Computer Crime?
Research title:
Impact of the Computer-related Crime Act 2007
and State Policies on the Right to Freedom
of Expression

Sawatree Suksri
Siriphon Kusonsinwut
Orapin Yingyongpathana

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
งานวิจัยหัวข้อ
ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

สาวตรี สุขศรี
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ
อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
งานวิจัยหัวข้อ “ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น”
คณะวิจัย
สาวตรี สุขศรี (หัวหน้าโครงการ)
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ
อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา
ผู้ช่วยคณะวิจัย
ดนุช วัลลิกุล ทิวสน สีอุ่น พาขวัญ ชื่นสุวรรณกุล อัชฌา สงฆ์เจริญ
กองบรรณาธิการ
พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ธนกฤต เปี่ยมมงคล อาจินต์ ทองอยู่คง
บรรณาธิการต้นฉบับภาษาอังกฤษ
อเล็ก แบมฟอร์ด
ผู้แปล
กัปตัน จึงธีรพานิช ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ สุลักษณ์ หล�ำอุบล อธิป จิตตฤกษ์
ที่ปรึกษา
รุจน์ โกมลบุตร ธีระ สุธีวรางกูร
ออกแบบปกและรูปเล่ม
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
พิสูจน์อักษร
จิรนันท์ หาญธ�ำรงวิทย์ กษมาพร แสงสุระธรรม ณภัค เสรีรักษ์ พีระเดช ตันเรืองพร
จัดท�ำโดย

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
http://freedom.ilaw.or.th
พิมพ์ที่
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataoging in Publication Data
สาวตรี สุขศรี.
    อาชญากรรมคอมพิวเตอร์? : งานวิจัยหัวข้อ “ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น”.-- กรงเทพฯ :  โครงการอินเทอร์เน็ตเพือ่ กฎหมายประชาชน
(iLaw) ในมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, 2555.
720 หน้า.
1. คอมพิวเตอร์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.  I. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, ผู้แต่ง
ร่วม.  II. อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา, ผู้แต่งร่วม.   III. ชื่อเรื่อง.
343.0994
ISBN 978-616-91463-0-8

อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟ คอมมอนส์
แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/th/
สนับสนุนโดย

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Computer Crime?
Research title : Impact of the Computer-related Crime Act 2007
and State Policies on the Right to Freedom of Expression
Research Team
Sawatree Suksri (Director)
Siriphon Kusonsinwut
Orapin Yingyongpathana
Research Assistants
Danuch Wallikul, Tewson Seeoun, Pakwan Chuensuwankul
and Atcha Songcharoen
Editorial Team
Pornpim Saelim, Yingcheep Atchanont, Thanakrit Piammongkol
and Arjin Thongyuukong
Editor (English version)
Alec Bamford
Translators
Kaptan Jungteerapanich, Pokpong Lawansiri, Pipob Udomittipong,
Ponglert Pongwanan, Suluck Lamubol and Athip Jittarerk
Advisors
Ruj Komonbutr and Theera Sutheewarangkul
Cover Design and Layout
Kornmaipol Sirimongkolrujikul
Proof Reader
Jiranan Hanthamrongwit, Napak Serirak, Kasamaponn Saengsuratham
and Peeradej Tanruangporn
Production Editor

Freedom of Expression Documentation Centre, iLaw
http://freedom.ilaw.or.th
Printing House
Parbpim Ltd., Part.

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-Non Commercial 3.0 Thailand License.(CC BY-NC 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/th/
Supported by

Heinrich Böll Foundation Southeast Asia

สารบัญ
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
บทน�ำ
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

14
41
47

ผลการศึกษาภาคที่ 1
บทที่หนึ่ง การศึกษาสถิติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และส�ำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจากมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ให้
บริการหรือดูแลสื่อออนไลน์
- การศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ
		
ผลการศึกษาสถิติการระงับการเผยแพร่หรือปิดกั้น
ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์
		 ผลการศึกษาสถิติการด�ำเนินคดีตามพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550
- การศึกษาผลกระทบเชิงคุณภาพ
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย
บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต ภายใต้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
บทบาทของเว็บมาสเตอร์และผู้ดูแลเว็บบอร์ดต่างๆ
ภายใต้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550

54

57
58
73
93
93
123
137

ผลการศึกษาภาคที่ 2
บทที่สอง การศึกษากฎหมาย แนวนโยบายแห่งรัฐ ปฏิกิริยา
ภาคประชาชนต่อกรณีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นในสื่อ
ออนไลน์ เปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ:
กฎหมายไทย กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
- หลักการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ความเป็นมาของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
- ปัญหาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในประเด็นเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น
- แนวนโยบายแห่งรัฐที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นในสื่อออนไลน์
- ปฏิกิริยาและความเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาชน และภาค
สังคมที่มีต่อกฎหมาย และนโยบายแห่งรัฐ ที่กระทบเสรีภาพใน
สื่อออนไลน์

162

บทที่สาม กฎหมายเยอรมัน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
- หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
แสดงความคิดเห็น
- เนื้อหาต้องห้ามมิให้เผยแพร่ในสื่อสาธารณะตามกฎหมาย
เยอรมัน
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่
เนื้อหาผิดกฎหมายในสื่อออนไลน์
- แนวนโยบาย กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับสื่อ
ออนไลน์
- ปฏิกิริยาและความเคลื่อนไหวฝ่ายประชาชน ที่มีต่อกฎหมาย
หรือนโยบายที่กระทบเสรีภาพในสื่อออนไลน์

244
247

164
168
169
192
227

255
261
270
272

บทที่สี่ กฎหมายสหรัฐอเมริกา กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
- หลักการคุ้มครองเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการ
แสดงความคิดเห็น
- เนื้อหาต้องห้ามมิให้เผยแพร่ในสื่อสาธารณะตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา
- แนวนโยบาย กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อ
ออนไลน์
- ปฏิกิริยา และความเคลื่อนไหวฝ่ายประชาชน ที่มีต่อ
กฎหมายหรือนโยบายที่กระทบเสรีภาพในสื่อออนไลน์

282
285

บทที่ห้า กฎหมายจีน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
- หลักการคุ้มครองเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดง
ความคิดเห็น
- เนื้อหาต้องห้ามมิให้เผยแพร่ในสื่อสาธารณะตามกฎหมายจีน
- กฎหมายลําดับรอง และข้อกําหนดของรัฐเพื่อควบคุมการใช้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
- นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการควบคุมสื่อ
ออนไลน์
- ปฏิกิริยาและความเคลื่อนไหวฝ่ายประชาชนที่มีต่อกฎหมาย
หรือนโยบายที่กระทบเสรีภาพในสื่อออนไลน์

330
333

บทที่หก กฎหมายมาเลเซีย กับเสรีภาพในสื่อออนไลน์
- การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตาม
รัฐธรรมนูญมาเลเซีย
- เนื้อหาต้องห้ามมิให้เผยแพร่ในสื่อสาธารณะตามกฎหมาย
มาเลเซีย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเนื้อหาในสื่อออนไลน์
และจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

368
371

289
303
320

334
338
346
355

376
383

- แนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับควบคุมสื่อ
ออนไลน์
- ปฏิกิริยา และความเคลื่อนไหวฝ่ายประชาชน ที่มีต่อ
กฎหมายหรือนโยบายที่กระทบเสรีภาพในสื่อออนไลน์

391

บทที่เจ็ด วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายสี่ประเทศ
- หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในสื่อออนไลน์
- เนื้อหาหรือประเภทของความคิดเห็นที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หรือแสดงออกได้
- ประเภทของกฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในสื่อออนไลน์
- ลักษณะการบัญญัติกฎหมายเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพในสื่อ
ออนไลน์
- ภาระหน้าที่ ความรับผิด และการลงโทษตัวกลาง หรือผู้ให้
บริการสื่อออนไลน์
- ข้อเปรียบเทียบนโยบายและแนวปฏิบัติแห่งรัฐ
- ข้อเปรียบเทียบปฏิกิริยาภาคประชาชน

406
408
409

บทที่แปด ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ข้อเสนอแนะต่อประชาชนผู้ให้ และผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์

426
428
437
440

เชิงอรรถ
บรรณานุกรม

614
690

397

410
412
413
416
422

Table of Content

Executive summary

27

Introduction

443

Part 1
Chapter 1: Statistical Study and Survey of the Opinions

450

of State Officials and Online Media Service Providers
regarding Enforcement of the Computer-related Crime
Act 2007
Quantitative Study
Statistics on the restriction of data dissemination or

452
454

blocking of website access
Statistics on Prosecutions under the Computer-

466

related Crimes Act 2007
Qualitative Study

485

Summary of the study on qualitative impact

488

Chapter 2: Comparative Study of the Laws, State Policy

496

Part 2
and Civil Reaction on Freedom of Expression in Online
Media in Thailand and those of Other Countries
Thai laws and online media freedom

498

Guarantee of Freedom of Expression under the

498

Thai Constitution
History of the Computer-related Crime Act 2007

502

Problems of the Computer-related Crime Act

503

2007 with respect to Freedom of Expression
State Policies Regarding the Freedom of Expres-

526

sion on Online Media
Reactions and responses among people’s move-

560

ments and civil society sector toward state’s laws and
policies of the state affecting online media freedom
Chapter 3: Legal Comparison: Thailand, Germany,

578

United States, China and Malaysia
Principles of protecting online media rights and

580

freedoms
Contents and types of opinion where dissemina-

581

tion or expression is forbidden
Types of legislation that limit freedoms of online

582

Characteristics of legislation that restricts free-

583

media
dom in online media
Duties, liabilities and penalties of intermediaries

585

or online media service providers
Comparisons of state policies and practices

587

Comparison of Public Reaction

593

Chapter 4: Recommendations

596

Legal Recommendations

598

Policy Recommendations

608

Recommendations for Internet Service Providers

611

and Users
Notes

664

บทสรุปย่อ

งานวิ จั ย หั ว ข้ อ “ผลกระทบจากพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับ
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ฉบับนี้ ศึกษาผลกระทบจาก
การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ตั้งแต่เริ่มประกาศใช้เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2554 แนวนโยบายของรัฐไทย รวมทั้ง
ปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อกฎหมายและการบังคับใช้ โดยเปรียบเทียบ
ประเด็นต่างๆ ดังกล่าวกับต่างประเทศ
ผลการศึกษาการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ผลการศึกษาพบว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน ที่ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีผลใช้บงั คับ มีสถิตกิ ารระงับการเผยแพร่เนือ้ หา หรือ
การปิดเว็บไซต์โดยอาศัยมาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ผ่านค�ำสัง่ ศาล
จ�ำนวน 156 ฉบับ จ�ำนวนทั้งสิ้น 81,213 ยูอาร์แอล ทั้งนี้ เนื้อหาที่ถูกปิดกั้น
เป็นอันดับหนึ่ง คือ เนื้อหาและภาพดูหมิ่น หมิ่นประมาท พระมหากษัตริย์
พระราชินี และรัชทายาท ซึ่งมีค�ำสั่งศาล 90 ฉบับ ให้ระงับการเข้าถึง
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60,790 ยูอาร์แอล หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจ�ำนวนยูอาร์แอลที่ถูกปิดกั้น
ทั้งหมด อันดับสอง คือ เนื้อหาและภาพลามกอนาจาร มีค�ำสั่งศาล 52 ฉบับ
ให้ระงับการเข้าถึง 19,395 ยูอาร์แอล หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของจ�ำนวน
ยูอาร์แอลทีถ่ กู ปิดกัน้ ทัง้ หมด ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 1 เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับยาและ
การท�ำแท้งด้วยตนเอง เนื้อหายุยงให้เล่นการพนัน ดูหมิ่นศาสนา เว็บไซต์
ปลอมเพือ่ หลอกเอาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Pharming) และเว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หา
ทีอ่ าจท�ำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกีย่ วกับเหตุการณ์การควบคุมและสลายการ
ชุมนุม ซึง่ อาจก่อให้เกิดความปัน่ ป่วน หรือกระด้างกระเดือ่ งในหมูป่ ระชาชน
ปี 2552 เป็นปีที่มี “จ�ำนวนค�ำสั่งศาล” ให้ปิดกั้นเว็บไซต์ตามค�ำขอ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) สูงที่สุด คือ 64 ฉบับ ยังผลให้
ปิดกั้น 28,705 ยูอาร์แอล ในขณะที่ปี 2553 เป็นปีที่มี “จ�ำนวนเว็บไซต์” ถูก
ปิดกัน้ สูงทีส่ ดุ คือ 45,357 ยูอาร์แอล โดยค�ำสัง่ ศาล 45 ฉบับ แม้กฎหมายจะ
ก�ำหนดกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจ โดยให้ศาลเป็นองค์กรผูก้ ลัน่ กรอง
ค�ำร้องให้ปิดกั้นเว็บไซต์ แต่ในทางปฏิบัติ ด้วยปัญหาหลายประการ ทั้งใน
แง่ของความเร่งด่วน จ�ำนวนยูอาร์แอลที่ถูกร้องขอ รวมทั้งภารกิจส่วนอื่นๆ
ของศาล พบว่าศาลไม่สามารถใช้เวลาได้มากนักในการกลั่นกรองค�ำร้อง
ดังกล่าว เช่น ในปี 2552 และ 2553 จ�ำนวนยูอาร์แอลที่ถูกยื่นขอต่อศาล
มีจ�ำนวนมาก เมื่อค�ำนวณออกมาแล้วพบว่าศาลต้องใช้เวลาพิจารณาและ
สั่งปิดกั้นโดยเฉลี่ยถึง 326 ยูอาร์แอลต่อวันในปี 2552 และ 986 ยูอาร์แอล
ต่อวันในปี 2553 ซึ่งข้อมูลชี้ว่า จากค�ำสั่งศาลทั้งสิ้น 156 ฉบับ มีถึง 142
ฉบับที่ศาลออกค�ำสั่งในวันเดียวกันกับที่กระทรวงไอซีทียื่นค�ำร้อง
ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปิ ด กั้ น เว็ บ ไซต์ ใ นประเทศไทย
ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่ออัตรา
การแสดงออกในเรื่องการเมืองของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ อย่างไรก็ดี
การปิดกั้นเว็บไซต์ตามมาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เป็นเพียง
หลักการที่ใช้เฉพาะในสถานการณ์ปกติเท่านั้น ส�ำหรับในสถานการณ์ที่รัฐ
ไทยเห็นว่ามีความพิเศษหรือไม่ปกติ ยังมีกฎหมายและมาตรการอื่นๆ ที่ใช้
จ�ำกัดการแสดงความคิดเห็นของประชาชน อาทิ การประกาศสถานการณ์
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ฉุกเฉิน และใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
หรือการขอความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้ปิดกั้นเว็บไซต์ เป็นต้น
ด้านสถิติคดีความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 พบว่า ตลอด
ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ มีคดีความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
จ�ำนวนทั้งสิ้น 325 คดี แม้วัตถุประสงค์แรกเริ่มของการตราพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จะเป็นไปเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมาย และป้องปรามอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์โดยแท้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากจ�ำนวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลแล้ว
กลับพบว่าคดีความผิดอันเกิดจากการเผยแพร่เนื้อหาตามมาตรา 14-16
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 66.15 ในขณะที่คดีที่กระท�ำต่อตัวระบบหรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์ (อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้) ตามมาตรา 5-13 มีเพียง
ร้อยละ 19 เท่านั้น ทั้งนี้ หากพิเคราะห์ในรายละเอียดของคดีความทั้งหมด
สามารถจ�ำแนกประเภทความผิดได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง หมิ่นประมาทบุคคล
อื่น จ�ำนวน 100 คดี อันดับสอง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ 47
คดี อันดับสาม ดูหมิ่นกษัตริย์ฯ 40 คดี อันดับสี่ ความผิดฐานฉ้อโกงหรือ
หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต 31 คดี อันดับห้า เผยแพร่ภาพลามก 31 คดี
อันดับหก เผยแพร่โปรแกรมทีเ่ ข้าข่ายผิดกฎหมาย 12 คดี อันดับเจ็ด เนือ้ หา
เกี่ยวกับความมั่นคง 6 คดี และเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุได้อีก 58 คดี
ส�ำหรับลักษณะของผู้ถูกกล่าวหา พบว่าจากคดีความ 325 คดี บุคคลทั่วไป
ถูกตั้งข้อหา 220 คดี และตัวกลางผู้ให้บริการถูกตั้งข้อหาอีก 26 คดี ที่เหลือ
เป็นคดีที่คณะผู้วิจัยไม่สามารถระบุลักษณะของผู้กระท�ำความผิดได้ว่าอยู่
ในกลุ่มใด
จากการสั ม ภาษณ์ แ ละสั ม มนากลุ ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ แลกเปลี่ ย น และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ และผลที่เกิดจากการบังคับใช้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งแหล่งข้อมูล และผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรภาค
รัฐ ตัวแทนผูป้ ระกอบการอินเทอร์เน็ต และตัวแทนกลุม่ เว็บมาสเตอร์ พบว่า
จุดเด่นของกฎหมายฉบับนี้ คือ ท�ำให้การปิดกั้นเว็บไซต์ การขอและการ
ส่งมอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ มีความชัดเจนขึน้ อยูใ่ นขอบเขต และเป็น
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ไปตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่แม้กระนั้นก็ตาม ในทางปฏิบัติ การ “ขอ
ความร่วมมือ” อย่างไม่เป็นทางการจากฝ่ายรัฐ ก็ยังปรากฏอยู่ด้วยข้ออ้าง
เรื่องเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน
ประเด็นทีห่ ลายฝ่ายเห็นว่าเป็นปัญหาร่วมกัน คือ ความไม่มนั่ ใจใน
การใช้การตีความกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้รับผิดชอบการบังคับใช้
เช่ น การตี ค วามมาตรา 14 (1) หรื อ ความหมายของค� ำ ว่ า “จงใจ
สนับสนุนหรือยินยอม” ของตัวกลางตามมาตรา 15 เป็นต้น นอกจากนี้
ยั ง พบปั ญ หาในเรื่ อ งบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมยั ง ขาดความรู ้
ความเข้าใจในองค์ประกอบความผิดและการใช้กฎหมายฉบับนี้ ความเห็น
หนึ่งจากบุคลากรภาครัฐเห็นว่า ประเทศไทยควรจัดตั้งศาลช�ำนัญพิเศษ
ซึ่งมีผู้พิพากษาสมทบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์คณะพิจารณาคดีด้วย
ส�ำหรับกลุ่มผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ แอดมิน หรือเว็บมาสเตอร์
เห็นว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 สร้างความเสี่ยงในความรับผิดทาง
อาญาแก่ตวั กลางผูใ้ ห้บริการมากเกินไป ท�ำให้ผใู้ ห้บริการมีหน้าทีก่ ลัน่ กรอง
เนือ้ หาของผูใ้ ช้บริการก่อน เว็บไซต์บางแห่งต้องปรับโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่
เช่น ก�ำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกก่อนโพสต์เนื้อหา กฎหมาย
ฉบับนี้จึงมีแนวโน้มละเมิดเสรีภาพมากกว่าการคุ้มครองเสรีภาพ ด้านกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการอินเทอร์เน็ตเห็นว่า กฎหมายควรแบ่งระดับความรับผิดชอบ
ของผู้ให้บริการให้ชัดเจนกว่านี้ รวมทั้งควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การแจ้งให้ด�ำเนินการกับข้อความ หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย (takedown
procedure) และรัฐควรหันมาใช้นโยบายให้ผู้ให้บริการก�ำกับดูแลกันเอง
แทนการก�ำหนดความรับผิดแก่ตวั กลาง นอกจากนีย้ งั เห็นว่า เมือ่ มีกฎหมาย
ทีอ่ อกมาเพือ่ ป้องกันการกระท�ำความผิดแล้ว ก็ควรให้ความส�ำคัญกับกลไก
ที่จะใช้คุ้มครองผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตเห็นว่า การ
ปิดกั้นเว็บไซต์ ยังเป็นมาตรการที่มีความจ�ำเป็นอยู่ แต่รัฐไม่ควรใช้อย่าง
พร�่ำเพรื่อ และควรเข้าใจด้วยว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ไม่ใช่หนทางการแก้
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ปัญหาที่ได้ผล หรือตรงจุด หากแต่ต้องมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่า เช่น
การพยายามสืบหาตัว และด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดทีแ่ ท้จริง เป็นต้น
ในขณะที่ กลุ่มเว็บมาสเตอร์เห็นว่า ประเทศไทยควรมีคณะกรรมการร่วม
หลายฝ่ายเพื่อท�ำหน้าที่ในการกลั่นกรองค�ำร้องปิดกั้นเว็บไซต์แทนศาล
ผลการวิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตใิ น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550
ผลการศึ ก ษากฎหมาย และแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ไทยพบว่ า
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เป็นกฎหมายที่มีผลโดยตรงต่อเสรีภาพในการ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นในสือ่ ออนไลน์ ซึง่ ในงานวิจยั
พบปัญหาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ดังนี้
ปัญหาการนิยามศัพท์ เช่น ค�ำว่า “ผูใ้ ห้บริการ” ตามมาตรา 4 วรรค
สาม ทีก่ ำ� หนดนิยามและแยกประเภทของ “ผูใ้ ห้บริการ” ไว้ไม่ชดั เจนและไม่
สอดคล้องกับความจริงหรือความเข้าใจในทางเทคโนโลยี อีกทัง้ ยังก�ำหนดให้
ผูใ้ ห้บริการทุกประเภทมีหน้าทีท่ งั้ เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และมีความ
รับผิดต่อการเผยแพร่เนื้อหาของผู้อนื่ โดยไม่แยกแยะ ท�ำให้ผใู้ ห้บริการบาง
ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน หรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาข้อมูลดังกล่าวต้องเข้ามาร่วมรับผิดด้วย
ปัญหาในการบัญญัติฐานความผิด ซึ่งปรากฏความคลุมเครือ
ของบทบัญญัติทั้งใน มาตรา 14 มาตรา 15 และ มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทั้งนี้ แม้เจตนารมณ์แรกเริ่มของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ มุ่งเน้นแก้ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ ทีไ่ ม่สามารถ
อาศั ย บทบั ญ ญั ติ ใ นประมวลกฎหมายอาญามาบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ เ นื่ อ งจากมี
องค์ประกอบความผิดแตกต่างกัน แต่ในท้ายที่สุดกลับพบว่า พระราช
บัญญัตฉิ บับนีถ้ กู น�ำมาใช้จดั การเนือ้ หาทีเ่ ผยแพร่ในสือ่ อินเทอร์เน็ตมากกว่า
ซึ่งย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสรีภาพของประชาชน
มาตรา 14 (1) มุ่งใช้กับข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือเท็จ เพื่อ
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อุดช่องว่างของกฎหมายอาญาว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสาร แต่ในทาง
ปฏิบัติกลับพบว่ามาตรานี้มักถูกน�ำมาใช้ฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทเป็น
จ�ำนวนมาก ทั้งที่ความผิดฐานหมิ่นประมาทถูกก�ำหนดเอาไว้ในกฎหมาย
แพ่งและอาญาอยูแ่ ล้ว การตัง้ ข้อหาหมิน่ ประมาทด้วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ส่งผลท�ำให้ความผิดที่ว่าด้วยการหมิ่นประมาทกลายเป็น “อาญา
แผ่นดิน” ที่นอกจากคู่กรณีจะตกลงยอมความกันไม่ได้แล้ว ยังท�ำให้บุคคล
ใดก็ได้สามารถเป็นผู้กล่าวโทษกับเจ้าพนักงาน นอกจากนี้ ในแง่ของการ
ตีความยังอาจก่อให้เกิดค�ำถามได้อีกว่า ผู้ถูกกล่าวหาสามารถพิสูจน์เหตุ
ยกเว้นความผิดหรือเหตุยกเว้นโทษตามประมวลกฎหมายอาญาได้หรือไม่
การตีความมาตรา 14 (1) เช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดความสับสนในการใช้การ
ตีความกฎหมาย รวมทัง้ ส่งผลให้การหมิน่ ประมาทตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 มีระดับความรุนแรงยิ่งกว่าที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 14 (2) มักถูกใช้ตั้งข้อหาควบคู่กับคดีความมั่นคง โดย
มาตรา 14 (2) เป็นมาตราหนึง่ ในกฎหมายฉบับนีท้ มี่ ปี ญ
ั หาในเรือ่ งขอบเขต
การบังคับใช้มากที่สุด และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกฝ่ายรัฐใช้เป็นเครื่องมือ
ในการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจาก
มีถ้อยค�ำก�ำกวมไม่ชัดเจนอย่าง “ความเสียหายต่อความมั่นคง” และ “ก่อ
ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” ซึ่งขัดกับ “หลักความชอบด้วย
กฎหมาย” หรือ ”หลักประกันทางกฎหมายอาญา” ในส่วนที่ว่า “กฎหมาย
ต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน” แต่มาตรานี้ ประชาชนโดยทั่วไปไม่สามารถ
เข้าใจได้ว่าข้อมูลที่มีเนื้อหาอย่างใดจึงจะเข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานรัฐเป็นส�ำคัญ ซึ่งย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการ
ตีความเกินเลยหรือตามอ�ำเภอใจ ท้ายที่สุดมาตรานี้จึงอาจถูกน�ำไปใช้เป็น
เครื่องมือเล่นงานกันทางการเมือง
มาตรา 14 (3) บัญญัติถึงความผิดว่าด้วยการเผยแพร่เนื้อหาที่
เกี่ยวกับความมั่นคงไว้เช่นกัน แต่มีความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบความ
ผิดมากกว่ามาตรา 14 (2) เนือ่ งจากเชือ่ มโยงไปยังฐานความผิดในประมวล
กฎหมายอาญา จนเกิดค�ำถามขึ้นว่าเหตุใดจึงต้องมีทั้งมาตรา 14 (2) และ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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(3) อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน
สถิตคิ ดีชวี้ า่ คดีตามมาตรา 14 (2) และ (3) ส่วนใหญ่เป็นการบังคับ
ใช้ร่วมกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท ซึ่งหากจะกล่าวถึงปัญหาของ
บทบัญญัติ รวมทัง้ การบังคับใช้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อเสรีภาพของประชาชนในสื่อออนไลน์ให้ครบถ้วนแล้ว ก็มิอาจหลีกเลี่ยง
การกล่าวถึงปัญหาในเนือ้ หา ปัญหาการบังคับใช้ ไปจนถึงปัญหาอุดมการณ์
ในการใช้การตีความมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาไปได้ ซึ่งอาจ
สรุปสาระส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวได้วา่ มาตรา 112 มีลกั ษณะเป็นอัตวิสยั
อยูม่ าก และมีสถานะเป็นอาญาแผ่นดิน ทีย่ งั ผลให้บคุ คลใดๆ ก็ได้ กล่าวโทษ
หรือแจ้งความกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ด�ำเนินคดีกับบุคคลอื่น ด้วยลักษณะ
เช่นนีเ้ อง จึงเปิดโอกาสให้เกิดการกลัน่ แกล้งฟ้องกัน อีกทัง้ ยังก�ำหนดอัตรา
โทษไว้สูงมาก ไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน คือ จ�ำคุกตั้งแต่ 3 ถึง 15
ปี โดยไม่มีบทก�ำหนดเหตุยกเว้นความผิด ไม่มีเหตุยกเว้นโทษ ปิดโอกาส
ไม่ให้ผู้กระท�ำความผิดได้พิสูจน์ความจริงของถ้อยค�ำที่ตนกล่าว
ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่พบจาก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก็คือ
ความซ�้ำซ้อนกันของกฎหมาย กล่าวคือ มาตรา 14 (1) ว่าด้วยการเผยแพร่
ข้อมูลเท็จซึ่งท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ที่ในทางปฏิบัติมักถูกน�ำมาใช้
ฟ้องคดีซ�้ำซ้อนกับความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 14 (3) ว่าด้วยความ
ผิดเกี่ยวกับความมั่นคงซ�้ำซ้อนกันเองกับมาตรา 14 (2) และมาตรา 14 (4)
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลลามก ก็มีลักษณะซ�้ำซ้อนกับ
มาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และในทางปฏิบัติพบว่ามาตรา
ดังกล่าวมักถูกใช้ไปเพื่อการขอค�ำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์มากกว่าที่จะน�ำมาใช้
ด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด
มาตรา 15 ซึ่งก�ำหนดความรับผิดแก่ผู้ให้บริการนั้น นอกจากจะมี
ปัญหาในแง่ของความชัดเจนของนิยามค�ำว่า “ผู้ให้บริการ” ดังกล่าวไปแล้ว
มาตรานี้ยังก�ำหนดโทษแก่ผู้ให้บริการไว้ให้เท่ากับผู้กระท�ำความผิดหรือ
ตัวการอีกด้วย ซึ่งไม่น่าจะสมเหตุสมผลหรือได้สัดส่วนระหว่างความผิดที่
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เกิดขึน้ กับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพราะหลายกรณีผใู้ ห้บริการมีสถานะเป็น
เพียง “ตัวกลาง” ผู้ส่งผ่านข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ในขณะที่หาก
พิจารณาตามกฎหมายอาญาแล้ว การกระท�ำของผู้ให้บริการอาจเข้าข่าย
เป็นเพียง “ผูส้ นับสนุน” และด้วยผลของมาตรา 15 นีเ้ อง ทีท่ ำ� ให้ผใู้ ห้บริการ
จ�ำนวนไม่นอ้ ยตัดสินใจ “เซ็นเซอร์ตวั เอง” ซึง่ ย่อมกระทบต่อเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนด้วย และนอกจากปัญหาในตัว พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เองแล้ว ยังมีปัญหาว่าประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับมาตรการการก�ำกับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ดูแลรักษาข้อมูล
ยอมรับที่จะลบข้อมูลในส่วนที่มีการบอกแจ้งให้ทราบออกจากพื้นที่การให้
บริการของตน โดยไม่ตอ้ งตรวจสอบความผิดกฎหมายโดยศาลก่อน (Notice
and Takedown) ท�ำให้รัฐขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่าใครบ้างที่ควรเป็น
ผูม้ อี ำ� นาจบอกแจ้งเนือ้ หาทีอ่ าจเป็นความผิดนัน้ แก่ผใู้ ห้บริการ ไม่มรี ะเบียบ
ที่แน่ชัดเกี่ยวกับวิธีการบอกแจ้ง (อย่างเป็นทางการ) รายละเอียดที่จ�ำเป็น
ในการบอกแจ้ง มาตรการทีย่ นื ยันเบือ้ งต้นว่าข้อความนัน้ เข้าข่ายเป็นความ
ผิดอย่างไร รวมทัง้ ระยะเวลาอันสมควรทีร่ ฐั ก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการด�ำเนินการ
กับเนือ้ หาภายหลังได้รบั แจ้ง เป็นผลท�ำให้ในช่วงระยะทีผ่ า่ นมา การบังคับใช้
กฎหมายในหลายๆ กรณีไม่มีมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
แต่ละราย กระทั่งเป็นเพียงการบังคับให้ร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ
มาตรา 20 ว่าด้วยการระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือการปิด
เว็บไซต์ ถือได้ว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือปราบปราม
การกระท�ำความผิด แต่กลับปรากฎว่าใช้ถ้อยค�ำที่คลุมเครือไม่ชัดเจนว่า
เนื้อหาประเภทใดที่อาจถูกปิดกั้นได้ ซึ่งโดยหลักการแล้วมาตรการเช่นนี้
ต้องบัญญัตเิ งือ่ นไขและหลักเกณฑ์ให้ชดั เจน วางอยูบ่ นหลักพืน้ ฐานว่าด้วย
การคุ้มครองเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น
การปิดกั้นเว็บไซต์ควรเป็นมาตรการขั้นสุดท้าย ใช้เท่าที่จ�ำเป็น และอย่าง
จ�ำกัดเสมือนหนึง่ เป็นเพียง “ข้อยกเว้น” เนือ่ งจากกระทบสิทธิของประชาชน
ค่อนข้างมาก เพราะให้อ�ำนาจกับฝ่ายบริหารโดยยังไม่ผ่านการพิจารณา
“ความผิด” ในกระบวนการยุติธรรมเสียก่อน แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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คือ ที่ผ่านมา มาตรา ๒๐ กลายเป็นบทบัญญัติที่ถูกน�ำมาใช้เป็น “หลัก”
ดังที่แสดงให้เห็นแล้วจากผลการศึกษาในส่วนของสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์
กับการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมสือ่ ออนไลน์ และแนวนโยบาย
รัฐกับต่างประเทศ
หากเปรี ย บเทียบสถานการณ์กฎหมายกับสื่อออนไลน์ในต่าง
ประเทศ ในที่นี้คือ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา
และจีนแล้ว พบว่าทุกประเทศต่างรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่มี “ข้อยกเว้น”
หรือ “ข้อจ�ำกัดเสรีภาพ” ลักษณะนี้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เยอรมนีมี
ข้อยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครองเนื้อหาต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อเด็กและ
เยาวชน ต่อสันติภาพของประชาชน การดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เหยียดหยามเชื้อชาติอื่น รวมทั้งการเผยแพร่ชาตินิยมเยอรมัน (ลัทธินาซี)
สหรัฐอเมริกามีขอ้ ยกเว้นกรณีเนือ้ หาทีเ่ ป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน จีนมี
ข้อยกเว้นในกรณีเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของชาติและเสถียรภาพของ
รัฐบาล ส่วนมาเลเซียมีข้อยกเว้นในกรณีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคง ขัด
ต่อหลักความเชือ่ ในศาสนาอิสลาม ลามกอนาจารและหยาบคาย และเนือ้ หา
ที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีประเทศใด
ข้างต้นทีบ่ ญ
ั ญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับการเผยแพร่เนือ้ หาไว้ในกฎหมายทีว่ า่ ด้วย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ไม่มปี ระเทศใดทีก่ ำ� หนดความผิดและโทษ
ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตหรือตัวกลางไว้ “เท่ากับ” ผูเ้ ผยแพร่เนือ้ หาที่
เป็นความผิดนั้นเอง ในขณะที่ประเทศจีนและมาเลเซียพยายามก�ำกับดูแล
เนื้อหาในอินเทอร์เน็ต โดยก�ำหนดเป็น “ภาระหน้าที่” ในการช่วยสอดส่อง
สื่อออนไลน์แก่ผู้ให้บริการ
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า การปิดกั้นเว็บไซต์เกิดขึ้น
ในทุกประเทศ แต่ทั้งความถี่ของการใช้อ�ำนาจปิดกั้น (เท่าที่สืบค้นได้ และ
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เป็นข่าว) และลักษณะของการใช้อ�ำนาจรัฐมีความแตกต่างกัน กรณีของ
เยอรมนีมีคดีหรือกรณีปิดกั้นเว็บไซต์ค่อนข้างน้อย และในกรณีที่เกิดการ
ปิดกัน้ จะเป็นไปตามขอบเขตแห่งกฎหมายทีช่ ดั เจน กระท�ำภายใต้หลักแห่ง
ความได้สดั ส่วน และส่วนใหญ่ถกู โต้แย้งคัดค้าน จนถึงกระทัง่ การกระท�ำเช่น
นั้นของรัฐถูกประชาชนยื่นฟ้องต่อศาล กรณีของสหรัฐอเมริกาจ�ำนวนหนึ่ง
มีลักษณะปิดกั้นเว็บไซต์อย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้อ�ำนาจลับที่รัฐสั่งการ
ไปยังผู้ให้บริการ และมีหน่วยพิเศษตรวจสอบปิดกั้นโดยเฉพาะ ส�ำหรับจีน
และไทย มีอัตราการใช้มาตรการปิดกั้นเว็บไซต์ค่อนข้างมาก และมีปัญหา
ในเรื่องที่บทบัญญัติให้อ�ำนาจยังมีความคลุมเครือ ไม่มีการบอกแจ้งผู้ได้รับ
ผลกระทบ และหลายกรณีเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ในขณะที่มาเลเซีย
ไม่ค่อยปรากฏการปิดกั้นเว็บไซต์ เนื่องจากมีกฎหมายรับรองคุ้มครองไม่
ให้ใช้มาตรการนี้ แต่รัฐมักอาศัยช่องทางอื่นในการควบคุมเนื้อหา เช่น การ
คุกคามสื่อพลเมือง หรือการด�ำเนินคดีความมั่นคงกับส�ำนักข่าวออนไลน์
เป็นต้น ทัง้ นีม้ ขี อ้ ทีค่ วรสังเกตด้วยว่า รัฐไทยอาจถือเป็นประเทศทีม่ มี มุ มอง
ต่อการปิดกัน้ เว็บไซต์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว เพราะในขณะทีป่ ระเทศอืน่ รวม
ทัง้ ประเทศจีนใช้มาตรการเหล่านีอ้ ย่างปิดลับหรือไม่ประสงค์ให้เป็นข่าว แต่
จ�ำนวนเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นในประเทศไทยกลับถือเป็นผลงานการบริหาร
ของกระทรวงไอซีที ในรูปของการ “แถลงผลงาน” ในทุกๆ รัฐบาลที่ผ่านมา
ด้านสถานการณ์การคุกคามประชาชน หรือพลเมืองอินเทอร์เน็ต
นัน้ ประเทศจีนและมาเลเซียมีความถีใ่ นการคุกคามจับกุมผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
อย่างสม�่ำเสมอโดยอาศัยกฎหมายความมั่นคงฉบับต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วพบว่า ความถี่ในการจับกุมหรือ
ความพยายามในการคุกคามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้น
อย่างสม�ำ่ เสมอ แต่เกิดขึน้ ในช่วงทีม่ สี ถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
จากการศึกษาพบว่า สถิติคดีเรื่องนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงการ
ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภายหลังการท�ำรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 นอกจากนี้ ไม่ค่อยพบ
การด�ำเนินคดีกับ “ผู้ให้บริการ” เพียงเพราะเขาเป็นผู้ให้บริการ (ไม่ใช่ผู้
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เผยแพร่เนื้อหานั้นด้วยตนเอง) ในประเทศอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากกรณีของ
ประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดในการกระท�ำของผู้อื่น
ในส่ ว นของการเคลื่ อ นไหว และปฏิ กิ ริ ย าของประชาชนต่ อ
กฎหมายและนโยบายของรัฐ พบว่าประชาชนในประเทศตะวันตกอย่าง
เยอรมนีและอเมริกา มีลักษณะหลากหลายช่องทางมากกว่าในประเทศ
ตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นการเดินขบวน การรณรงค์ต่อต้าน การจัดสัมมนา
ให้ความรู้กับสังคมโดยรวม การท�ำจดหมายเปิดผนึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน�ำคดีขึ้นสู่ศาลสูง ในขณะที่รูปแบบการเคลื่อนไหวในจีน มาเลเซีย
รวมทั้งไทย มักจ�ำกัดอยู่ในเรื่องของการประท้วงเรียกร้องเชิงนโยบายและ
สังคมเท่านั้น ไม่ค่อยพบการตอบโต้เรียกร้องให้เกิดผลบังคับทางกฎหมาย
อย่างในประเทศตะวันตก
ข้อเสนอในงานวิจัย
จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ควรเป็นกฎหมายอาญาที่ก�ำหนดความผิดและ
โทษส�ำหรับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ หรืออาชญากรรมที่กระท�ำ
ต่อตัวระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยตรงเท่านั้น เช่น การเข้าถึงระบบ
โดยปราศจากอ�ำนาจ การรบกวนข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล เพื่ออุดช่อง
ว่างทางกฎหมายและแก้ปัญหาเรื่องความซ�้ำซ้อนของกฎหมาย แต่หากรัฐ
ยืนยันว่าจ�ำเป็นต้องบัญญัติบทลงโทษเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาซึ่งเป็น
ความผิดบนสื่อออนไลน์ด้วย บทบัญญัติดังกล่าวก็ต้องมีความชัดเจนไม่
คลุมเครือ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอื่นที่ก�ำหนด
ความผิดลักษณะเดียวกันนั้นไว้อยู่ก่อน ซึ่งอันที่จริงแล้วรัฐสามารถใช้วิธี
แก้ไขเพิม่ เติมความผิดเหล่านัน้ ไว้ในหมวดความผิดพืน้ ฐานในเรือ่ งเดียวกัน
ในประมวลกฎหมายอาญาได้
ควรก�ำหนดนิยามค�ำว่า “ผูใ้ ห้บริการ” ให้สอดคล้องกับลักษณะการ
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ประกอบกิจการ ภาระหน้าที่ และควรหมายเฉพาะผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่ควร
ขยายความไปถึงผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมประเภทอื่นๆ ที่ห่างไกล
จากเนื้อหา หรือไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
การก� ำ หนดความรั บ ผิ ด และโทษแก่ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
เผยแพร่เนื้อหา ผู้บัญญัติกฎหมายควรจ�ำแนกระดับของความรับผิดตาม
ลักษณะ และประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยค�ำนึงถึงความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเนื้อหา เช่น ผู้ให้บริการเนื้อหาควรมีความรับผิด
ต่อเนื้อหา ในขณะที่ผู้ให้บริการทางเทคนิคโดยแท้ไม่ควรมีความรับผิดต่อ
เนื้อหาใดๆ เลย เว้นแต่เข้าเงื่อนไขบางประการ เช่น พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็น
ผู้คัดเลือก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เผยแพร่นั้น ฯลฯ และหาก
ผู้บัญญัติกฎหมายประสงค์ให้ผู้ให้บริการร่วมรับผิดชอบต่อการกระท�ำของ
ผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือลูกค้าของตน กฎหมายก็ไม่ควรก�ำหนดโทษไว้
“เท่ากับ” ผู้กระท�ำความผิดที่แท้จริง แต่ควรใช้อัตราที่เหมาะสม ได้สัดส่วน
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการในเรื่องผู้กระท�ำความผิดหลายคน
ในส่วนของมาตรการการระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือปิดกั้น
เว็บไซต์ ต้องแก้ไขมาตรา 20 ให้มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ และไม่ท�ำให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง อยู่บนหลักที่ว่าหากไม่รีบปิดกั้นโดยเร็วก็จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก หรือไม่มีวิธีการใดที่จะช่วยแก้ไขผลของ
เนือ้ หาทีเ่ ผยแพร่นนั้ ได้อกี แล้ว กฎหมายจะต้องก�ำหนดวิธกี าร กระบวนการ
และเงื่อนไขการใช้อ�ำนาจปิดกั้นนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
ต้องมีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดในการบอกแจ้งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทราบ
เนื้อหานั้น เมื่อปิดกั้นเว็บไซต์แล้ว ต้องมีกระบวนการต่อเนื่องเพื่อฟ้องร้อง
และด�ำเนินคดีกับบุคคลผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเหตุให้ต้องปิดกั้นเว็บไซต์
และหากในท้ายที่สุดพบว่าเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นความผิด ศาลจะต้องยกเลิก
ค�ำสัง่ ปิดกัน้ และมีมาตรการเยียวยาความเสียหายแก่ผถู้ กู สัง่ ด้วย นอกจาก
นี้ ควรมีองค์กรผูม้ อี ำ� นาจออกค�ำสัง่ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ เป็นผูแ้ ทนจาก
หลายฝ่าย และควรก�ำหนดกระบวนการพิจารณา รวมทัง้ การโต้แย้งคัดค้าน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ค�ำสั่งไว้ในกฎหมายด้วย
ข้อเสนอแนะทางนโยบาย รัฐควรหามาตรการเพื่อก�ำกับดูแล
เนือ้ หาบนสือ่ ออนไลน์ทไี่ ด้ดลุ ยภาพกับการคุม้ ครองเสรีภาพของประชาชน
แทนการใช้มาตรการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น การส่งเสริม
กระบวนการหรื อ กลไกตรวจสอบกั น เองระหว่ า งผู ้ ใ ช้ แ ละผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ต้องเร่งพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่รัฐให้ดีขึ้น รัฐควรต้องส่งเสริมให้มีศาลช�ำนัญ
พิเศษเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ และจัดท�ำ
คู่มือปฏิบัติงาน หรืออธิบายกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท�ำประมวลจริยธรรม (Code
of Conduct) ในการให้บริการสื่อออนไลน์ รวมทั้งใช้นโยบาย หรือแสวงหา
มาตรการประเภทอื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการก�ำกับดูแลให้แก่ผู้ประกอบ
การแทนนโยบายปราบปรามหรือลงโทษเพียงอย่างเดียว เช่น มาตรการ
ทางภาษี เป็นต้น
ข้อเสนอแนะต่อประชาชนและผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ ประชาชน
องค์กรเอกชนที่ท�ำงานด้านนี้ ฯลฯ ควรให้ความส�ำคัญกับสิทธิในข้อมูล
ส่วนบุคคล เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น และควรตื่นตัว ตรวจสอบการออกกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ รวม
ทั้งนโยบายของรัฐ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและ
การแสดงความคิดเห็นอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อไม่ให้รัฐใช้อ�ำนาจเกินขอบเขต
และไม่ชอบธรรม นอกจากนี้ ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตอาจรวมตัวกัน หรือจัด
ตั้งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการอย่างเข้มแข็งเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้รัฐก�ำหนดภาระ
หน้าที่อันไม่เป็นธรรมและเกินสมควรแก่ผู้ให้บริการ อันจะส่งผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย และที่ส�ำคัญ ควรพัฒนาวิธีการและ
แนวทางการคัดค้านโต้แย้งกฎหมาย นโยบายทีไ่ ม่ชอบธรรม การออกค�ำสัง่
ตามอ�ำเภอใจ หรือเรียกร้องสิทธิให้หลากหลายยิ่งขึ้น จากที่เคยจ�ำกัดอยู่ที่
การเรียกร้องเชิงนโยบายและสังคมเท่านัน้ ก็กา้ วไปสูก่ ารเรียกร้องทีเ่ ป็นรูป
ธรรมและให้ผลทางกฎหมาย อย่างการน�ำคดีขึ้นสู่ศาลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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Executive Summary

The Impacts of the Computer-related Crime Act 2007
(CCA) and State Policies on the Right to Freedom of Expression
aims to explore implications of the enforcement of CCA since
it came into force in July 2007 until December 2011 vis-à-vis
state policies as well as public reaction toward the law and its
enforcement in comparison to the situation abroad.
Findings on the enforcement of the CCA
It was found that during the entire period of four years
and six months when the CCA has been in force, 156 orders
have been issued by the courts invoking Section 20 of the
CCA to ban access to content or the entire website of a total of
81,213 URLs. The most frequently blocked content concerns
information and images deemed to insult and defame the King,
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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Queen, Heir-apparent, or Regent, for which 90 court orders have
been issued to block access to 60,790 URLs, or approximately
75% of the total. This is followed by the blocking of access to
pornographic content and images with 52 court orders blocking 19,395 URLs, or 24% of the total. The remain 1% concern
content involving abortion medication or self-abortion methods,
gambling or blasphemy, bogus and Pharming websites, and
websites which might cause misunderstanding about the containment and suppression of demonstrations and which could lead
to public commotion or stir up people’s resistance.
2009 saw the highest number of court orders issued to
block website requested by the Ministry of Information Communication and Technology (MICT); 64 orders suppressed access to 28,705 URLs. 2010 saw the biggest number of websites
blocked, 45,357 URLs, by 45 court orders. Though checks and
balance mechanisms are built into the law requiring the courts
to review and use their discretion prior to issuing orders, in reality, because problems of urgency, the number of URLs involved
and the other responsibilities of the courts, it was found that the
judiciary could not have spent much time reviewing the requests.
For example, in 2009 and 2010, an enormous number of URLs
were the subject of requests to the court. On average, the court
issued orders to block access to 326 URLs per day in 2009 and
986 in 2010. The data shows that of 156 orders, 142 were issued
on the same day the requests were submitted by the MICT.
One dominant factor contributing to the blocking of
access to websites in Thailand is the intense political conflicts
that have led to a surge of the use of social media to express
political views. Nevertheless, Section 20 of the CCA to block
access is enforced in normal situations; during emergencies, the
28
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Thai state has other legal provisions to which they can resort
to restrict expression of views, i.e., a declaration of emergency
and enforcement of the Emergency Decree, or informal requests
for cooperation from internet service providers (ISPs) to block
certain websites, etc.
It was found that throughout the period the CCA was
in force, 325 legal cases were filed. Though one of the basic
aims of enacting the CCA was to fill a legal loophole and crack
down on conventional computer-related crime, it was found that
66.15% of prosecutions related to the dissemination of allegedly
offensive information under Sections 14-16, and only 19% of
the cases directly involved offences concerning infringement
of computer systems or data (conventional computer-related
crime). Prosecutions involved: (1) libel (100 cases), (2) conventional computer related crime (47), (3) lèse majesté (40),
(4) electronic fraud or cheating (31), (5) dissemination of
pornographic material (31), (6) illegal distribution of software
(12), (7) information regarding national security (six); 58 cases
were unclassified. Most of those accused and prosecuted were
men (153 cases), followed by women (67) and intermediaries
or ISPs (26), with the remainder unclassified.
Based on interviews and group discussions eliciting
opinions regarding enforcement of the CCA with informants
from state agencies, ISPs and webmasters, it was found that
one unique feature of the law is it provides clearer definitions
and procedures for blocking websites, requests and submission
of computer traffic information. However, despite these procedures, informal requests for “cooperation” from the authorities
claimed urgency still persist.
One problem shared by various informants is a lack of
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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confidence in the interpretation by law by state officials and law
enforcement officials of Section 14 (1) or the definition of the
phrase “intentionally supporting or consenting to” in Section 15
with respect to intermediaries. A lack of knowledge and understanding regarding elements of the crime and enforcement of
the law was also found among personnel in the judicial process.
One state official opined that a special court should be established to try the cases with help from associate judges who are
knowledgeable in computer science and technology.
Webmasters or website administrators tended to the
view that the CCA seems to impose disproportionate liability
on intermediaries or service providers, forcing them to filter
content posted by users. Some websites had to overhaul their
structure by requiring prior registration of users for posting
messages. Thus, the law tends to infringe, rather than protect
freedom. ISPs wanted the levels of liability to be clearly spelled
out in law and clear procedures on how to proceed with any
information or content deemed illegal (takedown procedures).
The state should adopt a policy to encourage ISPs to monitor
themselves, instead of imposing penalties on intermediaries. As
the law exists to prevent the commission of offences, they also
thought it is important to develop mechanisms to protect the
personal information of internet users. It was agreed among ISPs
that blocking websites is still a necessary measure, but not one
that should be used by the state too often. The state should also
acknowledge that website blocking is not an effective or direct
solution. More effort should be put into solving problems at their
root causes, by identifying and prosecuting the real perpetrators.
Most webmasters thought a multilateral committee should be
established to review blocking requests, in place of the courts.
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Analysis of problems regarding provisions in the CCA
The analysis of legal provisions and state policies found
the CCA has a direct impact on the right to freedom of information and opinion online. Problems found during the study
include:
Definition issues. For example, the term “service provider” in Section 4 fails to clearly define and classify types of
“service provider”, showing a lack of understanding of reality
and the technology. It requires all kinds of service providers to
keep computer traffic logs and be indiscriminately held responsible for the dissemination of content uploaded by others. Certain
service providers who are not involved with illegal information
have consequently been held liable.
Criminality issues concerning provisions in Sections 14,
15 and 20 of the CCA. One fundamental aim of the CCA is to
address conventional computer-related crime which cannot be
dealt with under the Criminal Code as the elements of the crimes
are different. But it was found the CCA has been used mainly
to suppress internet content and thus has direct implications for
the rights and freedoms of the people.
Section 14 (1) was intended to address bogus or fraudulent computer data, to close a loophole regarding document
counterfeiting. It was found that in reality this Section has been
used mainly for libel prosecutions, even though libel offences
are already actionable under either the Civil or Criminal Code.
When a charge of libel is brought to the Court under the CCA,
the offence becomes non-compoundable, preventing any mediation between the conflicting parties. It also allows any persons
to make accusations. Other problems in interpretation make it
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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difficult to decide if the accused should be allowed to prove the
truth of a statement in order to be exempt from prosecution or
penalty. The current interpretation of Section 14 (1) may cause
confusion and simply ensures that libel charges under the CCA
carry more severe penalties than this under the Criminal Code.
Section 14 (2) is also often used in conjunction with
charges concerning national security. In terms of the extent of
enforcement, Section 14 (2) is one of the most controversial legal
provisions. Its use by the state has been criticized as infringing
on the people’s right to freedom of expression. It contains vague
and ambiguous phrases such as “damage to security” and “causing public panic”, which are in breach of the “legality principle”
or criminal law safeguards concerning the “certainty of law”.
The Section fails to establish clearly for ordinary people what
kind of information is an offence against the law. State officials
are allowed broad discretion in interpreting the law, creating a
danger that the law becomes subject to excessive or arbitrary
interpretation and eventually a tool of political suppression.
Section 14 (3) also deals with offences regarding the
dissemination of security information. However, the elements of
crime are spelled out more clearly than in Section 14 (2) since
it is linked to offences in the Criminal Code. The question has
thus arisen as to why both Section 14 (2) and Section 14 (3) are
part of the same law.
Many prosecutions under Section 14 (2) and (3) are made
in conjunction with the use of Section 112 of the Criminal Code
regarding lèse majesté. A comprehensive examination of the
provisions and enforcement of the CCA and infringement of the
people’s freedoms in the virtual world cannot avoid discussion
of the content, enforcement and ideology underlying interpreta32
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tion of Section 112 of the Criminal Code. Essentially, Section
112 can be considered as subject to individual discretion. The
law allows anyone to report a case. As a result, the law has been
used as a tool against others. And because it carries heavy and
disproportionate penalties, including imprisonment of three to
fifteen years, and provides no grounds for exemption from either
liability and penalty, it allows no opportunity for the accused to
prove the truth of what is said.
Another problem stemming from the CCA is legal redundancy. Section 14 (1) on the dissemination of false information
causing damage to another party has in practice been used for
legal actions for defamation. Section 14 (3) also overlaps with
Section 14 (2).regarding national security offences and Section
14 (4) regarding dissemination of pornographic materials is
similar to Section 287 of the Criminal Code. In practice, it was
found that this Section has been used merely to request court
orders to block websites, rather than for prosecutions.
Section 15 provides for liability of service providers.
Apart from the lack of a clear definition of the term “service
provider” already mentioned, this Section sets a rate of penalties for service providers as the same as that for perpetrators.
This is unreasonable and disproportionate. In many instances,
service providers simply act as an “intermediary” transmitting
online data. According to the Criminal Code, service providers should be held responsible only as “supporters” rather than
“principals”. As a result, a number of service providers have
decided to “self-censor”, leading to an infringement on the
people’s right to freedom of expression. Apart from problems
with the CCA, Thailand has no internet content monitoring
procedures by which service providers can decide to take down
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certain information from their servers without having to wait
for a court order (Notice and Takedown). The state has no clear
procedure to identify the persons mandated to advise service
providers on which data could be actionable. There are no clear
notification procedures, no details of the information required to
be submitted to the state to establish the existence of an offence
and no clear guidelines on a grace period for service providers
to delete data after being notified. As a result, enforcement of
the law has failed to follow any standard pattern, and has been
subject mainly to the discretion of individual officials relying
on informal cooperation.
Section 20 deals with suppression of information dissemination and website closure, considered urgent measures by
the state to prevent commission of an offence. But the Section
contains vague definitions of offensive content. Restriction on
access to information should be based on clear definitions with
clear conditions and procedures, based on the principle for
upholding freedom of information and expression. Blocking
websites should be used as a last resort, only when necessary
under “exceptional” circumstances because of the extensive
impact on the rights of the people. This Section allows the
state to operate without having to go through any prior judicial
oversight. The findings of the study on website blocking and
prosecutions show that in reality, Section 20 has been used as
a “primary” tool.
Comparative study of online control laws and state policies
in other countries
Germany, Malaysia, the USA and China all pledge to
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uphold the rights to freedom of expression and information as
prescribed in their constitutions. Exceptions or restrictions on
freedoms do exist and vary from country to country. For example,
Germany does not protect any content harmful to children and
youth and to peace, content that offends human dignity, racism
and dissemination of German nationalism (Nazism). USA has
only one restriction imposed on content deemed harmful to
children and youth. China restricts content regarding national
security and government stability. Malaysia does not protect
content affecting national security, blasphemy, pornography and
obscenity, and content harmful to children and youth. However,
none of these countries have computer-related laws on the dissemination of such information. In addition, they have no law
that imposes the same tariff of penalties on both the service
providers as intermediaries and the principals who disseminate
the information. Both China and Malaysia try to monitor internet
content by making it a “duty” of ISPs.
Websites are blocked in all countries, though frequency
(as far as it has been reported and identified) and the way this
authority is used seem to differ. In Germany, quite a few website are blocked through orders derived from clearly defined
laws and under the principle of proportionality. Despite this,
orders usually meet strong opposition. The state is often taken
to Court to fight closure orders. In the US, a few websites have
been blocked informally based on the exercise of state power
through ISPs and there is a special agency to monitor and issue
blocking orders. China and Thailand seem to rely heavily on
blocking websites and tend to have vaguely defined legal provisions. Those affected by state orders are often not informed
in advance and many cases happen informally. Websites are
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

35

rarely blocked in Malaysia, since such orders are not feasible
due to other protective laws; the state often uses other ways to
control content such as by clamping down on civil rights, or
prosecuting online news networks on security-related charges.
It should be noted that the underlying perspectives that prompt
the Thai authorities to clamp down on websites are quite unique.
While other countries, including China, normally use measures
discreetly and avoid media publicity, every government in Thailand has proudly presented in press conferences the number of
websites blocked.
With regard to intimidation of people or netizens, China
and Malaysia frequently arrest netizens under a number of national security laws in force. In Thailand, arrests and attempts
to threaten netizens have not been regular, mostly coinciding
with political conflict. The study shows the numbers rose significantly during street protests against the government, particularly
after the 19 September 2006 coup. In addition, while in other
countries, service providers are often spared (since they merely
provided a service, but were not involved with disseminating
content), in Thailand, the authorities force ISPs to take responsibility for acts committed by others.
In terms of movements and reactions of the people toward the law and state policies, people in Germany and the US
have more channels through which they can express themselves
than in the East. People there can demonstrate, launch opposition campaigns, organize seminars to educate society, write open
letters and appeal cases to higher courts, while movements in
China, Malaysia and Thailand are often restricted to calls for
social justice and policy. There are few demands for effective
law enforcement as in the West.
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Recommendations
Legal recommendations. The CCA should be a criminal
law specifying offences and penalties for conventional computer
related crime or any criminal action directly against the system
or data, i.e., unauthorized access, data interference, data theft,
etc., in order to fill out the legal loophole and to address legal
redundancies. Should the state insist on applying it with any
illegal data disseminated online, then the provisions have to be
made clearly and unambiguous and it should serve the purpose
of existing offences in other relevant laws. In fact, it could be
easier if the state simply amend the exist Criminal Code and
add new computer related criminal offences in there.
The definition of “service provider” should be spelled out
to correctly describe the functionalities and duties and should
just refer to service providers of computer system or network
only. It should not be expanded to also cover other telecommunication operators who are quit irrelevant to the content and
not involved with the computer related crime.
In terms of liability and penalty rate of the service providers concerned with the dissemination of illegal content, the
law drafters should classify levels of liability and types of ISPs
in light of the content. For example, the ISPs might be held liable for the content, but technical service providers should not
be held liable for any content at all. An exception can happen,
for example, if it could be proven that the technicians are also
involved with recruiting, revising or modifying the data. If the
law drafters insist on holding the service providers liable for
the offence committed by their users or by their clients, then the
law should not impose the same penalties on both the service
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providers and the perpetrators. But they should be imposed
proportionately and fit the principle of multiple culprits.
As for measures to suppress content or to block websites,
Section 20 should be amended to make it clear and not prone
to be subjected to individual discretions. It should rest on the
principle that if the suppression does not take place soon enough,
massive damage could have happened. Or if the impact of such
dissemination of information is irreversible, the law should
provide for clear and written methods, process and conditions
for the exercise of suppression power. And the ISPs should be
informed of such procedures. After the website is blocked, other
process should commence including prosecution against the person who has disseminate the data that has led to the blockade of
website. If in the end, it was found that the content is not illegal,
the order has to be rescinded by the court and remedies should
be provided for the damage parties. In addition, there should
be a body of knowledgeable persons who are representatives
from various parties and are able to develop the review process
as well as to oppose the order.
Policy recommendation. The state should develop measures to monitor online content while striking the balance with
the protection of people’s freedom. Instead of website blockade,
other measures such as the promotion of self-monitoring among
users and ISPs should be encouraged. In addition, an effort
should be made to increase knowledge in computer technology
among state officials. The state should endeavor to establish a
special court to try computer related offences and to develop
handbooks, guidelines, or commentaries of concerned laws and
regulations. In addition, a code of conduct should be developed
by the operators. The policy and measures should be geared
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toward creating incentives among the operators, instead of
stressing the suppression or punishment such as tax incentives.
Recommendation for people and ISPs. Individuals and
NGOs working on the issue should place an importance on the
right to information and freedom of expression, stay alert and
constantly monitor any attempt by the state to issue a law or
regulation or policy which might infringe on the right to information and freedom of expression. This should ensure that the
state does not exercise its power beyond the limits and unfairly.
In addition, the ISPs might get together or form as a network of
entrepreneurs to monitor and prevent the government from imposing disproportionate penalty rates on ISPs which also affect
people’s rights and freedom. Most importantly, a method should
be developed to oppose the unfair law and policy, to contain any
arbitrary use of power, or to demand more rights and freedom.
From advocating policy options, one can transcend them and
keep developing clear advocacies by using law as our leverage
including litigation.
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บทนำ�
ผลกระทบจาก พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐ
กับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

1. โครงการ
มาตรา 451 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550
ก�ำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ และกระท�ำผ่าน
สื่อประเภทใดไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ภายใต้ระบบการปกครองโดย
กฎหมาย (นิติรัฐ-ประชาธิปไตย) การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพประเภทที่ ต ้ อ งมี ก าร
แสดงออกมาภายนอก จ�ำเป็นต้องอยูภ่ ายในขอบเขตตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่านั้นส่งผลกระทบหรือ
ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นได้
ในกรณีของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้ รัฐธรรมนูญมาตรา
45 วรรคสอง จึงบัญญัติ “ข้อยกเว้น” ของการคุ้มครอง และให้อ�ำนาจแก่
รัฐในอันที่จะก�ำหนด “มาตรการทางกฎหมาย” เพื่อจ�ำกัดหรือควบคุมการ
ใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลส�ำคัญ 4 ประการ คือ
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เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และเพื่อ
ป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
อนึ่ง แม้ในฐานะของ “ผู้ใช้อ�ำนาจปกครอง” รัฐจะสามารถตรา
กฎหมาย หรือใช้มาตรการอื่นใดเพื่อจัดการ ดูแล รวมทั้งกลั่นกรองหรือ
ควบคุมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ แต่การตรากฎหมายหรือการ
ใช้มาตรการเหล่านั้นก็จ�ำต้องมีขอบเขตเช่นกัน เพื่อเป็นหลักประกันแก่
ประชาชนว่าจะไม่ถูกฝ่ายผู้ปกครองรัฐใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ หรือล่วง
ละเมิดเสรีภาพจนเกินสมควร รัฐธรรมนูญมาตรา 29 จึงก�ำหนดกรอบการ
ตรากฎหมายเพื่อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ให้แก่รัฐเช่นกัน
ว่า ต้องเป็นไปเพียงเท่าทีจ่ �ำเป็น และกฎหมายนั้นจะกระทบกับสาระสําคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพนัน้ มิได้ รวมทัง้ ต้องใช้บงั คับอย่างเสมอหน้าเท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบัติ2
อย่างไรก็ตาม แม้รฐั ธรรมนูญจะก�ำหนดให้ความคุม้ ครองประชาชน
และวางกรอบในการบัญญัติกฎหมายไว้เช่นนั้นแล้ว แต่ในช่วงเวลาหลายปี
ที่ผ่านมา การณ์กลับปรากฏว่า รัฐไทยโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบกลับตรา
กฎหมายและใช้มาตรการในเชิงควบคุม จ�ำกัดสิทธิ กระทัง่ แทรกแซงเสรีภาพ
การเสนอข้อมูลข่าวสารของสือ่ รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ไทยอย่างมาก จนมีค�ำถามเกิดขึ้นว่าเป็นการใช้อ�ำนาจเกินเลยไปหรือไม่
อาทิเช่น การประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 ซึ่งมุ่งเน้นควบคุมการเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง
ของสือ่ ประเภทต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นโทรทัศน์ วิทยุชมุ ชน และเว็บไซต์ หรือการ
ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 (ต่อไปจะใช้คำ� ว่า “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550”) ทีใ่ ช้ถอ้ ยค�ำคลุมเครือ
ไม่ชัดเจน ทั้งยังให้อ�ำนาจรัฐระงับการเผยแพร่ข้อมูล หรือปิดกั้นเว็บไซต์ได้
โดยปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า ในการใช้อำ� นาจดังกล่าวหลายกรณีรฐั ไม่ได้ให้
เหตุผลที่ชัดเจนเพียงพอต่อเจ้าของเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น หรือการเซ็นเซอร์
เว็บไซต์ในหลายๆ ครั้งก็มิได้เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายก�ำหนดไว้
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

43

(ขอค�ำสั่งศาลตามมาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 25503) แต่รัฐกลับ
ใช้มาตรการ “ขอความร่วมมือ” หรือใช้อ�ำนาจอย่างไม่เป็นทางการขอให้
ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตระงับการเผยแพร่เนือ้ หา หรือปิดกัน้ ช่องทางการเข้า
ถึงเว็บไซต์บางแห่งทีร่ ฐั เห็นว่า “ไม่เหมาะสม” แต่อาจไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
มีสถิติตัวเลข (ดังจะได้แสดงในรายงานวิจัยฉบับนี้ต่อไป) อันน่า
กังวลอย่างยิ่งว่า ยิ่งสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยรุนแรงขึ้นเท่าไร
สถานการณ์การควบคุมและแทรกแซงสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์
หรืออินเทอร์เน็ต (ซึ่งอยู่ในขอบเขตงานวิจัยฉบับนี้) ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น
เท่านั้น ทั้งนี้ โดยอาศัยอ�ำนาจดังกล่าวตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25484 ทั้งๆ ที่ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การเมือง
หรือมีสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆ ขึ้น รัฐยิ่งควรเป็นหลักที่มั่นคงในการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน เพราะเป็นช่วงเวลาทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ทีป่ ระชาชน
ควรได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนรอบด้าน เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจ
หรือแสดงเจตนารมณ์ และมีส่วนร่วมทางการเมือง
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้เชือ่ ได้อกี ว่า รัฐบังคับใช้กฎหมาย
และมาตรการต่างๆ อย่างเลือกปฏิบัติและไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน เพราะ
ในขณะที่มีสื่อหลายส�ำนักเสนอเนื้อหาและภาพข่าวที่มีระดับความรุนแรง
แบบเดียวกัน แต่รัฐกลับเลือกควบคุมเฉพาะสื่อบางส�ำนัก หรือบางกลุ่มที่
น�ำเสนอข้อมูลด้านที่รัฐเห็นว่าไม่เป็นมิตร หรืออยู่คนละฝ่ายการเมืองกับ
ตนเท่านั้น เช่น การปิดวิทยุชุมชนจ�ำนวนมากโดยรัฐบาลประชาธิปัตย์ในปี
25535 หรือโดยรัฐบาลเพื่อไทยในปี 25546 ซึ่งกรณีต่างๆ เหล่านี้นอกจาก
จะน�ำมาซึง่ ค�ำถามว่ารัฐกระท�ำการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
หรือไม่แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นทัศนคติของรัฐไทยที่มีต่อสิทธิและเสรีภาพใน
เรือ่ งนีข้ องประชาชนอีกด้วย แม้ทผี่ า่ นมาจะมีความพยายามจากหลายฝ่าย
เสนอข้อร้องเรียนต่อสาธารณะ รวมทั้งน�ำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อำ� นาจรัฐ แต่กย็ งั ไม่ได้รบั การตอบสนอง
เท่าทีค่ วร อีกทัง้ ยังมีบางกรณีทศี่ าลปฏิเสธไม่ตรวจสอบการใช้อำ� นาจของรัฐ
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ในลักษณะดังกล่าวด้วย เช่น ศาลยุติธรรมชั้นต้นยกฟ้องเว็บไซต์ประชาไท
ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องหน่วยงาน ศอฉ. ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ว่าใช้อ�ำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สั่งปิดกั้นเว็บไซต์ประชาไท โดยไม่ชอบ7
เป็นต้น
อนึ่ง นอกจากสื่อและเว็บไซต์จะโดนควบคุมอย่างเข้มข้นในช่วง
ที่ผ่านมาแล้ว ยังมีข้อที่ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตด้วยว่า คดีความที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวกับ
การเผยแพร่เนื้อหาในอินเทอร์เน็ต หาใช่อาชญากรรมโดยแท้ไม่ อีกทั้ง
ผู้ต้องหาจ�ำนวนไม่น้อยคือผู้ให้บริการที่ไม่ได้เป็นผู้ลงมือโพสต์ข้อมูลด้วย
ตัวเอง สถานการณ์เช่นนีจ้ งึ ย่อมไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 กลายเป็นตัวแปร หรือเข้ามามีบทบาทอย่างส�ำคัญกับการจ�ำกัด
เสรีภาพในสื่อออนไลน์
ด้วยข้อเท็จจริงต่างๆ ดังกล่าวมา จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
หากมีการรวบรวมสถิติและตัวอย่างคดีความ เก็บสถิติจ�ำนวนสื่อออนไลน์
ที่ถูกปิดกั้น ประมวลลักษณะการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ของรัฐ รวมทั้งส�ำรวจแนวนโยบายและทัศนคติของผู้มีอ�ำนาจปกครองและ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ ตี อ่ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
และการแสดงความคิดเห็น เพื่อน�ำมาศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นถึงเหตุผล
ที่แท้จริง และสถานการณ์การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นอย่างมาก
ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยนี้คงมิอาจครบถ้วนสมบูรณ์
ได้เลยหากไม่ได้มีการศึกษาสถานการณ์ในเรื่องเดียวกันที่เกิดขึ้นในต่าง
ประเทศ และน�ำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะสุดท้าย
ส�ำหรับการสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำ
ความผิดในสื่อออนไลน์กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ต่อไป ทั้งนี้ บนพื้นฐานที่คณะผู้วิจัยเห็นว่า การให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นมีความส�ำคัญ และจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งในการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

45

2. ลักษณะกิจกรรม
งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ เกี่ ย วกั บ “ผลกระทบจาก
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”
3. กรอบเวลาที่ศึกษา
เดือนกรกฎาคม 2550 – ธันวาคม 2554
4. เป้าหมายของโครงการ
1) รวบรวมสถิติทางคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และการ
ด�ำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพของประชาชนในสือ่ ออนไลน์
(อินเทอร์เน็ต)
2) รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ จากการปิดกัน้ /ควบคุมเนือ้ หาในสือ่ ออนไลน์ ทัง้ จากผูว้ างนโยบาย
และมาตรการควบคุมสื่อ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย รวม
ทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการเหล่านั้น
3) ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวบทกฎหมาย และการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนในสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจาก
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
4) ส�ำรวจกฎหมาย และแนวนโยบายที่เกี่ยวกับเสรีภาพของ
ประชาชนในสื่อออนไลน์ของต่างประเทศ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกรณี
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
5) วิเคราะห์และประเมินผลดีผลเสีย (โดยเปรียบเทียบกับต่าง
ประเทศด้วย) ระหว่าง การใช้กฎหมายและนโยบายที่เน้นการควบคุม/
กลัน่ กรองเนือ้ หาในสือ่ ออนไลน์ กับ การใช้กฎหมายและนโยบายทีใ่ ห้ความ
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ส�ำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยจัดท�ำเป็นบทสรุป และข้อ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลย์ระหว่างการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�ำความผิดกับการคุม้ ครองเสรีภาพของประชาชนต่อไป
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
admin แอดมิน
มาจากค�ำว่า administrator โดยทัว่ ไปหมายถึงผูด้ แู ลเว็บไซต์ ทัง้ นี้
อาจหมายถึงผู้ที่ดูแลด้านเทคนิค ด้านเนื้อหา หรือภาพรวมหน้าตาเว็บ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ภาระความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับ
แต่ละเว็บไซต์ก�ำหนด (ความหมายคล้าย webmaster)
BitTorrent บิททอร์เรนท์
ดู Torrent
blog บล็อก
ย่อมาจาก web log แปลตรงตัวคือบันทึกบนเว็บ ปัจจุบันใช้เรียก
เว็บไซต์ที่มีการเขียนเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่อยๆ
comment คอมเมนต์
(น.) ความเห็น เนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการสนทนาต่อ
เนื่องจากข่าวหรือกระทู้
(ก.) เขียนข้อความแสดงความเห็น
domain name โดเมนเนม
ชือ่ ของเว็บไซต์ เช่น naksit.org มีไว้เพือ่ ใช้เรียกทีอ่ ยูเ่ ว็บไซต์ตา่ งๆ
แทนการใช้ชุดตัวเลขไอพีแอดเดรส
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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file ไฟล์

แฟ้มบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่จะจัดเก็บไว้
ในฮาร์ดดิสก์ หรือบนอินเทอร์เน็ต
FTP เอฟทีพี
วิธีการส่งข้อมูลแบบหนึ่งในอินเทอร์เน็ต ออกแบบมาเพื่อการส่ง
ไฟล์แบบไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างส่ง ส่วนแบบที่มีการเข้ารหัสนั้นชื่อ
ว่า SFTP
Google กูเกิล
ชื่อทางการค้า หมายถึง 1) บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 2) ใช้
เรียกแทน เพื่อหมายถึง เสิร์ชเอนจิน หรือเครื่องมือส�ำหรับค้นหาสิ่งต่างๆ
บนอินเทอร์เน็ต
hacker แฮกเกอร์
บุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งๆ และมีกลเม็ดสามารถ
แก้ไขปรับปรุงสิง่ ทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ แต่มกั ถูกหมายความถึง computer
hacker หรือผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์โดยรวม เช่น ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยระบบ (ค้นหาช่องโหว่แล้วแก้ไข) ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นผู้ประสงค์ร้าย อย่างไรก็ตาม ในภาษาพูด ในสื่อกระแสหลัก ค�ำว่า
hacker มักถูกใช้สื่อความถึงผู้ค้นหาและใช้ช่องโหว่ของระบบรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อท�ำลายหรือขโมยข้อมูล ทั้งที่ค�ำที่ถูกต้องตรงตามความหมาย
ดังกล่าวจริงๆ แล้วคือ ค�ำว่า cracker
ดังนั้น อาจพอสรุปได้ว่า hacker มีสองประเภท สีขาว (white hat
hacker) คือพวกประสงค์ดี และสีด�ำ (black hat hacker) คือ cracker
hosting โฮสติ้ง
ผู้ให้บริการพื้นที่ส�ำหรับเว็บไซต์ เป็นผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์
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(อาจจะจ�ำนวนมาก) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่มากๆ ที่เชื่อม
ต่อกับอินเทอร์เน็ต แล้วแบ่งพื้นที่ให้คนอื่นเช่าส�ำหรับเก็บรักษาเว็บไซต์
Internet อินเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้พรมแดน ท�ำให้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการ ผ่านการเข้าถึงลิงก์ข้อมูล ระบบอีเมล
และอื่นๆ
IP address ไอพี แอดเดรส
หมายเลขประจ�ำเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง เมื่อต่ออินเทอร์เน็ต
ผู ้ เ ชื่ อ มต่ อ จะได้รับหมายเลขที่อยู่ ณ ช่ว งเวลานั้นๆ จากผู้ให้บ ริการ
อินเทอร์เน็ต หมายเลขนี้เปลี่ยนไปทุกครั้งเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่
เลขไอพียังสามารถระบุได้ว่าการเชื่อมต่อนั้นมาจากจังหวัดใด ประเทศใด
ปั จ จุ บั น เลขหมายไอพี เ ป็ น เบาะแสส� ำ คั ญ ที่ นิ ย มใช้ เ พื่ อ หาตั ว ผู ้ ก ระท� ำ
ความผิด แต่มีข้อบกพร่องเพราะผู้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นคนเดียวกับผู้จดทะเบียนขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ไอพียัง
สามารถปลอมแปลงได้
ISP ไอเอสพี
ย่อมาจากค�ำว่า Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต เช่น บริษัททรู บริษัท 3BB ฯลฯ
link ลิงก์
เรียกอีกอย่างว่า Hyperlink หมายถึง การอ้างอิงข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้ใช้สามารถกดเพื่อเข้าถึงข้อมูลในโลกออนไลน์ได้อัตโนมัติ
log file ล็อกไฟล์
ข้อความที่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บันทึกเอาไว้เพื่อทราบว่า
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ผู้ใช้ท�ำกิจกรรมอะไร ในช่วงเวลาใด บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นบ้าง
log in ล็อกอิน
การเข้าสู่ระบบ โดยกรอกชื่อบัญชี (username) และรหัสผ่าน
(password)
meta data เมตาดาตา
ข้อมูลที่อธิบายข้อมูล เช่น กล้องดิจิตอลรุ่นใหม่เมื่อถ่ายภาพแล้ว
มักมีข้อมูลอธิบายไว้ด้วยว่า ภาพดังกล่าวถ่ายจากกล้องรุ่นใด ถ่ายเมื่อใด
modem โมเด็ม
อุปกรณ์ที่ท�ำให้สามารถส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ได้
moderator โมเดอเรเตอร์
ผูอ้ ำ� นวยการการสนทนาในเว็บบอร์ด ห้องแชต หรือในเกมออนไลน์
บางครั้งสามารถปิดกั้นผู้ใช้หรือลบกระทู้ได้ moderator อาจจะเป็นทีมงาน
ของเว็บไซต์หรือเป็นอาสาสมัครที่เลือกขึ้นมาจากผู้ใช้ก็ได้ แล้วแต่นโยบาย
ของเว็บ
pharming ฟาร์มมิง
การท�ำเว็บไซต์ปลอม หรือเชือ่ มต่อให้คนทัว่ ไปเข้าถึงเว็บไซต์ปลอม
เพื่อให้คนหลงเชื่อ แล้วเผลอให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ท�ำเว็บไซต์หน้าตา
เหมือนเว็บไซต์ธนาคารจริง จนคนหลงเชื่อและกรอกรหัส
phising ฟิชชิง
การส่งข้อความที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้หลงเชื่อ และยอมให้ข้อมูล
ส่วนบุคคล
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provider โพรไวเดอร์
ผู้ให้บริการ
proxy พร็อกซี
ระบบบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทีใ่ ห้ผใู้ ช้เข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ตด้วย
ทางเดินอ้อม มักถูกน�ำมาใช้เพื่อเข้าเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น เหมือนเวลาถนน
เส้นหนึ่งถูกปิด ผู้สัญจรก็เลือกเดินเส้นทางอื่นเพื่อไปถึงปลายทางแทน
search engine เสิร์ชเอนจิน
เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ มีหลายยี่ห้อ เช่น Google, Yahoo, Bing
server เซิร์ฟเวอร์
คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมบางอย่างที่ยอมให้คอมพิวเตอร์เครื่อง
อื่น (อาจจะเครื่องใดก็ได้บนอินเทอร์เน็ต หรือแค่ในองค์กร) เรียกใช้ เช่น
คอมพิวเตอร์ทเี่ ก็บเว็บไซต์ (และยอมให้คอมพิวเตอร์เครือ่ งอืน่ เปิดเว็บไซต์
นั้นดูได้) ก็เรียกว่า web server หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกับ printer แล้ว
ยอมให้เครื่องอื่นใช้ printer นั้นด้วยก็เรียกว่า print server
Spam สแปม
จดหมายที่ถูกส่งมาโดยผู้รับไม่พึงประสงค์
Torrent ทอร์เรนท์
โปรแกรมส�ำหรับแบ่งปันไฟล์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและดาวน์โหลด
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ของผูอ้ นื่ ทีร่ ว่ มใช้โปรแกรมเดียวกัน
ได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก เช่น BitTorrent
URL ยูอาร์แอล
ชื่อที่อ้างอิงถึงต�ำแหน่งที่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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โดยทั่วไป จะประกอบไปด้วยสองส่วน คือ ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลนั้น และต�ำแหน่งของแฟ้มข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
virus ไวรัส
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง และ
สามารถแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ผ่านการติดต่อทาง
อินเทอร์เน็ตหรือ Thumbdrive
webmaster เว็บมาสเตอร์
ผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งแต่เดิม มีบุคคลคนเดียวที่ท�ำทุกอย่างในเว็บ
ทั้งสร้างเว็บ ออกแบบ และดูแลเนื้อหา เรียกรวมๆ ว่า “เว็บมาสเตอร์” แต่
ปัจจุบนั ความหมายของค�ำนีเ้ ปลีย่ นไปตามแต่ละเว็บไซต์ โดยทัว่ ไปมักหมาย
ถึงคนดูแลเว็บที่รู้รายละเอียดทางเทคนิค (คล้ายค�ำว่า admin)
website เว็บไซต์
สื่อซึ่งบรรจุเนื้อหา โดยอาจเป็นข้อความ ภาพ วิดีโอ หรือเสียง
สามารถเข้าถึงได้ผา่ นทางออนไลน์ โดยเชือ่ มต่อด้วยยูอาร์แอลของเว็บไซต์
นั้นๆ ในหนึ่งเว็บไซต์ สามารถมีได้หลายหน้าเว็บ
web page เว็บเพจ
หน้าเว็บ
YouTube ยูทูบ
(เครือ่ งหมายการค้า) เว็บไซต์วดิ โี อยอดนิยม เปิดให้คนทัว่ ไปเลือก
ชมและแบ่งปันคลิปวิดีโอของตนเอง
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บทที่

01

ผลการศึกษาภาคที่ 1
ศึกษาสถิติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และสำ�รวจความคิดเห็น
ที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจากมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐ
และผู้ให้บริการหรือดูแลสื่อออนไลน์

การวิจยั เรือ่ ง “ผลกระทบจากพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ภายใต้สงั คมข้อมูลข่าวสารแบบใหม่
(สื่อออนไลน์) ในส่วนที่หนึ่งนี้ มุ่งศึกษาผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ว่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ต่ อ ไปจะเรี ย กว่ า
“พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550”) นับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ปี 2550 ซึง่ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีผลบังคับใช้ จนถึงเดือนธันวาคม ปี 2554 รวมระยะ
เวลาราว 3 ปี 6 เดือน โดยแบ่งลักษณะการศึกษาในภาคนีอ้ อกเป็นสองส่วน
คือ
• ศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ: รวบรวมสถิตกิ ารระงับการเผยแพร่
เนื้อหา หรือปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ และสถิติการด�ำเนินคดีตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
• ศึกษาผลกระทบเชิงคุณภาพ: การสัมภาษณ์ และจัดสัมมนา
กลุ่มย่อย เพื่อเก็บข้อมูลจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
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1. การศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ
ในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณ รายงานฉบับนีม้ งุ่ วิเคราะห์ผลพวง
จากการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ตลอดระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน
โดยเลือกศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดจากการบังคับใช้กฎหมายในสองลักษณะ คือ
การระงับการเผยแพร่เนือ้ หา หรือปิดกัน้ ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ และการ
ด�ำเนินคดีกับประชาชนด้วยข้อหาต่างๆ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
วิธีศึกษา
รวบรวมสถิติการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์1 โดยอาศัย
แหล่งข้อมูลหลักจากฐานข้อมูลศาลอาญา2 ประกอบกับการขอข้อมูลเพิม่ เติม
จากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
รายใหญ่หนึ่งราย (ขอสงวนนาม)
รวบรวมสถิตกิ ารด�ำเนินคดี โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
ของภาครัฐทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ประกอบด้วย
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
• กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
• กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (ดีเอสไอ)
• กองบังคับการปราบปราม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
• ศาลอาญา
ข้อจ�ำกัดงานวิจัย
ตัวเลขสถิตกิ ารด�ำเนินคดีทปี่ รากฏในรายงานวิจยั ฉบับนี้ เป็นเพียง
ส่วนที่คณะผู้วิจัยสืบทราบ และสามารถรวบรวมได้เท่านั้น ดังนั้น จึงมิอาจ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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สรุปได้วา่ ตัวเลขดังกล่าวคือจ�ำนวนคดีความทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
ยั ง คงมี ค ดี อี ก จ� ำ นวนหนึ่ ง ที่ ยั ง อยู ่ ใ นระหว่ า งการสื บ สวนสอบสวนของ
เจ้าพนักงานตามสถานีต�ำรวจทั่วประเทศ ซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการที่หน่วยงาน
เหล่านั้นจะเปิดเผยหรือให้ข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่
ยังพิจารณาไม่เสร็จสิน้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดี และสิทธิสว่ นบุคคล
ของผู้ต้องหา นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของศาล
ในต่างจังหวัดได้ครบทุกแห่ง เนือ่ งจากมีระบบการจัดเก็บข้อมูลทีไ่ ม่อาจเข้า
ถึงได้ และด้วยข้อจ�ำกัดประการต่างๆ ดังกล่าวมา สถิตคิ ดีความทีป่ รากฏใน
รายงานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งคณะผู้วิจัย
รวบรวมได้และคัดเลือกมาน�ำเสนอโดยพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ
ทั้งมีแหล่งที่มาที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
ผลการศึกษา
1.1 ผลการศึกษาสถิติการระงับการเผยแพร่ หรือปิดกั้นช่อง
ทางการเข้าถึงเว็บไซต์
นับแต่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีผลใช้บังคับ รัฐไทยโดย
ปฏิบัติการผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ไอซีที) สามารถใช้มาตรการปิดกั้น หรือระงับการท�ำให้แพร่หลาย
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ “อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราช
อาณาจักรฯ หรือทีม่ ลี กั ษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” ได้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ซึ่งก�ำหนดว่า
“ในกรณีทกี่ ารกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ป็นการท�ำให้
แพร่หลายซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทอี่ าจกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงแห่ง
ราชอาณาจักรตามที่ก�ำหนดไว้ในภาคสองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
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2550

เนื้ อหา
หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท

2551

2552

2553

2554

Total

Court
order

URL

Court
order

URL

Court
order

URL

Court
order

URL

Court
order

URL

Court
order

URL

0

0

7

1,937

30

16,525

27

39,115

26

3,213

90

60,790

6

1,585

52

19,395

ลามกอนาจาร

0

0

4

96

27

11,609

15

6,105

ขายยาทำาแท้ง

0

0

1

37

3

320

0

0

4

357

พนันออนไลน์

0

0

0

0

2

246

0

0

2

246

ดูหมิน
่ หรือลบหลูศ
ู าสนา

1

2

1

1

1

2

0

0

3

5

อื่นๆ

0

0

0

0

1

3

3

137

1

280

5

420

1

2

13

2,071

64

28,705

45

45,357

33

5,078

156

81,213

Total

่ 1 :ำจำสั
านวนคำ
าสั่งศาลและจำำานวนยู
นวนยูอาร์อแอลที
ระงับ ่ถ
จำาูก
แนกตามประเภทเนื
้อหา
แผนภาพที่ 1 : แผนภาพที
จ�ำนวนค�
่งศาลและจ�
าร์แ่ถูกอลที
ระงับ จ�ำแนกตามประเภทเนื
้อหา

ศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าทีโ่ ดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีอาจยื่นค�ำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจขอ
ให้มีค�ำสั่งระงับการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้”
โดยตั้งแต่ประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เป็นต้นมา คณะ
ผู้วิจัยพบว่า เคยมีค�ำสั่งศาลให้ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ จ�ำนวนทั้งสิ้น
156 ฉบับ โดยในปี 2550 ศาลมีค�ำสั่งให้ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์จ�ำนวน
2 ยูอาร์แอล ปี 2551 จ�ำนวน 2,071 ยูอาร์แอล ปี 2552 จ�ำนวน 28,705
ยูอาร์แอล และปี 2553 จ�ำนวน 45,357 ยูอาร์แอล รวมจ�ำนวนหน้าเว็บเพจ
ที่ถูกระงับการเผยแพร่โดยมีค�ำสั่งศาลทั้งสิ้น 81,213 ยูอาร์แอล
จากตารางแสดงสถิติจะเห็นได้ว่า ยูอาร์แอลที่ถูกระงับการเผย
แพร่ ตามค�ำสัง่ ศาลเหล่านี้ มีเหตุผลประกอบ (ทีป่ รากฏในค�ำร้องขอให้ระงับ
การเข้าถึงเว็บไซต์ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของกระทรวง
ไอซีท)ี ซึง่ สามารถจ�ำแนกเนือ้ หาออกได้เป็น อันดับหนึง่ เนือ้ หาและภาพซึง่
ดูหมิน่ หมิน่ ประมาทพระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท มีค�ำสัง่ ศาล
จ�ำนวน 90 ฉบับ เพื่อระงับการเข้าถึง 60,790 ยูอาร์แอล อันดับสอง เนื้อหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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0.44%
0.30%
0.52%
23.88%

0.01%

74.85%

หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท (60,790)
ดูหมิ่นศาสนา (5)
ลามกอนาจาร (19,395)
ยาทำาแท้งด้วยตนเอง (357)
ยุ ยงให้เล่นการพนัน (246)
อืน่ ๆ (420)

แผนภาพที่ แผนภาพที
2 : สัด่ 2ส่:วสัดนประเภทเนื
้อหาที่กระทรวงไอซีทียื่นค�ำร้องต่อศาลให้มีค�ำสั่งระงับการ
ส่วนประเภทเนื้อหาที่กระทรวงไอซีทียนื่ คำาร้องต่อศาลให้มีคำาสั่งระงับการเข้าถึงเว็บไซต์
เข้าถึงเว็บไซต์

และภาพลามกอนาจาร มีค�ำสั่งศาล 52 ฉบับ ให้ระงับการเข้าถึง 19,395
ยูอาร์แอล อันดับสาม เนื้อหาเกี่ยวกับยาและการท�ำแท้งด้วยตนเอง โดยค�ำ
สัง่ ศาล 4 ฉบับ ให้ระงับการเข้าถึง 357 ยูอาร์แอล อันดับสี่ เนือ้ หายุยงให้เล่น
การพนัน มีค�ำสั่งศาล 2 ฉบับ ให้ระงับการเข้าถึง 246 ยูอาร์แอล อันดับห้า
เนื้อหาดูหมิ่นศาสนา มีค�ำสั่งศาล 3 ฉบับ ให้ระงับการเข้าถึง 5 ยูอาร์แอล
และ อันดับหก เป็นเนื้อหาประเภทอื่นๆ อาทิ เว็บไซต์ที่ท�ำปลอมขึ้นโดย
มีเป้าหมายหลอกลวงเอาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
ด้านการเงินการธนาคารจากเหยือ่ (Pharming) เว็บไซต์หลอกลวงผูบ้ ริโภค
รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่อาจท�ำให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลผิดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์การควบคุมการชุมนุมจนอาจก่อให้เกิดความปัน่ ป่วนหรือกระด้าง
กระเดื่องในหมู่ประชาชน รวมจ�ำนวนค�ำสั่งศาลทั้งสิ้น 5 ฉบับ ให้ระงับการ
เข้าถึง 420 ยูอาร์แอล ซึง่ สามารถจ�ำแนกให้เห็นเป็นสัดส่วนประเภทเนือ้ หา
ที่ถูกค�ำสั่งศาลปิดกั้นได้ ดังแผนภาพที่ 2
อนึ่ง ในฐานข้อมูลศาลอาญา ยังระบุจ�ำนวนยูอาร์แอลที่ถูกระงับ
การเผยแพร่ โดยจ�ำแนกตามประเภทเนือ้ หาให้ละเอียดลงไปตามแต่ละเดือน
60

Computer Crime?

หมิน่ ประมาทกษั ตริย์
ราชินี รัชทายาท

Timing
ต.ค.50
ม.ค.51
ก.พ.51
พ.ค.51
มิ.ย.51
ก.ค.51
ส.ค.51
ก.ย.51
ต.ค.51
พ.ย.51
ธ.ค.51
ม.ค.52
ก.พ.52
มี.ค.52
เม.ย.52
พ.ค.52
มิ.ย.52
ก.ค.52
ส.ค.52
ก.ย.52
ต.ค.52
พ.ย.52
ธ.ค.52
ม.ค.53
ก.พ.53
มี.ค.53
เม.ย.53
พ.ค.53
มิ.ย.53
ก.ค.53
ส.ค.53
ก.ย.53
ต.ค.53
พ.ย.53
ธ.ค.53
ม.ค.54
ก.พ.54
มี.ค.54
เม.ย.54
พ.ค.54
มิ.ย.54
ก.ค.54
ส.ค.54
ก.ย.54
ต.ค.54
พ.ย.54
ธ.ค.54
Total

จำา นวนคำา
สั่งศาล

ลามกอนาจาร
จำา นวนคำา
สั่งศาล

URL

1

9

2
1
1

407
630
491

2
3
4
4
2
3
3
2
1
2
3
2
1
2
4
6
2

400
808
1,400
765
887
713
770
469
843
1,985
3,737
3,007
1,141
4,119
6,731
9,672
2,277

ยาทำาแท้ง
จำา นวนคำา
สั่งศาล

URL

1
1
1

7
1
2

1

86

1
3
4
4
3
3
1
2
3
1
2

305
825
936
2,213
1,948
875
132
879
1,430
741
1,325

พนันออนไลน์

URL

1

37

1

14

จำา นวนคำา
สั่งศาล

URL

1

72

1

174

ดูหมิน่ หรือลบหลู่
ศาสนา

จำา นวนคำา
สั่งศาล

อืน่ ๆ
จำา นวนคำา
สั่งศาล

URL

1
1

2
1

1

2

รวม
จำา นวนคำา
สั่งศาล

URL

1

3

2 1,127
1 373
1
21

1

3

3 1,322
2 944
2 998
1 250
3 1,070
1 277
1 303
1 307
1 315
2 383

1

2

1

132

1

280

5

420

1

61

1

245

3 4,513
5 9,289
3 2,267
1
2
1 245
3 1,618
4 194
1 135
2 351
2
2
2 125
1
52
2
14
1
1
1 300
7 421
90 60,790

52 19,395

4

357

2

246

3

5

1
1
1
1
2
0
2
2
1
0
3
3
6
8
6
8
6
5
3
6
6
3
4
2
7
7
3
0
3
0
9
5
2
2
5
4
1
5
2
4
2
2
1
3
1
1
7
156

แผนภาพที่ 3 : เว็บเพจประเภทต่างๆ ที่มีหมายศาลให้ระงับการเข้าถึง จำาแนกตามประเภทเดือนและปี
แผนภาพที
่ 3: เว็บเพจประเภทต่างๆ ที่มีหมายศาลให้ระงับการเข้าถึง จ�ำแนกตามประเภท
เดือนและปี

URL

2
1
7
1
11
0
407
716
491
0
437
808
1,719
1,592
1,823
2,998
2,718
1,344
978
3,099
5,167
3,748
2,711
4,119
7,861
10,045
2,298
0
4,513
0
10,613
3,211
998
252
1,447
1,895
303
501
450
734
2
125
52
294
1
300
421
81,213

อีกด้วย ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่า การจ�ำแนกรายละเอียดของข้อมูลการปิดกั้น
เว็บไซต์ในแต่ละเดือนดังกล่าว น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การวิเคราะห์ “ปัจจัย”
ทีม่ ผี ลต่อการบังคับใช้กฎหมายในเรือ่ งนีใ้ นแต่ละช่วงเวลา จึงได้นำ� มาแสดง
ไว้ด้วย ดังแผนภาพที่ 3
บทวิเคราะห์ และข้อสังเกตต่อสถิติการระงับการเผยแพร่ หรือปิดกั้นช่อง
ทางการเข้าถึงเว็บไซต์
1) อัตราการระงับการเผยแพร่ข้อมูล หรือปิดกั้นช่องทางการเข้า
ถึงเว็บไซต์ แปรผันตามสถานการณ์ และการแสดงออกทางการเมือง
เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อพิจารณาจากแผนภาพที่ 1 และ 3 การ
ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ในช่วงปี 2550 และ 2551 ยังเกิดขึ้นไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับระยะเวลาต่อมาซึ่งพบว่าสถิติตัวเลขค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงปี 2552 ถึงปี 2553 จนท�ำให้ปี 2553 เป็นปีที่มี
การปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์มากที่สุด และหลังจากนั้นอัตราการปิดกั้นจึง
ค่อยๆ ลดลงในปี 2554
หากพิจารณาจากสถิติ อาจกล่าวได้ว่า สาเหตุหนึ่งที่ช่วงปี 2550 2551 ยังมีค�ำสั่งศาลระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่มากนักเมื่อเทียบกับปี
อื่นๆ น่าจะเป็นเพราะ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เพิ่งมีผลใช้บังคับ
ได้เพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น กล่าวคือ วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติการตาม
กฎหมายในส่วนนีโ้ ดยเฉพาะ ในขณะทีส่ ว่ นราชการทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลการ
ปิดกัน้ เว็บไซต์โดยตรงอย่าง “ส�ำนักก�ำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”3
ของกระทรวงไอซีที ก็เพิ่งถูกตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 นอกจากนี้ ในส่วนงานที่
เกีย่ วข้องกับศาลเอง ก็อาจยังไม่ได้มกี ารเตรียมความพร้อมส�ำหรับการตรวจ
สอบเว็บไซต์ รวมถึงออกค�ำสัง่ ตามมาตรา 20 อนึง่ แม้กระทรวงไอซีทจี ะเคย
ใช้อำ� นาจตามประกาศของคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 54 เพื่อปิดกั้นเว็บไซต์
62

Computer Crime?

50000

45,357

45000
40000
35000
28,705

30000
25000

ยูอาร์แอล

20000
15000
10000
5,078
5000
2

0
2550

2,071
2551

2552

2553

2554

แผนภาพที่ 4 : สถิติการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ จำาแนกตามปี

แผนภาพที่ 4: สถิติการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ จ�ำแนกตามปี

มาแล้วจ�ำนวนไม่น้อย ก่อนหน้าที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จะมีผล
ใช้บังคับ แต่ก็เป็นการปิดกั้นด้วยวิธีการสั่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
โดยตรง ไม่ต้องมีกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ต้อง
รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อแสดงเหตุอันสมควร และท�ำค�ำร้องไปยังศาล
อย่างไรก็ตาม ภายหลังปี 2551 เป็นต้นมา สถิตกิ ารปิดกัน้ เว็บไซต์
ก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยได้กล่าวไปแล้วว่า เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นใน
ช่วงปี 2550-2554 สองอันดับแรก คือ หนึ่ง เนื้อหาและภาพดูหมิ่น หมิ่น
ประมาทพระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท ซึง่ มีจำ� นวนรวม 60,790
ยูอาร์แอล และสอง เนื้อหาและภาพลามกอนาจาร ซึ่งมีจ�ำนวนรวม 19,395
ยูอาร์แอล (ดูแผนภาพที่ 5) ซึง่ หากพิจารณาจ�ำนวนการปิดกัน้ เว็บไซต์ดว้ ย
เหตุผลว่ามีเนื้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท
ประกอบกับบริบททางสังคมและสถานการณ์ทางการเมือง (ดูแผนภาพที่
6) แล้ว มีข้อที่ควรสังเกตว่า ช่วงที่สถิติการปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นฯ เกิดขึ้นสูง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Oct 07
Jan 08
Feb 08
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หมิ่นประมาท กษัตริย์ ฯ (60,790)

ลามกอนาจาร (19,395)

แผนภาพที่ 5 : สถิติการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ จำาแนกตามเหตุผลที่เกี่ยวกับเนื้อหาดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ และเรื่องลามกอนาจาร

แผนภาพที่ 5: สถิติการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ จ�ำแนกตามเหตุผลที่เกี่ยวกับเนื้อหาดูหมิ่น
หรือหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ และเรื่องลามกอนาจาร

มาก คือ สมัยที่ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี และนายจุติ ไกรฤกษ์ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ภายใต้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาย่อยลงไป จะพบว่าช่วงเดือนทีม่ กี ารปิดเว็บไซต์
หมิน่ ประมาทกษัตริยฯ์ สูงสุดสามอันดับแรก คือ เดือนมีนาคม 2553 จ�ำนวน
9,672 ยูอาร์แอล เดือนสิงหาคม 2553 จ�ำนวน 9,289 ยูอาร์แอล และเดือน
กุมภาพันธ์ 2553 ปิดกั้นทั้งสิ้น 6,731 ยูอาร์แอล ซึ่งทั้งสามเดือนดังกล่าว
ล้วนเป็นช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และระหว่าง
ประชาชนด้วยกันเองที่สังกัดกลุ่มต่างๆ ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัด กล่าวคือ
เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวและกลุ่มคนเสื้อแดง
ประกาศว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ และมีนาคม 2553 เป็นช่วงการชุมนุมใหญ่
ต่อเนื่องของ นปช.และคนเสื้อแดงที่บริเวณสะพานผ่านฟ้า ก่อนจะขยาย
ไปชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ ส่วนเดือนสิงหาคม 2553 เป็นเดือนที่กลุ่ม
คนเสื้อแดงกลับมาเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักภายหลังจากเหตุการณ์การ
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สลายการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม และมีการใช้สื่อออนไลน์ชักชวนให้คน
เสือ้ แดงด้วยกันกลับมารวมตัวเพือ่ ท�ำกิจกรรมอีกครัง้ หนึง่ ในนาม “กิจกรรม
วันอาทิตย์สีแดง”5 ในวันที่ 19 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นวันครบสี่ปีของการ
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549
แม้ไม่มีข้อมูลยืนยันเป็นที่ประจักษ์ว่าเว็บเพจต่างๆ ที่ถูกปิดไป
มีเนื้อหาอย่างไรบ้าง หรือมีเนื้อหาเข้าข่ายดูหมิ่น หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ
จริงหรือไม่ แต่ขอ้ เท็จจริงก็ปรากฏว่า การปิดกัน้ เว็บไซต์จำ� นวนมากภายใต้
รัฐบาลอภิสิทธิ์ด้วยข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ สอดคล้องกับกรณีที่
ผูช้ มุ นุมเรียกร้องทางการเมืองจ�ำนวนมากถูกกล่าวหาจากรัฐบาล (ผ่านทาง
ศอฉ.) ว่าเป็นกลุ่ม “ล้มเจ้า” ด้วยเหตุนี้เอง จึงอาจเกิดค�ำถามได้ว่า สถิติการ
ปิดกัน้ เว็บไซต์จำ� นวนมากทีอ่ า้ งว่ามีการดูหมิน่ หรือหมิน่ ประมาทกษัตริยฯ์
นั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะมีการดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ เพิ่ม
ขึ้นจริงๆ หรือเป็นเพราะคู่ขัดแย้งทางการเมืองต้องการอาศัยเหตุผลใน
เรื่ อ งสถาบั น กษั ต ริ ย ์ ฯ เพื่ อ จั ด การกั บ การแสดงความคิ ด เห็ น ของฝ่ า ย
การเมืองตรงข้ามกันแน่
เช่นเดียวกัน เมื่อพิเคราะห์ช่วงเดือนที่สถิติการปิดเว็บหมิ่นฯ
มีจ�ำนวนลดลงนั้น จะพบว่าเป็นช่วงท้ายๆ ของการด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงไอซีทขี องนายจุติ ไกรฤกษ์ ภายใต้รฐั บาลอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
และในสมัยของรมว.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
จ�ำนวนการปิดเว็บที่ลดลงนี้ อาจตีความหมายได้หลายประการ เช่น เพราะ
นโยบายเกีย่ วกับการปราบปรามเว็บหมิน่ ฯ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้านีไ้ ด้ผลจริงใน
การช่วยลดจ�ำนวนเว็บหมิ่นฯ ลง หรืออาจมองได้เช่นกันว่าการประกาศยุบ
สภาการเลือกตั้งและการได้รัฐบาลใหม่ น�ำไปสู่นโยบายการจัดการเว็บไซต์
ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายผิดกฎหมายที่แตกต่างกัน
อาจกล่าวได้ว่านอกจากประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองแล้ว
นโยบายรัฐอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุส�ำคัญที่ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวเรื่อง
การปิดเว็บไซต์ เช่น ในช่วงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2553 ภายหลัง
เกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีที กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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แผนภาพที่ 6: กราฟเส้นแสดงจ�ำนวนยูอาร์แอลที่ถูกปิดกั้นด้วยสาเหตุเรื่องการหมิ่นประมาท
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท ในแต่ละเดือนตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2554

วัฒนธรรม และการริเริ่มโครงการลูกเสือไซเบอร์ พบว่าสถิติการปิดกั้น
เว็บไซต์ในเดือนสิงหาคมมีจำ� นวนสูงมาก แต่กเ็ ป็นเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ หลัง
จากการประกาศนโยบาย เมือ่ กระแสเริม่ เบาบางลง สถิตกิ ารปิดเว็บไซต์กม็ ี
จ�ำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
อย่างไรก็ดี มาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ไม่ได้เป็น
เพียงเครื่องมือเดียวที่รัฐใช้จ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หากพิจารณา
แผนภาพที่ 6 ย่อมเห็นได้ถึงความผันผวนอย่างมีนัยยะส�ำคัญของจ�ำนวน
เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น กล่าวคือ บางช่วงสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์สูงมากถึง
หลักหมื่นยูอาร์แอล ในขณะที่บางช่วงซึ่งห่างกันไม่นาน จ�ำนวนยูอาร์แอล
ที่ถูกระงับการเผยแพร่อยู่ในหลักสิบ หรือกระทั่งไม่มีค�ำสั่งศาลเลย ซึ่งผล
จากการศึกษาพบว่า ในช่วงเวลาทีส่ ถิตกิ ารปิดกัน้ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ตามค�ำสัง่ ศาลมีจำ� นวนเพียงเล็กน้อยนัน้ ในความเป็นจริงจ�ำนวนเว็บไซต์ที่
ถูกปิดกัน้ หาได้ลดน้อยลงไม่ ยูอาร์แอลจ�ำนวนมากยังคงถูกปิดกัน้ เพียงแต่
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มิได้เป็นไปตามค�ำสัง่ ศาล หากแต่เป็นผลมาจากการใช้อำ� นาจอืน่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอ�ำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 เช่น ในเดือนพฤษภาคม ปี 2553 ที่ไม่ปรากฏค�ำสั่งศาลเลยนั้น เป็น
ช่วงเวลาที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศให้หลายพื้นที่
ใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน
2553 ถึงเดือนธันวาคม 25536 โดยตั้งศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ให้ปฏิบัติการตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลจากผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตรายใหญ่จากภาคเอกชนรายหนึ่งระบุว่า เว็บไซต์ที่มีค�ำสั่งจาก
ศอฉ. ให้ปิดกั้นมีจ�ำนวนเป็นตัวเลขในหลัก “หลายหมื่น” โดยมีรูปแบบการ
ปิดกั้นแตกต่างไปจากการปิดกั้นโดยกระทรวงไอซีทีด้วย เพราะในขณะที่
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มาตรา 20 กระทรวงไอซีทีปิดกั้นเว็บไซต์ได้
เพียงเฉพาะส่วนที่ขัดกฎหมายและตามค�ำสั่งศาลเท่านั้น แต่ศอฉ. สามารถ
สัง่ ปิดกัน้ มากน้อยอย่างไรก็ได้โดยไม่ตอ้ งขอค�ำสัง่ ศาล ทัง้ นีโ้ ดยอาศัยมาตรา
9 (3) พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ7 จากข้อมูลเบือ้ งต้น
ที่คณะผู้วิจัยเข้าถึงได้ พบว่าการปิดกั้นเว็บไซต์โดยศอฉ. ทั้งแบบที่ปรากฏ
เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวเป็นการปิดกั้นแบบเหมารวม โดยไม่สนใจผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์รายอื่นที่ให้บริการเนื้อหาทั่วไป ทั้งนี้เพราะ ไม่
เพียงแต่เว็บไซต์ทถี่ กู พิจารณาว่ามีเนือ้ หาฝ่าฝืนมาตรา 9 (3) พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
เท่านัน้ ทีถ่ กู ปิดกัน้ แต่เว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายอีกจ�ำนวน
มากก็ถกู ปิดกัน้ ไปด้วย8 หากพิจารณาจากเอกสารค�ำสัง่ ของศอฉ. อย่างน้อย
3 ฉบั บ จะพบว่ า ศอฉ.สั่ ง ปิ ด กั้ น เว็ บ ไซต์ / ยู อ าร์ แ อล/หมายเลขไอพี /
เบอร์โทรศัพท์กว่า 600 รายการ โดยไม่ได้ใช้วิธีระบุเจาะจงชื่อเว็บไซต์หรือ
ยูอาร์แอลเป้าหมาย แต่ใช้วิธีระบุเป็น “ช่วงตัวเลข” ของหมายเลขไอพี เช่น
ให้ปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีหมายเลขไอพีอยู่ในช่วงตั้งแต่ XXX.XXX.XXX.0 ถึง
XXX.XXX.XXX.255 สาเหตุเพราะในช่วงหมายเลขไอพีดังกล่าวนี้เป็นชื่อ
ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ศอฉ. มองว่าเข้าข่าย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ปรากฏอยู่ แต่
ปัญหาก็คือ ในความเป็นจริงแล้วช่วงหมายเลขไอพี หรือแม้แต่หมายเลข
ไอพีหนึ่งๆ นั้นมักไม่ใช่ที่อยู่ของเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเพียงเว็บไซต์เดียว
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

67

แต่เป็นที่อยู่ของกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ที่อาจถูกจัดแบ่ง
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าใช้โดยเว็บไซต์อนื่ ๆ อีกจ�ำนวนมาก ค�ำสัง่ ศอฉ. ทีส่ งั่ ปิดเป็นช่วง
หมายเลขจึงย่อมส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้
ละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่อย่างใด
การปิดกั้นเว็บไซต์โดยใช้อ�ำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แม้เป็นการ
กระท�ำทีไ่ ม่ผดิ กฎหมายก็ตาม แต่ดว้ ยวิธกี ารนีย้ อ่ มท�ำให้ศอฉ. สามารถสัง่ การ
ไปยังผู้ให้บริการได้โดยตรงโดยไม่มีกระบวนการกลั่นกรองและถ่วงดุล
จากองค์กรภายนอก ทั้งในทางปฏิบัติยังพบว่า กระบวนการปิดเว็บด้วย
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทีผ่ า่ นมาขาดความโปร่งใส เพราะไม่มกี ารท�ำบันทึกหลักฐาน
ในการใช้อ�ำนาจทุกครั้ง และไม่มีเอกสารแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนว่าด้วย
การปฏิบัติการตามกฎหมาย หรือเคยสั่งการให้ด�ำเนินการอย่างไรกับ
เว็บไซต์ใดไปบ้าง จึงเป็นเรือ่ งยากทีป่ ระชาชนผู้ได้รบั ผลกระทบทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมจะตรวจสอบได้ว่า เว็บไซต์ที่ถูกสั่งปิดไปมีเนื้อหาที่เข้าข่าย
ผิดกฎหมายจริงหรือไม่ ศอฉ.ใช้อ�ำนาจโดยถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ หรือ
สาเหตุที่ถูกปิดไปก็เพียงเพราะมีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ขัด
ต่อแนวทางของรัฐเท่านั้น นอกจากนี้ แม้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะถูกประกาศใช้
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและบางจังหวัดเท่านัน้ แต่เมือ่ การปิดเว็บไซต์
ทีโ่ ดยปกติแล้วประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทวั่ ประเทศ จึงย่อมส่งผลกระทบ
ไปทั่วประเทศด้วย มิใช่เฉพาะแต่จังหวัดที่อยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
เท่านั้น และประเด็นปัญหาที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือ แม้ในท้ายที่สุด
รัฐบาลได้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วก็ตาม แต่ในทาง
ปฏิบัติ ไม่มีผู้ให้บริการรายใดที่ปลดบล็อคยูอาร์แอลจ�ำนวนหลายหมื่นให้
กลับมาเข้าถึงได้ดังเดิมเลย ส่งผลให้เว็บไซต์จ�ำนวนหนึ่งที่เคยถูกปิดกั้นยัง
คงถูกปิดกั้นอยู่ต่อไป9
อนึง่ นอกจากการใช้อำ� นาจตามกฎหมายฉบับต่างๆ แล้ว จากการ
ศึกษา คณะผู้วิจัยยังพบว่า รัฐบาลยังคงใช้วิธีการ “ขอความร่วมมือ” ไปยัง
ผู้ให้บริการระดับต่างๆ เพื่อให้ปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยไม่มี
ค�ำสัง่ ศาลด้วย ซึง่ โดยหลักการปกครองแบบ “นิตริ ฐั -ประชาธิปไตย” แล้ว การ
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ใช้อำ� นาจรัฐในลักษณะกึง่ บังคับกึง่ ตักเตือนเช่นการขอความร่วมมือนีถ้ อื เป็น
กลไกที่ขาดความถูกต้องโปร่งใส เพราะประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้
จากข้อมูลสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าปี 2553 เป็นปีที่
รัฐปิดกั้นเว็บไซต์จ�ำนวนสูงที่สุด จากนั้นก็ค่อยๆ ลดลงเรื่อยมาเป็นล�ำดับ
ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงที่สถานการณ์การเมืองไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
เพราะเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งทั่วไป และได้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จาก
พรรคเพือ่ ไทย เป็นนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี คณะผูว้ จิ ยั เห็นพ้องต้องกันว่า
การลดลงของจ�ำนวนเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นนี้ยังไม่สามารถสะท้อน หรือสรุป
ได้ว่าสถานการณ์ด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยมี
แนวโน้มในทางทีด่ ขี นึ้ ดังจะเห็นได้วา่ ด้วยระยะเวลาเพียงสามเดือนที่ น.อ.
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที
คนแรกในสมัยของนางสาวยิ่งลักษณ์ กระทรวงไอซีทีใช้วิธีการ “ขอความ
ร่วมมือ” ไปยังผู้ให้บริการเฟซบุค (Facebook) ให้ปิดกั้นเนื้อหาไปกว่า
10,000 ยูอาร์แอล10 (ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ได้รวมอยู่ในสถิติของรายงานฉบับนี้
เนื่องจากไม่ได้ปิดกั้นโดยค�ำสั่งศาลตามมาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550) นอกจากนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง รองนายกรัฐมนตรี ยังประกาศผ่าน
สือ่ สาธารณะว่าจะปิดกัน้ เว็บไซต์ทเี่ ข้าข่ายหมิน่ สถาบันกษัตริยฯ์ ต่อไป โดย
ใช้งบประมาณจ�ำนวนกว่า 400 ล้านบาท11 อีกทัง้ กระทรวงไอซีทยี งั เคยออก
มาเปิดเผยด้วยว่ากระทรวงได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับผู้ให้บริการรายใหญ่
ระดับโลกเพื่อ “ขอความร่วมมือ” ในการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์จากผู้ชม
ในประเทศไทยด้วย12 13
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า อัตราการปิดกั้นเว็บไซต์ในประเทศไทย
ภายหลัง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีผลใช้บงั คับเป็นต้นมา แปรผันไปมา
โดยมีปัจจัยส�ำคัญ หรือได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ความขัด
แย้งทางการเมือง และอัตราการแสดงออกในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองของ
ประชาชนในพืน้ ทีส่ อื่ ออนไลน์ อย่างไรก็ดี ในทีส่ ดุ แล้ว สถิตแิ ละตัวเลขเว็บไซต์
ที่ถูกปิดกั้นที่เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่านการเก็บบันทึกค�ำสั่งศาล
อาจไม่ใช่ตัวชี้วัดหรือเป็นข้อสรุปแนวโน้มหรือสถานการณ์เสรีภาพในการ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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แสดงความคิดเห็นของประชาชนได้ทั้งหมด เพราะแม้ประเทศไทยจะมี
มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์การปิดกั้น
เว็บไซต์ทตี่ อ้ งขอค�ำสัง่ ศาลแล้วก็ตาม แต่นนั่ ก็เป็นเพียงหลักการทีใ่ ช้เฉพาะ
ในสถานการณ์ปกติเท่านั้น ส�ำหรับรัฐไทยแล้ว ที่ผ่านมายังปรากฏวิธีการ
จ�ำกัดการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอีกหลายวิธี เช่น รัฐสามารถ
อ้างสถานการณ์พิเศษบางอย่างที่ท�ำให้รัฐต้องใช้มาตรการเร่งด่วนควบคุม
การแสดงออกของประชาชนและสื่อ (ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และใช้
กฎหมายพิเศษ) ขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ปิด
กัน้ ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างลับๆ โดยไม่มกี ารบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อ�ำนาจ เป็นต้น
2) กลไกตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจของกระทรวงไอซีที ด้วย
การกลั่นกรองค�ำร้องโดยศาล
การปิดกัน้ เว็บไซต์เป็นเรือ่ งทีถ่ กู ต่อต้านจากประชาชนส่วนหนึง่ มา
อย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นการแทรกแซงสื่อ และปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ทัง้ ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์นติ ริ ฐั -ประชาธิปไตย ดังนัน้ ในการร่าง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จึงมีความพยายามในการสร้างกลไกตรวจสอบ
ถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจของเจ้าพนักงานรัฐ และกระทรวงไอซีทีในลักษณะ
ที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ ซึ่งกลไกส�ำคัญหนึ่งที่
ปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก็คือ ก�ำหนดให้องค์กรตุลาการ
เป็นผูก้ ลัน่ กรองค�ำร้องของเจ้าพนักงานรัฐ และท�ำค�ำสัง่ ให้ระงับการเผยแพร่
เว็บไซต์ ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 20
อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาค�ำสั่งศาลพบว่าในทางปฏิบัติ
แล้ว ศาลไม่ได้ใช้เวลามากนักในการกลั่นกรองค�ำร้องของกระทรวงไอซีที
เพื่อออกค�ำสั่งระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ โดยจากสถิติค�ำสั่งปิดกั้นของ
ศาล ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นับแต่ประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
เป็นต้นมา มีค�ำสั่งศาลให้ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งสิ้น 156 ฉบับ ใน
จ�ำนวนนี้ มีคำ� สัง่ ศาลถึง 142 ฉบับทีอ่ อกในวันเดียวกับวันทีก่ ระทรวงไอซีที
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ปี
รวมวันที่ศาลใช้พิจารณาคำา ร้อง
2550
2
2551
35
2552
88
2553
46
2554
36
Total
207

จำานวน URL
2
2,071
28,705
45,357
5,078
81,213

จำา นวน URL เฉลีย่ ต่อ วัน
1
59
326
986
141
392

แผนภาพที่ 7 : ตารางแสดงจำานวนวันและจำานวนเว็บเพจที่ศาลใช้พิจารณา จำาแนกรายปี

แผนภาพที่ 7: ตารางแสดงจ�ำนวนวันและจ�ำนวนเว็บเพจที่ศาลใช้พิจารณา จ�ำแนกรายปี

ยื่นค�ำร้องขอ และมีผลเป็นการปิดกั้นเว็บเพจจ�ำนวน 78,192 ยูอาร์แอล จึง
เท่ากับว่าโดยเฉลีย่ แล้ว ในช่วงปี 2550-2551 เมือ่ กระทรวงไอซีทยี นื่ ค�ำร้อง
ต่อศาล ศาลจะใช้เวลาราว 2-6 วันในการพิจารณาว่าควรออกค�ำสั่งปิดกั้น
การเข้าถึงยูอาร์แอลที่ถูกร้องขึ้นมาหรือไม่ แต่หลังจากนั้นในปี 2552-2553
เนื่องจากยูอาร์แอลที่ถูกยื่นไปยังศาลมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งหาก
พิจารณาจากจ�ำนวนค�ำสัง่ ศาลทีอ่ อก ประกอบกับจ�ำนวนยูอาร์แอลทีถ่ กู ปิด
กัน้ จะพบว่า เฉลีย่ แล้วศาลใช้เวลาพิจารณาและสัง่ ปิดกัน้ 326 ยูอาร์แอลต่อ
วันในปี 2552 และ 986 ยูอาร์แอลต่อวันในปี 2553 (ดูแผนภาพที่ 7)
ประเด็นในเรื่องระยะเวลาที่ใช้กลั่นกรองเนื้อหาของเว็บเพจที่ถูก
ยืน่ ขอเข้ามาเพือ่ มีคำ� สัง่ ระงับการเผยแพร่นี้ นับเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ แม้
มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จะไม่ใช่บทบัญญัตทิ มี่ โี ทษทางอาญา
ในตัวเองก็ตาม แต่มาตรการที่ใช้ กล่าวคือ “การปิดกั้น” ไม่ให้ผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตคนอื่นๆ เข้าถึงเนื้อหาได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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แสดงความคิดเห็นของเจ้าของเว็บไซต์นั้นโดยตรง ซึ่งเป็นเสรีภาพที่ได้รับ
การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การลิดรอนหรือ
จ�ำกัดเสรีภาพจึงควรเป็นไปอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และพอสมควรแก่เหตุ
ในความเป็นจริงก็คือ การตรวจสอบเนื้อหาในหน้าเว็บเพจจ�ำนวนหลักร้อย
ยูอาร์แอลอย่างละเอียดรอบคอบ เพือ่ พิจารณาออกค�ำสัง่ ให้ระงับการเผยแพร่
เว็บเพจเหล่านั้นในวันเดียว โดยผู้พิพากษาเพียงท่านเดียว (หรือแม้
กฎหมายก�ำหนดให้เป็นองค์คณะก็ตาม) เป็นเรื่องที่ท�ำได้ยากล�ำบาก
ยิง่ หากพิจารณาภารกิจหลักของศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตา่ งๆ
จ�ำนวนมากอยูแ่ ล้วในแต่ละวันประกอบด้วย จึงยิง่ เป็นเรือ่ งทีแ่ ทบเป็นไปไม่
ได้เลยที่ศาลจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ เพื่อตรวจสอบเว็บเพจที่ถูกร้องขอเข้ามา
โดยละเอียด หรือมิเช่นนั้น ศาลคงจ�ำเป็นต้องมีคณะท�ำงานขนาดใหญ่ที่ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นฝ่ายตรวจสอบเนือ้ หาของเว็บเพจเหล่านัน้ ซึง่ ต้องท�ำงานได้อย่าง
รวดเร็วมาก อย่างไรก็ตาม ผลจากศึกษาวิจัยไม่พบข้อเท็จจริงใดที่แสดง
ให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีคณะท�ำงานในลักษณะดังกล่าวเพื่อช่วย
เหลือศาลท�ำค�ำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์หรือไม่ ด้วยเหตุนี้เอง จึงอาจเกิดค�ำถาม
จากสังคม รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงได้ว่า ในที่สุดแล้วศาลได้ตรวจ
พิจารณากลั่นกรองเนื้อหาในเว็บเพจเหล่านั้น เพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบ
การท�ำงานของฝ่ายบริหารตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ได้จริงหรือไม่
ส�ำหรับขั้นตอนการระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ตามมาตรา 20 นั้น
ภายหลังศาลมีค�ำสั่ง ส�ำเนาค�ำสั่งจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
หลายรายเพื่อระงับการเข้าถึง อันมีผลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการและช่องทางปกติ
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จำานวนคดี

แผนภาพที่ 8: จ�ำนวนคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ตั้งแต่ปี 2550 - 2554
แผนภาพที่ 8 : จำานวนคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ตั้งแต่ปี 2550 - 2554

2550

1.2 ผลการศึกษาสถิตกิ ารด�ำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

จากการรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือนกรกฏาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม
2554 พบว่ามีคดีความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทงั้ สิน้ 325 คดี เป็นคดีทเี่ ริม่
ต้นในปี 2550 จ�ำนวน 12 คดี ปี 2551 จ�ำนวน 32 คดี ปี 2552 จ�ำนวน 80
คดี ปี 2553 อีกจ�ำนวน 104 คดี และปี 2554 จ�ำนวน 97 คดี (ดูแผนภาพที่ 8)
ส�ำหรับประเภทความผิดที่ถูกตั้งข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 นัน้ สามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) อาชญากรรม
คอมพิ ว เตอร์ โ ดยแท้ หรื อ การกระท� ำ ความผิ ด ต่ อ “ข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์” ตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 1314 อาทิ การเข้าถึงระบบโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย การดักข้อมูล หรือการก่อวินาศกรรมคอมพิวเตอร์ดว้ ย
การเผยแพร่โปรแกรมท�ำลาย ฯลฯ และ 2) ความผิดที่ว่าด้วยการเผยแพร่
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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15%

19%

15%

19%

66%
66%

ความผิดโดยระบบ (62)
ความผิดดโดยเนื
โดยระบบ
(62)
ความผิ
อ้ หา (215)
ดโดยเนือ้ หา (215)
ไม่ความผิ
ระบุ (48)
ไม่ระบุ (48)
แผนภาพที่ 9: คดีที่ฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทั้งหมด

แผนภาพที่ 9 : คดีที่ฟ้องร้องตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทั้งหมด

“เนือ้ หา” ในระบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ บัญญัตไิ ว้ตงั้ แต่มาตรา 14 ถึงมาตรา 1615
เช่น การเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร การเผยแพร่ขอ้ มูลทีข่ ดั ต่อความมัน่ คง
หรือการหมิ่นประมาทด้วยการตัดต่อภาพ เป็นต้น
จากการเก็บสถิตคิ ดีในช่วง 4 ปี 6 เดือน หลัง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 มีผลใช้บังคับ หากพิจารณาสัดส่วนของคดีต่างๆ ที่ศาลพิจารณา
พิ พ ากษาแล้ ว จะพบว่ า เป็ น คดี ที่ เ ป็ น ความผิ ด ต่ อ ข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ (อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้) จ�ำนวน 28 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 17.18 ของคดีทั้งหมด ในขณะที่คดีที่เป็นความผิดที่ว่าด้วยการ
เผยแพร่เนือ้ หา มีจำ� นวน 103 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 63.19 ของคดีทงั้ หมด
นอกนั้นเป็นส่วนที่ยังมีข้อมูลไม่ชัดเจนอีก 32 คดี หรือร้อยละ 19.63 (ดู
แผนภาพที่ 9-10)
โดยในบรรดาคดีต่างๆ เหล่านี้สามารถจ�ำแนกตามประเภทของ
ความผิดออกได้ 7 ประเภทด้วยกัน โดยเรียงตามล�ำดับความมากน้อยของ
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ความผิดโดยระบบ (28)
ความผิดโดยเนือ้ หา (103)
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แผนภาพที่ 10: คดีทั้งหมดที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว จ�ำแนกตามประเภทความผิด
18%

แผนภาพที่ 10 : คดีทั้งหมดที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว 31%
จำาแนกตามประเภทความผิด
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หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท (40)
Unknown (32)
ฉ้อโกง (31)
ลามก (31)
ขายโปรแกรม (12)
ความมั่นคง (6)
อืน่ ๆ (58)
แผนภาพที่ 11:
จ�ำนวนคดี
้อหาความผิด ้อหาความผิด
แผนภาพที
่ 11:จ�ำจำแนกตามประเภทเนื
านวนคดีจำาแนกตามประเภทเนื

จ�ำนวนคดี ดังนี้ อันดับหนึ่ง หมิ่นประมาทบุคคลอื่น จ�ำนวน 100 คดี อันดับ
สอง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ 47 คดี อันดับสาม ดูหมิ่นกษัตริย์ฯ
40 คดี อันดับสี่ ความผิดฐานฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต 31 คดี
อันดับห้า เผยแพร่ภาพลามก 31 คดี อันดับหก การขายโปรแกรมที่เข้า
ข่ายผิดกฎหมาย 12 คดี อันดับเจ็ด เนื้อหาที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคง 6 คดี นอกนั้นเป็นเนื้อหาอื่นๆ และที่ไม่สามารถระบุได้อีก 58 คดี
(ดูแผนภาพที่ 11)
จากสถิติคดีความข้างต้น หากจ�ำแนกคดีตาม “สถานะของคดี”
และ “ผลของคดี” สามารถแยกออกได้ดังนี้ 1) คดีที่อยู่ในชั้นพนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ 89 คดี 2) คดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้อง
70 คดี 3) คดีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง 1 คดี 4) คดีที่มีการไกล่เกลี่ย/
จ�ำหน่ายคดี 20 คดี 6) คดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ 13 คดี 7) คดีที่ศาล
พิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิด 73 คดี 8) คดีทพี่ นักงานสอบสวนตัง้ ข้อหาตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แต่อัยการไม่ได้สั่งฟ้องตามข้อหาดังกล่าว หรือ
ศาลไม่ได้พพิ ากษาว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 อีก 2 คดี
นอกนั้นเป็นคดีที่ศาลพิพากษาแล้ว แต่เป็นคดีที่เกิดขึ้นในศาลต่างจังหวัด
ซึ่งฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลคดีบอกเพียงหมายเลขคดีและข้อกล่าวหา แต่
ไม่ได้ระบุลงไปถึงรายละเอียดการกระท�ำผิดและผลของคดี ซึ่งมีจ�ำนวนทั้ง
สิ้น 57 คดี (ดูแผนภาพที่ 12)
ส�ำหรับแผนภาพที่ 13 จะเห็นได้ว่าความผิดฐานหมิ่นประมาท
นั้น นอกจากเป็นความผิดประเภทที่ถูกฟ้องเป็นคดีความตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เป็นจ�ำนวนมากแล้ว ยังถือเป็นคดีที่มีการไกล่เกลี่ย
จ�ำหน่ายคดีสูงที่สุด ทั้งยังเป็นคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องสูงที่สุดอีกด้วย
ต่างจากคดีประเภทอื่นๆ อย่าง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หมิ่นประมาท
กษัตริย์ฯ หรือการเผยแพร่เนื้อหาและภาพลามก ซึ่งมีจ�ำนวนคดีที่ถูกฟ้อง
เป็นอันดับรองลงมาตามล�ำดับ แต่เมือ่ คดีขนึ้ สูศ่ าลแล้ว ผลของคดีสว่ นใหญ่
ศาลจะพิพากษาลงโทษจ�ำเลย ดังนี้ คดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่ศาลชั้น
ต้นพิจารณาแล้ว ร้อยละ 66.67 พิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิด คดีหมิน่ ประมาท
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แผนภาพที่ 12 : ตารางแสดงจำานวนคดีจำาแนกตามขั้นตอนสถานะคดีและประเภทความผิด

แผนภาพที่ 12: ตารางแสดงจ�ำนวนคดีจ�ำแนกตามขั้นตอนสถานะคดีและประเภทความผิด

ความมั่นคง

หมิน่ ประมาท
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คดีที่อ ยู่ระหว่างการสื บ สวนสอบสวน

1

15
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1
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0
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3
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100
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31
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คดี พ.ร.บ.คอมพิ ว เตอร์

รวม

แผนภาพที่ 13 : สถานะความคืบหน้าคดี แจกแจงตามลักษณะของประเภทเนื้อหาความผิด

แผนภาพที่ 13: สถานะความคืบหน้าคดี แจกแจงตามลักษณะของประเภทเนื้อหาความผิด
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กษัตริยฯ์ ทีศ่ าลชัน้ ต้นพิจารณาแล้ว ร้อยละ 87.5 พิพากษาว่าจ�ำเลยมีความ
ผิด และคดีเกี่ยวกับภาพหรือข้อความลามกที่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พบ
ว่าร้อยละ 85.19 พิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิด
จากคดีที่ศาลพิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิดทั้งหมด 73 คดี (ดู
แผนภาพที่ 14) ยังสามารถจ�ำแนกออกได้เป็นคดีที่จ�ำเลยรับสารภาพ 62
คดี และคดีที่จ�ำเลยต่อสู้คดี 11 คดี ในกรณีที่จ�ำเลยรับสารภาพ หากเป็นคดี
ประเภทหมิ่นประมาทและเผยแพร่ภาพหรือข้อความลามก ศาลมีแนวโน้ม
ให้ ร อลงอาญา โดยส่ ว นใหญ่ ใ ห้ เ หตุ ผ ลว่ า จ� ำ เลยให้ ก ารรั บ สารภาพ
ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก และความประพฤติโดยรวมไม่เสียหาย เห็นควรให้
โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีจึงให้รอการลงโทษ บางคดีศาลสั่งว่าระหว่าง
รอลงอาญาให้จ�ำเลยท�ำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะเพื่อใช้หลักธรรมทางศาสนากล่อมเกลาจิตใจ
ทัง้ นี้ ลักษณะค�ำพิพากษาของคดีประเภทดังกล่าว ยังมีความแตกต่างกับคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คดีฉอ้ โกง และคดีหมิน่ ประมาทกษัตริยฯ์ ทีพ่ บว่า
ศาลมักสัง่ จ�ำคุกโดยไม่รอลงอาญา เช่น ตัวอย่างค�ำพิพากษาคดีหนึง่ เป็นคดี
หมายเลขแดงที่ ด.1945/2553 ศาลอาญากรุงเทพฯ ใต้ คดีนี้จ�ำเลยลักลอบ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโฮสติ้งแห่งหนึ่ง จากนั้นได้ท�ำการลบ
ข้อมูลของสมาชิกรายหนึ่ง ศาลพิพากษาให้จ�ำเลยมีความผิด ลงโทษจ�ำคุก
โดยไม่รอลงอาญา ระบุเหตุผลว่า “ในสภาพปัจจุ บันมีการใช้คอมพิวเตอร์กนั
แพร่หลาย ในทางด้านเศรษฐกิจ และในการค้นหาข้อมูลในการศึกษาและ
อืน่ ๆ โดยทัว่ ไป การทีจ่ ำ� เลยได้กระท�ำความผิดดังกล่าวย่อมเป็นการกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการใช้งานทางคอมพิวเตอร์และสังคมโดยรวม
นับว่าเป็นเรื่องร้ายแรง จึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษแก่จ�ำเลย”
จากข้อมูลคดีความที่รวบรวมได้ หากจ�ำแนกตามหมวดหมู่ผู้
ร้องทุกข์กล่าวโทษจะพบว่า อันดับหนึง่ ของจ�ำนวนผูร้ อ้ งทุกข์หรือกล่าวโทษ
เป็นบุคคลทั่วไปเพศหญิง 66 คดี อันดับสอง นิติบุคคล 56 คดี อันดับสาม
บุคคลทัว่ ไปเพศชาย 44 คดี อันดับสี่ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (ปอท.) 19 คดี อันดับห้า กระทรวงไอซีที 17 คดี อันดับหก
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ข้อ หา
ความมัน่ คง
หมิน่ ประมาท
หมิน่ สถาบั น
ลามก
ฉ้อ โกง
อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
ขายโปรแกรม
อื่ นๆ
รวม

ศาลตัดสิ นว่ามีความผิด (73)
รับ สารภาพ (62)
สู้ คดี (11)

เข้าไม่ถึงผลการพิจารณา

ยกฟ้อ ง

ไกล่เกลีย่
จำาหน่ายคดี

รับสารภาพ

สูค้ ดี

รวม

ต้องโทษจำาคุก

รอลงอาญา

ต้องโทษจำาคุก

รอลงอาญา

0
1
4
2
5

1
16
1
19
0

0
0
2
2
0

0
0
0
0
0

1
10
1
0
0

0
14
0
0
1

0
2
0
3
0

0
9
0
1
5

2
52
8
27
11

9
0
0
21

2
0
2
41

5
0
2
11

0
0
0
0

1
0
0
13

4
0
1
20

0
2
19
26

3
0
13
31

24
2
37
163

แผนภาพที่ 14 : รายละเอียดคดีที่ศาลชั้นต้นพิจารณาเสร็จสิน้ แล้ว

แผนภาพที่ 14: รายละเอียดคดีที่ศาลชั้นต้นพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ 13 คดี อันดับเจ็ด กองบังคับการปราบ
ปราม 12 คดี อันดับแปด หน่วยงานรัฐอื่นๆ 12 คดี อันดับเก้า ต�ำรวจท้องที่
6 คดี อันดับสิบ คือ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมต่อเด็กและสตรี
(ปดส.) 4 คดี อันดับสิบเอ็ด กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ (ปอศ.) 3 คดี และเป็นคดีที่ไม่ปรากฏชัดว่าเริ่มต้นโดยใคร 73
คดี อย่างไรก็ตาม แม้ในรายงานวิจัยฉบับนี้จะมีข้อมูลอย่างเป็นทางการว่า
กระทรวงไอซีทีเป็นผู้กล่าวโทษเพียง 17 คดี แต่ในจ�ำนวน 17 คดีดังกล่าว
พบว่ามี 1 คดีที่กระทรวงไอซีทีแจ้งความไว้กับต�ำรวจกองบังคับการปราบ
ปราม โดยใช้วิธีการ “ยื่นบัญชีรายชื่อยูอาร์แอลหรือเว็บเพจ” ที่อ้างว่ามี
เนื้อหาเข้าข่ายดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112 ทัง้ สิน้ 1,037 ยูอาร์แอล ปัจจุบนั คดีนยี้ งั อยูใ่ นระหว่างการ
สอบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ แต่เมื่อพิจารณาจากส�ำนวนการสอบสวนดัง
กล่าวของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจะพบว่า จากยูอาร์แอลทัง้ หมดทีก่ ระทรวงไอซีที
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ยืน่ แจ้งความมาเพียงครัง้ เดียวนัน้ อาจก่อให้เกิดคดีความทีจ่ ะน�ำส่งต่อไปยัง
ชั้นพนักงานอัยการ หรืออาจขึ้นสู่ศาลได้อีกถึง 997 คดี
ส�ำหรับรายละเอียดผู้ต้องหาและจ�ำเลยตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 นั้น พบว่าบุคคลทั่วไปเพศชายถูกตั้งข้อหาและด�ำเนินคดีมากที่สุด
จ�ำนวน 153 คดี รองลงมาคือบุคคลทั่วไปเพศหญิง 67 คดี นอกจากนี้ยังมี
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่จัดอยู่ในกลุ่มของการให้บริการเนื้อหา (Content
Provider) หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อาทิ เจ้าของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการพื้นที่แลกเปลี่ยนในกระดานข่าว ผู้ดูแล
เว็บไซต์ (Webmaster) หรือผู้ดูแลระบบ (Admin) ของเว็บไซต์ ถูกด�ำเนิน
คดีด้วยจ�ำนวนทั้งสิ้น 24 คดี นอกเหนือจากนี้เป็นคดีที่ยังไม่สามารถระบุ
ลักษณะของผู้กระท�ำความผิดได้ว่าอยู่ในกลุ่มใด
บทวิเคราะห์ และข้อสังเกตต่อคดีความที่เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาในสื่อ
ออนไลน์
จากสถิตคิ ดีความทัง้ หมดทีค่ ณะผูว้ จิ ยั สามารถเข้าถึงและรวบรวม
ได้ จะเห็นได้วา่ ข้อหาความผิดอันเกิดจากการเผยแพร่เนือ้ หาตามมาตรา 14
ถึงมาตรา 16 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีสดั ส่วนสูงมาก เมือ่ เปรียบเทียบ
กับความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ หรืออาชญากรรม
ที่กระท�ำต่อตัวข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง ตามมาตรา 5 ถึง
มาตรา 13 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทั้งนี้ มีทั้งคดีที่ตั้งข้อหาโดยอาศัย
บทบัญญัติใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เพียงฉบับเดียว และคดีที่ใช้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ประกอบกับความผิดตามกฎหมายฉบับอื่น
เช่น ประมวลกฎหมายอาญา
1) การใช้มาตรา 14 (1) กับกรณีหมิ่นประมาท และความเท็จจริง
ของเนื้อหา
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ผูร้ ้องทุกข์

ความมั่นคง

หมิน่ ประมาท

หมิน่ สถาบัน

ลามก

ฉ้อโกง

อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

ขายโปรแกรม

อืน่ ๆ

รวม

0
0

24
39

1
0

1
12

5
9

9
2

0
0

4
4

44
66

0
0
1
0
2
1
0
1
0
1
6

19
0
0
0
1
0
0
1
1
15
100

0
0
3
0
8
9
16
2
1
0
40

0
0
0
4
0
0
0
4
2
8
31

5
1
2
0
0
0
0
1
0
8
31

25
2
2
0
0
3
0
2
0
2
47

0
0
10
0
0
0
0
0
0
2
12

7
0
1
0
1
0
1
1
2
37
58

56
3
19
4
12
13
17
12
6
73
325

เจ้าทุกข์ ชาย
เจ้าทุกข์ หญิง
นิติบุคคล
เอกชน
ปอศ
ปอท
ปดส ค้ามนุษย์
กองปราบ
ดีเอสไอ
ไอซีที
หน่วยงานรัฐ
ตำารวจท้อ งที่
ไม่ป รากฏ
รวม

แผนภาพที่ 15 : จำาแนกประเภทคดีตามบุคคล/หน่วยงานที่ร้องทุกข์กล่าวโทษ

แผนภาพที่ 15: จ�ำแนกประเภทคดีตามบุคคล/หน่วยงานที่ร้องทุกข์กล่าวโทษ

ผู้ตอ้ งหา

บุคคลทัว่ ไป

เพศชาย
เพศหญิ ง
นิติบุ คคลเอกชน
ยังไม่รตู้ ัวผู้กระทำาผิด

ผูใ้ ห้บริการ

ไม่มีข้อ มูล
ผู้ให้บริการ
อื่นๆ
รวม

ความมั่นคง

หมิน่ ประมาท

หมิน่ สถาบั น

ลามก

ฉ้อโกง

อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

ขายโปรแกรม

อืน่ ๆ

รวม

3
1
0
0
1
1
0
6

42
23
6
6
7
15
1
100

15
4
0
14
3
3
1
40

21
3
0
0
2
5
0
31

18
8
1
1
3
0
0
31

26
9
1
6
5
0
0
47

9
1
0
0
2
0
0
12

19
18
1
3
17
0
0
58

153
67
9
30
40
24
2
325

แผนภาพที่ 16 : จำาแนกประเภทผู้ถูกตั้งข้อหา / ดำาเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แจกแจงตามประเภทความผิด

แผนภาพที่ 16: จ�ำแนกประเภทผู้ถูกตั้งข้อหา/ด�ำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
แจกแจงตามประเภทความผิด

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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“มาตรา 14 ผูใ ดกระทาํ ความผิดทีร่ ะบุไวด งั ตอ ไปนี้ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า
จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน”
เนือ่ งจากการติดต่อสือ่ สารในอินเทอร์เน็ตนัน้ ผูร้ บั -ส่งสาร สามารถ
ปิดบังตัวตนที่แท้จริงได้ การสืบย้อนรอยเพื่อหาตัวผู้กระท�ำความผิดอาจ
ท�ำได้กจ็ ริงอยู่ แต่ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเหมือนเช่นในสังคมจริงๆ ผูเ้ ล่นอินเทอร์เน็ต
จึงสามารถต่อว่าด่าทอ กล่าวหากัน กระทั่งน�ำภาพหรือเรื่องส่วนตัวของ
บุ ค คลอื่ น มาเผยแพร่ จนน�ำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ
โดยไม่ต้องเกรงว่าตนจะถูกจับได้ จนน่าจะเป็นเหตุให้มีสถิติการน�ำคดี
หมิ่นประมาทขึ้นสู่ศาลมากกว่าในสมัยก่อน ทั้งนี้ ไม่ว่าคดีเหล่านั้นโจทก์จะ
รู้ตัวผู้กระท�ำหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังปรากฏข้อ
เท็จจริงว่า คดีหมิน่ ประมาทจ�ำนวนไม่นอ้ ยถูกใช้เป็นเครือ่ งมือทางการเมือง
เช่น นักการเมืองฟ้องร้องซึง่ กันและกัน หรือการฟ้องร้องสือ่ มวลชน อย่างไร
ก็ดี มีขอ้ ทีต่ อ้ งสังเกตด้วยว่า โดยการใช้การตีความกฎหมายแล้ว ความผิดที่
ว่าด้วยการหมิน่ ประมาทนัน้ แม้จะเกิดขึน้ ในสือ่ ออนไลน์กต็ าม ย่อมสามารถ
ใช้ มาตรา 42316 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ หรือมาตรา 32617
ประกอบมาตรา 32818 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาบังคับได้อยูแ่ ล้ว โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยตัวบทใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 อีก แต่ในความ
เป็นจริงกลับพบว่า การหมิ่นประมาทที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตจ�ำนวนมาก
ถูกฟ้องในฐานะคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ด้วย โดยผู้เกี่ยวข้องใช้วิธีตั้ง
ข้อหาตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ หรือกฎหมายอาญา ประกอบกับ มาตรา
14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทัง้ ๆ ทีห่ ากตีความตามเจตนารมณ์ของ
ผู้ร่างกฎหมายประกอบกับถ้อยค�ำในมาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 แล้ว จะพบว่าการน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลเท็จ จนอาจ
ท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนั้น หาได้ใช้ในความหมายแบบเดียวกับการ
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หมิ่นประมาทไม่
เป้าหมายของมาตรา 14 (1) ผู้บัญญัติต้องการอุดช่องว่างของ
กฎหมายอาญาที่ว่าด้วยการ “ปลอมแปลงเอกสาร” หรือการท�ำ “เอกสาร
เท็จ” ซึ่งตามกฎหมายในสมัยเดิมบัญญัติให้ค�ำว่า “เอกสาร” หมายเฉพาะ
แต่ “กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่มีรูปร่างและจับต้องได้” เท่านั้น19 จึงท�ำให้ไม่
สามารถตีความกฎหมายเหล่านั้นให้ครอบคลุมถึงการปลอมแปลงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ได้20 ก่อให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย ฉะนั้น ความหมายของ
มาตรา 14 (1) จึงมิได้หมายถึงการน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่
มีเนื้อหา (ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือความเท็จก็ตาม) ที่อาจท�ำให้บุคคล
อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันเป็นองค์ประกอบความผิด
ท�ำนองเดียวกับความผิดในฐาน “หมิน่ ประมาท” ตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ
หรือประมวลกฎหมายอาญา หากแต่คอื “การน�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่แท้จริง (ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม) ที่ถูกท�ำขึ้นโดย
ผู้ไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะท�ำข้อมูลนั้นขึ้นมาได้” หรือมิเช่นนั้นก็คือ
“การน�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทแี่ ท้จริง (ผูม้ อี ำ� นาจ
ตามกฎหมายเคยท�ำข้อมูลฯ ดังกล่าวขึน้ แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย) แต่ตอ่
มาถูกผู้กระท�ำความผิดแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือท�ำให้ข้อมูลนั้นผิดความ
หมาย หรือเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม” อันเป็นความหมายแบบเดียวกับความ
ผิดในฐาน “ปลอมแปลงเอกสาร” ตามประมวลกฎหมายอาญา
การตีความมาตรา 14 (1) ให้กลายเป็นมาตราเพือ่ จัดการกับความผิด
ฐานหมิ่นประมาทเช่นนี้ นอกจากก่อให้เกิดผลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนใน
ทางกฎหมาย รวมทั้งเกิดความซ�้ำซ้อนในการใช้กฎหมายแล้ว ย่อมก่อให้
เกิดความสับสนทั้งกับผู้ถูกฟ้อง และประชาชนทั่วไปด้วย21
2) การใช้มาตรา 14 (2) และ (3) กับเหตุผลด้านความมั่นคง
“มาตรา 14 ผูใ ดกระทาํ ความผิดทีร่ ะบุไวดงั ตอไปนี้ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ...
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(2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ
โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือ
กอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน
(3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเป็น
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับ
การกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา”
ดูเหมือนว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ฉบับนี้ ผู้ร่างกฎหมาย
ให้ความส�ำคัญกับการรักษาความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก โดย
ก�ำหนดความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ทั้งในมาตรา 14 (2) และ (3) อย่างไร
ก็ตาม มาตรา 14 (2) เป็นมาตราหนึ่งในกฎหมายฉบับนี้ที่มีปัญหาในเรื่อง
ขอบเขตการบังคับใช้มากที่สุด และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกฝ่ายรัฐใช้เป็น
เครื่องมือในการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เพราะใช้ถ้อยค�ำที่ก�ำกวมไม่ชัดเจนอย่าง “ความเสียหายต่อความมั่นคง”
และ “ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” เพราะประชาชนโดยทั่วไป
ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าข้อมูลที่มีเนื้อหาอย่างใดจึงจะเข้าข่ายเป็นความผิด
ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานรัฐเป็นส�ำคัญ ซึ่งย่อมแปร
เปลี่ยนได้ตามยุคสมัยและทัศนคติของผู้บังคับใช้กฎหมาย ในท้ายที่สุด
มาตรานี้จึงอาจถูกน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือเล่นงานกันทางการเมือง ยิ่งหาก
มีการฟ้องคดีแล้วจ�ำเลยไม่ต่อสู้คดี ความคลุมเครือในการกระท�ำตามฟ้อง
ก็คงยังไม่ได้รับการพิสูจน์ หรือตีความให้ชัดเจนขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น คดี
ความมัน่ คงคดีหนึ่งทีศ่ าลพิพากษาลงโทษผู้เขียนข้อความและน�ำภาพถ่าย
นายคิม จอง อิล ประธานาธิบดีประเทศเกาหลีเหนือ ในลักษณะที่อาจท�ำให้
ประชาชนเกิดความสับสนแตกแยกความสามัคคี และอาจมีผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลีเหนือ โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ คดีดังกล่าวปรากฏว่า
จ�ำเลยรับสารภาพ ศาลจึงตัดสินว่ามีความผิดเลย โดยไม่มกี ารพิสจู น์วา่ การ
พูดถึงประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเช่นนัน้ มีผลกระทบต่อความมัน่ คงระหว่าง
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ประเทศอย่างไร
จากสถิติคดีชี้ให้เห็นว่า คดีความมั่นคงซึ่งเป็นการตั้งข้อหาร่วม
กับมาตรา 14 (2) (หรือ (3) แล้วแต่กรณี ส่วนใหญ่เป็นความผิดในฐาน
หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 112 (จ�ำนวน 40 คดี) นอกเหนือจากนี้เป็นเนื้อหาที่
กระทบต่อความมัน่ คงในลักษณะอืน่ ๆ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(จ�ำนวน 6 คดี) ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากบริบททางสังคมในช่วงสองสามปีทผี่ า่ น
มาแล้ว จะพบว่าหากมีการฟ้องร้องคดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฐานหมิน่ ประมาท
กษัตริย์ฯ ผู้ต้องหาจ�ำนวนมากที่ถูกจับกุมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว
นอกจากนี้ยังมีความพยายามของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจูงใจให้
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยรับสารภาพ หรือสนับสนุนให้ขอพระราชทานอภัยโทษ
แทนการสู้คดี ประกอบกับหาทนายความแก้ต่างคดีให้ได้ยาก เป็นผลให้ผู้
ต้องหาส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะรับสารภาพ ดังนัน้ แม้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
จะใช้บังคับมาแล้วกว่า 4 ปี ก็ยังไม่มีตัวอย่างคดีที่จะน�ำมาศึกษาวิเคราะห์
ได้ว่าความหมายของค�ำว่า “ความมั่นคง” ตามที่นิยามไว้ในมาตรานี้กว้าง
ขวางเพียงใด ปัจจุบนั มีคดีความมัน่ คงเพียงสองคดีเท่านัน้ ทีศ่ าลยกฟ้อง แต่
เหตุทยี่ กฟ้องไม่ได้พดู ถึงเนือ้ หาใจความว่า ข้อความทีเ่ ผยแพร่บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนัน้ ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงได้อย่างไร แต่เกิดจากสาเหตุวา่
ไม่อาจพิสูจน์ได้จริงว่าจ�ำเลยเป็นผู้เขียนข้อความ
ตัวอย่างคดี มาตรา 14 (3) ในบรรดาคดีความมั่นคงที่ฟ้องตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 นัน้ มีตวั อย่างคดี 2 คดีทนี่ า่ สนใจ ซึง่ จ�ำเลยเป็น
ผู้ให้บริการ ถูกฟ้องในฐานะตัวกลางที่จงใจสนับสนุน หรือยินยอมให้มีการ
กระท�ำความผิดตามมาตรา 14 (3) และมาตรา 15 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ
2550 โดยทั้ ง สองคดี ศ าลพิ พ ากษาลงโทษจ� ำ เลย กล่ า วคื อ คดี แ ดงที่
อ.1226/2554 ของศาลอาญา โดยมีนายธันย์ฐวุฒิ ท. ผู้ออกแบบเว็บไซต์
นปช.ยูเอสเอ เป็นจ�ำเลย ซึง่ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผูเ้ ขียนข้อความหมิน่ ประมาท
กษัตริย์ฯ ด้วยตนเอง 2 ข้อความ และยินยอมปล่อยให้เผยแพร่บทความ
หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ อีก 1 บทความ จ�ำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
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และสู้คดีว่า ตนรู้จักเว็บไซต์นี้จริง ล็อกอินเข้าระบบจริงเพราะรับจ้าง
ออกแบบเว็บไซต์ในส่วนงานออกแบบให้ แต่ไม่ใช่ผู้โพสต์ข้อความทั้งสอง
และไม่ใช่ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์ คดีนี้มีหลักฐาน
เป็นข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ทแี่ สดงว่า จ�ำเลยล็อกอินเข้าระบบของเว็บไซต์
ผ่านโปรแกรมส่งไฟล์ FTP (File Transfer Protocal) ด้วยชื่อ “noporch“ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวต้องใช้งานโดยผู้มีความรู้ความ
สามารถ จึงตีความว่าจ�ำเลยน่าจะเป็นผู้ดูแลระบบซึ่งเป็นผู้ให้บริการตาม
กฎหมาย อีกทั้งข้อความทั้งสองข้อความที่ปรากฏตามฟ้องนั้น ปรากฏ
หลักฐานว่าผู้โพสต์ลงทะเบียนด้วยชื่อ “admin“ (ไม่ใช่ชื่อ “noporch” ที่
จ�ำเลยใช้) ค�ำว่า admin มีความหมายเป็นที่เข้าใจทั่วไปว่าหมายถึง ผู้ดูแล
ระบบ ต�ำรวจจึงตั้งข้อหาจ�ำเลย ซึ่งใช้โปรแกรม FTP ด้วยชื่อ noporch ว่า
น่าจะเป็นคนเดียวกับผู้ที่โพสต์ด้วยชื่อ admin ดังนั้น จ�ำเลยจึงน่าจะเป็นทั้ง
ผูเ้ ขียนข้อความและเป็นผูใ้ ห้บริการตามกฎหมาย ผลของคดีนศี้ าลพิพากษา
จ�ำคุกจ�ำเลย 13 ปี
อีกคดีหนึง่ คดีแดงที่ อ.2091/2555 จ�ำเลยเป็นผูอ้ ำ� นวยการเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ประชาไท ซึง่ เป็นเว็บข่าวทีม่ กี องบรรณาธิการรับผิดชอบเนือ้ หา
ชัดเจน และมีพนื้ ทีเ่ ว็บบอร์ดทีเ่ ปิดให้คนทัว่ ไปตัง้ กระทูแ้ สดงความคิดเห็นได้
ซึ่งการฟ้องร้องดังกล่าวเป็นผลมาจาก “ข้อความของผู้อื่น” ซึ่งเข้ามาเขียน
ไว้ในพื้นที่เว็บไซต์ประชาไท โดยศาลพิพากษาให้จ�ำเลย คือ นางสาวจีรนุช
เปรมชัยพร ผู้อ�ำนวยการประชาไท มีความผิดตามมาตรา 14 (3) และ 15
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ให้จำ� คุก 1 ปี ปรับ 30,000 บาท แต่เนือ่ งจ�ำเลย
ให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษ 1 ใน 3 เหลือจ�ำคุก 8 เดือน ปรับ 20,000
บาท และจ�ำเลยไม่เคยกระท�ำความผิดจึงให้รอลงอาญา 1 ปี โดยศาลให้
เหตุผลว่า จ�ำเลยปล่อยให้มีการน�ำเข้าข้อมูลที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มัน่ คงของประเทศอยูใ่ นเว็บบอร์ดทีต่ นดูแล แม้ขอ้ ความส่วนใหญ่ปรากฏอยู่
นาน 1-10วัน แต่มีข้อความหนึ่งปรากฏอยู่นานถึง 20 วัน ศาลจึงถือว่าเป็น
เวลาที่จ�ำเลยควรจะรู้ และลบข้อความที่เป็นปัญหานั้นได้ แต่ไม่ลบ จึงถือ
เป็นการการงดเว้นไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามเวลาอันสมควร ถือเป็น “การยินยอม
86

Computer Crime?

โดยปริยาย” ให้มีการน�ำเข้าข้อมูลที่มีความผิดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
เป็นความผิดตามมาตรา 15 ประกอบ 14 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฯ 2550 จริง22
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวคณะผู้วิจัยเห็นว่ามีความน่าสนใจยิ่ง
อย่างน้อยสองประเด็น ประเด็นแรก คือ แม้ศาลในคดีนจี้ ะยอมรับว่าปัจจุบนั
ประเทศไทยยังไม่มขี อ้ ก�ำหนดทีช่ ดั เจนเป็นลายลักษณ์อกั ษรในเรือ่ ง “ระยะ
เวลา” ที่ผู้ให้บริการต้องด�ำเนินการลบข้อความเมื่อได้รับแจ้ง (Notice &
Takedown) ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นหลายประเทศ และแม้ข้อเท็จจริง
จะปรากฏว่ามีเพียงข้อความเดียวเท่านั้นที่ปรากฎอยู่ 20 วัน แล้วจ�ำเลย
จึงลบ (ข้อความอื่นๆ จ�ำเลยลบภายในระยะเวลา 1-3 วัน หรืออย่างมาก
10 วัน) ศาลก็ยังใช้ดุลพินิจพิพากษา “ในทางที่เป็นโทษ” แก่จ�ำเลยว่าเป็น
ระยะเวลาที่ “นานเกินสมควร” ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่สืบเนื่องกันก็คือ ศาล
ใช้ระยะเวลา 20 วันดังกล่าวมาเป็นเหตุผลส�ำคัญเพื่อถือ “โดยปริยาย” ว่า
จ�ำเลย “ยินยอม” ให้มีการน�ำเข้าสู่ข้อความที่เป็นความผิด เช่นนี้จึงเท่ากับ
ว่าแม้โจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้อย่างชัดเจน “จนสิ้นสงสัย” ว่า
จ�ำเลย “จงใจ” สนับสนุนหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท�ำความผิดจริง แต่ศาลก็
ยังพิพากษาลงโทษจ�ำเลย ดังนั้น ด้วยประเด็นทั้งสองนี้เอง จึงอาจก่อให้
เกิดค�ำถามได้เช่นกันว่า ค�ำพิพากษาคดีนมี้ คี วามชอบธรรม หรือเป็นไปตาม
“หลักประกันในทางกฎหมายอาญา” หรือไม่ อย่างไร
3) การบังคับใช้มาตรา 14 (4) กับความผิดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่
ข้อมูลอันลามก
“มาตรา 14 ผูใ ดกระทาํ ความผิดทีร่ ะบุไวดงั ตอไปนี้ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ...
(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มี
ลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้”
ความสามารถในการปิดบังตัวตน ประกอบกับความสามารถของ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเข้าถึงง่าย เป็นปัจจัย
ที่เอื้อให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งส�ำคัญในการเผยแพร่ภาพวาบหวิว
โป๊เปลือย ซึ่งอาจถูกตีความว่าผิดกฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพลามก
อนาจาร แต่ฐานความผิดว่าด้วยการเผยแพร่ภาพลามกปรากฏอยู่ใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 28723 อยู่แล้ว แต่ฝ่ายผู้ร่างกฎหมาย
เห็นว่า ควรน�ำเรื่องนี้มาก�ำหนดไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายคอมพิวเตอร์
ด้วย เพื่อป้องกันปัญหาการใช้การตีความจึงปรากฏเป็นมาตรา 14 (4)
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา มาตรานี้ถูกใช้ไปเพื่อ
การขอค�ำสั่งศาลปิดกั้นเว็บไซต์มากกว่า ส�ำหรับการด�ำเนินคดีนั้น พบว่ามี
คดีตามมาตรา 14 (4) ทั้งสิ้นเพียง 22 คดี โดยเป็นคดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
18 คดี ซึ่งพบว่า นอกจากหนึ่งคดีที่คณะผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงผลการ
พิจารณาได้ 17 คดีที่เหลือล้วนเป็นคดีที่จ�ำเลยรับสารภาพทั้งสิ้น ที่มาของ
คดีความเหล่านี้ มีทั้งคดีที่ฟ้องร้องโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และโดยผู้เสียหายเอง
ซึ่งถูกน�ำภาพของตนไปเผยแพร่ โดยในกรณีหลังมีจ�ำนวนมากกว่า ทั้งนี้
การตั้งข้อหามักใช้มาตรา 14 (4) ควบคู่ไปกับการใช้มาตรา 287 ประมวล
กฎหมายอาญา นอกจากนี้ หลายคดียังใช้มาตรา 326 และ 328 ประมวล
กฎหมายอาญา หรือความผิดฐานหมิ่นประมาทร่วมกันไปด้วย
ตัวอย่างคดีตามมาตรา 14 (4) คดีทตี่ งั้ ข้อหาตามมาตรา 14 (4) จาก
ทั้งหมด 22 คดีนั้น พบว่ามี 5 คดีที่เป็นการด�ำเนินคดีกับ “ผู้ให้บริการ” ซึ่ง
“ทุกคดี” ผูใ้ ห้บริการรับสารภาพ ส่งผลให้ศาลพิพากษาจ�ำคุกโดยรอลงอาญา
ไว้ก่อน และท�ำนองเดียวกันกับกรณีคดีของผู้อ�ำนวยการเว็บไซต์ประชาไท
เพราะไม่ปรากฏข้อมูลทีช่ ชี้ ดั ว่า หลังจากผูเ้ สียหายด�ำเนินคดีกบั ผูใ้ ห้บริการ
จนศาลพิพากษาตัดสินลงโทษแล้ว ทางฝ่ายรัฐได้มีความพยายามในการ
ด�ำเนินคดีกับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นตัวการ หรือเป็นผู้น�ำภาพลามกอนาจาร
ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่ ตัวอย่างคดีหนึ่ง คือ จ�ำเลย
เป็นผูใ้ ห้บริการฟรีเว็บบอร์ดชือ่ 212cafe ซึง่ เปิดให้คนทัว่ ไปสร้างเว็บบอร์ด
ของตัวเองได้ ปรากฏว่ามีผู้น�ำภาพเปลือยของผู้เสียหายไปเผยแพร่บน
เว็บบอร์ดใน 212cafe ผู้เสียหายจึงแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
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เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ท�ำการประสานไปยังเจ้าของเว็บ 212cafe ในฐานะผู้
ให้บริการเพื่อแจ้งให้น�ำภาพเหล่านั้นออกจากเว็บบอร์ด แต่เนื่องจากช่วง
เวลาทีเ่ จ้าหน้าทีต่ �ำรวจประสานงานไปนัน้ จ�ำเลยไม่อยูบ่ า้ น เจ้าหน้าทีจ่ งึ ไม่
สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริการได้ ในทีส่ ดุ ต�ำรวจจึงน�ำก�ำลังเข้าจับกุมผูใ้ ห้บริการ
ทีบ่ า้ น โดยตัง้ ข้อหาว่า “จงใจสนับสนุนหรือยินยอม” ให้มกี ารน�ำเข้าข้อความ
หรือภาพลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 14 (4) ประกอบ 15 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550) คดีนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่า การที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่
สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ) ผู้ให้บริการนั้นก็อาจ
ถูกฟ้องคดีให้ต้องรับผิดแล้วตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
อนึ่ง ยังมิพักต้องกล่าวว่าในที่สุดแล้วศาลจะมีค�ำพิพากษาคดี
ลักษณะนี้ว่าอย่างไร แต่เมื่อถูกด�ำเนินคดีซึ่งเป็นผลพวงมาจากการกระท�ำ
ของผู้อื่น ผู้ให้บริการดังกล่าวย่อมได้รับความเดือดร้อนจากการต้องต่อสู้
คดีแล้ว ข้อที่ต้องพิจารณาก็คือ เมื่อพิจารณาจากขนาดของการประกอบ
กิจการ เจ้าของเว็บไซต์ 212cafe เป็นเพียงผู้ประกอบการรายเล็กที่เขียน
ระบบเว็บบอร์ดเพื่อให้บริการฟรีแก่บุคคลทั่วไป (ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการ
ลักษณะนี้จ�ำนวนมาก) ดังนั้น ความสามารถทั้งในแง่ของงบประมาณ และ
บุคลากรในการตรวจตราดูแลเนื้อหาในบริการของตน จึงย่อมมีไม่เท่ากับ
ผูใ้ ห้บริการรายใหญ่ การสร้างภาระความรับผิดให้แก่ผใู้ ห้บริการทุกๆ ประเภท
ซึ่งเป็นเพียงตัวกลางส่งผ่านข้อมูลในสื่อออนไลน์ จึงย่อมส่งผลกระทบ
ต่อแรงจูงใจในการประกอบการ รวมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวให้
เกิดขึน้ ในหมูผ่ ปู้ ระกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบการรายย่อย และ
เงือ่ นไขต่างๆ เหล่านีเ้ องทีจ่ ะท�ำให้โอกาสในการสือ่ สารอย่างมีเสรีภาพในสือ่
ออนไลน์ต้องลดน้อยลง
สรุปผลการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ
กล่าวได้ว่าระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 ถึงธันวาคม
2554 รวม 4 ปี 6 เดือนนั้น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ถูกใช้ไปกับการจัด
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ระเบียบ “เนือ้ หา” ในสือ่ ออนไลน์มากกว่าการใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์โดยแท้ หรืออาชญากรรมที่กระท� ำต่อตัวข้อมูลหรือระบบ
คอมพิวเตอร์โดยตรง ตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 13 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ซึ่งเป็นเจตนารมณ์แรกเริ่มของกฎหมายฉบับนี้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ถูกใช้เพื่อปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์
รวม 81,213 ยูอาร์แอล โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากมีเนื้อหาหมิ่นประมาท
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท ภาพลามกอนาจาร และเหตุผล
อื่นๆ ตามล�ำดับ โดยมีข้อสังเกตว่าสถิติการปิดเว็บไซต์มีลักษณะแปรผัน
ตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
หากพิจารณามาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึง่ เป็นบทให้
อ�ำนาจรัฐในการปิดกัน้ เว็บไซต์ จะเห็นได้วา่ แม้มาตรานีจ้ ะยังมีปญ
ั หาความ
คลุมเครือไม่ชัดเจนของตัวบทบัญญัติเองปรากฏอยู่ แต่โดยกระบวนการ
การใช้อ�ำนาจแล้ว มาตรา 20 ถูกออกแบบโดยมีระบบป้องกันการใช้อ�ำนาจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยพลการ เนื่องจากทุกครั้ง ก่อนปิดกั้นเว็บไซต์พนักงาน
เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องร้องขอไปยังศาลเพือ่ ให้ศาลช่วยพิจารณาเนือ้ หาและออกค�ำ
สั่ง อย่างไรก็ตาม จากสถิติการปิดเว็บไซต์ตามค�ำสั่งศาลในช่วงเวลาไม่กี่ปี
ของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ย่อมท�ำให้กลไกการตรวจสอบกลั่นกรอง
โดยองค์กรตุลาการหรือศาลดังกล่าวถูกตัง้ ค�ำถามได้วา่ มีประสิทธิภาพ และ
มีความยุติธรรมกับเจ้าของเว็บไซต์ผู้ได้รับผลกระทบ และกับประชาชนผู้
บริโภคสื่อออนไลน์เพียงพอหรือไม่ เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา เว็บไซต์
ที่ รั ฐ บาลต้ อ งการปิ ด กั้ น มี จ� ำ นวนมากเฉลี่ ย ถึ ง วั น ละ 392 ยู อ าร์ แ อล
คงต้องถือเป็นเรื่องยากล�ำบากอย่างยิ่ง หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่องค์
คณะผู้พิพากษาจะมีเวลาวินิจฉัยเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นอย่างละเอียด
รอบคอบ เพื่อออกค�ำสั่งอนุญาตปิดกั้นได้ภายในวันเดียว
นอกจากนี้ จากผลการวิ จั ย ย่ อ มเห็ น ได้ ว ่ า แม้ ใ นที่ สุ ด แล้ ว
ประเทศไทยจะไม่มี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แต่รัฐก็ยังคงมีมาตรการ
อื่นๆ ส�ำหรับใช้ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ�ำนาจ
ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและตามกฎหมายว่า
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ด้วยความมั่นคงฉบับอื่น หรือการขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการ ซึ่งทั้ง
สองวิธีดังกล่าวเป็นกรณีที่รัฐโดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถ
สัง่ การไปยังผูใ้ ห้บริการได้โดยตรงโดยไม่จ�ำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจ
สอบการใช้อำ� นาจจากศาลก่อน และ ปัจจุบนั ประเทศไทยก็ยงั ไม่มกี ฎเกณฑ์
หรือแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในเรือ่ ง “ระยะเวลา” ของการแจ้งเตือนเนือ้ หาทีอ่ าจ
เข้าข่ายผิดกฎหมายเพื่อให้ผู้ให้บริการด�ำเนินการกับเนื้อหาเหล่านั้น รวม
ทัง้ “ระยะเวลา” ในการปิดกัน้ เว็บไซต์ ไม่มกี ารบันทึกหลักฐานการใช้อ�ำนาจ
กระทัง่ ไม่มบี ทบังคับให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ต้องแสดงเหตุผลของการใช้อำ� นาจเหล่า
นั้นต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
ในแง่ของการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เพื่อด�ำเนินคดีกับ
บุคคลนั้น พบว่า ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีของการใช้กฎหมาย คดีความ
มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องของการเผยแพร่เนื้อหาในสื่อออนไลน์ กล่าวคือ
ร้อยละ 66.15 ขณะที่การด�ำเนินคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ที่มี
เพียงร้อยละ 19 ของจ�ำนวนคดีทั้งหมดเท่านั้น
ประเภทของคดีทพี่ บมากทีส่ ดุ สามอันดับแรก คือ คดีหมิน่ ประมาท
คดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ และคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ โดยมี
ข้อควรสังเกตว่า ทัง้ คดีหมิน่ ประมาท และคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็น
คดีทรี่ อ้ งทุกข์กล่าวโทษโดยประชาชนหรือเอกชน ในขณะทีค่ ดีหมิน่ ประมาท
กษัตริย์ฯ เป็นการร้องทุกข์โดยรัฐ คือ กระทรวงไอซีที ดีเอสไอ และกอง
บังคับการปราบปราม
ดังทีก่ ล่าวไปแล้วว่า เจตนารมณ์เริม่ แรกของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 คือ มุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ ซึ่งไม่สามารถ
อาศัยการตีความบทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้ได้เพราะ
มีองค์ประกอบความผิดแตกต่างกัน แต่ในทางปฏิบตั พิ ระราชบัญญัตฉิ บับนี้
กลับถูกน�ำมาใช้จัดการเนื้อหาที่เผยแพร่ในสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งย่อมส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มาตราที่ถูกน�ำมาใช้
ฟ้องร้องอย่างมากคือ มาตรา 14 ที่ในทางการนิติบัญญัติ หรือการบัญญัติ
กฎหมายแล้วถือว่ามีเนื้อหาสาระทับซ้อนกับความผิดตามที่ก�ำหนดไว้ใน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ประมวลกฎหมายอาญา จะแตกต่างกันก็เพียงแต่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ก�ำหนดโทษไว้รุนแรงกว่า ส่งผลให้ทั้งความผิดฐานหมิ่นประมาท
การเผยแพร่ข้อความหรือภาพลามก เป็นความผิดที่มีโทษสูงกว่าที่ก�ำหนด
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา หรือท�ำให้การกระท�ำความผิดบางอย่าง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความผิดในฐานหมิ่นประมาทบุคคลอื่น กลายเป็นความผิด
อาญาแผ่นดิน ที่ใครก็ได้สามารถกล่าวโทษกับเจ้าพนักงานได้ การบัญญัติ
กฎหมายที่ซ�้ำซ้อนเช่นนี้ อย่างน้อยที่สุดย่อมท�ำให้เกิดความสับสนต่อทั้ง
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย จนส่งผลให้การใช้การตีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายได้
นอกจากมาตรา 14 แล้ว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ยังมีบท
บัญญัติอื่นๆ ที่ส่งผลกับเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรา 15 ทีร่ ฐั มุง่ เอาผิด
กับตัวกลางผูใ้ ห้บริการ โดยไม่พยายามท�ำความเข้าใจลักษณะ จ�ำนวน และ
ธรรมชาติของการไหลเวียนข้อมูลในสื่อออนไลน์ ที่ผู้ให้บริการไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ทั้งหมด ก่อให้เกิดสภาวการณ์ที่เรียกว่า “สื่อ
เซ็นเซอร์ตัวเอง” ไม่กล้าน�ำเสนอข่าวสาร ไม่ยอมให้ผู้ใช้บริการแสดงความ
คิดเห็นต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ ได้โดยอิสระ กระทัง่ บางครัง้ มีการ
ตัดทอนหรือบิดเบือนข่าวสารเพือ่ ไม่ให้หมิน่ เหม่ หรือท�ำให้ตนต้องเกิดความ
รับผิด นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังพบปัญหาส�ำคัญอีกประการหนึ่งว่า หลาย
คดีที่ผู้ให้บริการเป็นจ�ำเลย เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานรัฐไม่สามารถสืบหา
หรือไม่พยายามสืบหาตัวผู้กระท�ำผิดที่แท้จริงมาลงโทษให้ได้เสียก่อน (ซึ่ง
เป็นเรื่องที่อาจต้องใช้เวลา ความสามารถทางเทคนิค และมีความซับซ้อน
ยุ่งยากกว่า) แต่กลับมุ่งเป้าหมายมาด�ำเนินคดีกับเจ้าของเว็บไซต์ หรือผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแทน ซึ่งย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ฉบับนี้เช่นกัน
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2. การศึกษาผลกระทบเชิงคุณภาพ
นอกจากผลการศึกษาและบทวิเคราะห์ทพี่ จิ ารณาจากสถิตกิ ารปิด
กั้นเว็บไซต์ และจ�ำนวนคดีความที่เกิดขึ้นในรอบ 4 ปี 6 เดือน ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณแล้ว เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และครบถ้วน
รอบด้าน คณะผู้วิจัยจึงได้ท�ำการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากบุคลากรใน
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ด้วย
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการจัดสนทนากลุม่
ย่อย (Focus Group)
ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น
3 ส่วนคือ
2.1 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายและนโยบาย ที่กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน
2.2 บทบาทการด�ำเนินงานของผูป้ ระกอบการอินเทอร์เน็ต ภายใต้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในส่วนที่กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน
2.3 บทบาทของเว็บมาสเตอร์และผู้ดูแลเว็บบอร์ดต่างๆ ภายใต้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในส่วนที่กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน
2.1 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายและนโยบาย ทีก่ ระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นของประชาชน
วิธีศึกษา
การศึ ก ษาส่ ว นนี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ มี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ประสบการณ์ และเป็นผู้บังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่าง และเพื่อให้ได้บุคลากรที่สามารถให้ข้อมูลได้จริง คณะผู้วิจัยยังได้
ขอค�ำแนะน�ำจากบุคคลอื่นๆ เพื่อติดต่อขอสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ (ขอสงวนนาม) ส�ำนักก�ำกับการใช้เทคโลยีและ
สารสนเทศ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ส�ำนักป้องกันและปราบปรามการ
กระท�ำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 (ขอสงวน
นาม) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เจ้าหน้าที่ต�ำรวจระดับสูง (ขอสงวนนาม) กองบังคับการปราบ
ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
4. พ.ต.อ.ศิรพิ งษ์ ติมลุ า รองผูบ้ ญ
ั ชาการ กองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
5. นายเกริกไชย ศรีศกุ ร์เจริญ พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษช�ำนาญ
การพิเศษ ส�ำนักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ)
6. พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
7. เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจผู ้ เ ชี่ ย วชาญเทคโนโลยี (ขอสงวนนาม)
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สัมภาษณ์โดย นางสาวสาวตรี สุขศรี และนางสาวอรพิณ ยิง่ ยงพัฒนา
นักวิจัย นายดนุช วัลลิกุล นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ นายธนกฤต เปี่ยมมงคล
และนางสาวอัชฌา สงฆ์เจริญ คณะผู้ช่วยนักวิจัย การสัมภาษณ์เริ่มต้น
จากการนัดหมายทางโทรศัพท์เพื่อขอนัดพบ ส่งจดหมายเพื่อขอสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลขณะสัมภาษณ์ด้วยการบันทึกเสียงและจดบันทึก อย่างไรก็ตาม
การบันทึกเสียงจะใช้เฉพาะกรณีที่ได้รับความยินยอมจากแหล่งข้อมูล
เท่านั้น ก่อนการสัมภาษณ์ได้ตกลงเงื่อนไขการระบุชื่อ และเอกลักษณ์ของ
แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลมีอสิ ระตลอดการสัมภาษณ์ในการขอให้คณะผูว้ จิ ยั
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ปกปิดเอกลักษณ์เพียงบางส่วนหรือตลอดการสัมภาษณ์ได้ การสัมภาษณ์
จะใช้วิธีสนทนาแลกเปลี่ยน และสลับกับการถามค�ำถาม ซึ่งค�ำถามและ
แนวทางการสัมภาษณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย มีโครงสร้าง
การสัมภาษณ์ดังนี้
1) แนะน�ำตัว
คณะวิจยั แนะน�ำตัว แนะน�ำโครงการ วัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์
ของการสัมภาษณ์
2) สอบถามรายละเอียดเบื้องต้น
ชื่อ สกุล ต�ำแหน่งงาน อายุงาน อ�ำนาจหน้าที่ และหน้าที่ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
3) ค�ำถาม
ข้อมูลทั่วไป
• วัตถุประสงค์ อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารในสื่อออนไลน์
• ความเกี่ยวข้องของงานของผู้ให้สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ประสบการณ์การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
• ขั้นตอนและกระบวนการรับแจ้งหรือรับเรื่อง เมื่อมีข้อเท็จจริงที่
เกิดการกระท�ำที่ (น่าจะ) เป็นความผิด
• ลักษณะการกระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ที่
พบส่วนใหญ่
• รายละเอียดการท�ำงานในขอบเขตงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
การรับเรื่องร้องเรียน และการสอบสวนคดี เช่น ค�ำสั่งหรือปฏิบัติการอื่นใด
อย่างการปิดกัน้ เว็บไซต์ การตรวจตราเนือ้ หาบนอินเทอร์เน็ต การขอความ
ร่วมมือจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
• ขั้นตอนการท�ำงานในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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อ�ำนาจหน้าที่ที่ใช้ และอุปสรรคที่พบทั้งในตัวบทกฎหมาย ทางเทคนิค
วิธีการ หรือข้อเท็จจริงอื่นๆ
2550

ปัญหาอุปสรรค ต่อการท�ำงานภายใต้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

• ความสะดวกในการใช้อำ� นาจภายใต้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
• ความรั ด กุ ม และการตี ค วามบทบั ญ ญั ติ ม าตราต่ า งๆ ใน
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
• แรงกดดันจากปัญหาทางการเมือง/หน่วยงานอื่นๆ ที่กระทบต่อ
เสรีภาพของประชาชน
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
• ความเหมาะสม สอดคล้อง ระหว่าง หลักการและเหตุผล รวมทั้ง
มาตรการและบทบัญญัติต่างๆ ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 กับยุคสมัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
• จุดสมดุลในการท�ำงานระหว่าง “การป้องกันและปราบปรามการ
กระท�ำความผิด” กับ “การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน”
• ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการเกิดขึ้นของสื่อใหม่/สื่อพลเมือง
หรือพื้นที่ใหม่ในการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
•ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ทั้ ง ในส่ ว นของกฎหมาย (พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 หรือกฎหมายอื่นๆ) นโยบายที่เกี่ยวกับ “สื่อออนไลน์”
ของฝ่ายรัฐ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อประชาชนผู้ใช้บริการสื่อสารออนไลน์
ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลทั้ง 7 คน สามารถประมวลผลโดย
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แบ่งหมวดหมู่ดังนี้
1. อ�ำนาจหน้าที่ และขั้นตอนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวบทบัญญัติ และการบังคับใช้ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขและ
การใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
1) อ�ำนาจหน้าที่ และขั้นตอนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
(1) อ� ำ นาจหน้ า ที่ และขั้ น ตอนการท� ำ งานที่ เ กี่ ย วกั บ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ปัจจุบนั มีหน่วยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์เป็นหลัก สามหน่วยงานด้วยกัน คือ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
“กระทรวงไอซีท”ี เป็นหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจโดยตรงในการบังคับ
ใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 โดยภายในกระทรวงมีส่วนราชการชื่อว่า
“ส�ำนักก�ำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร” ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
หน่วยสนับสนุน และท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน เช่น การปิด
เว็บไซต์ การขอข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีจะเป็น
ผู้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน นอกจากนี้ ก็ให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ต่างๆ ด้านความรูใ้ นการด�ำเนินคดีเกีย่ วกับเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต รวม
ถึงช่วยสืบหาตัวผูก้ ระท�ำความผิดก่อนมีการด�ำเนินคดี จากนัน้ จึงส่งเรือ่ งไป
ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ (พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 (ขอ
สงวนนาม), 2553)
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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นอกจากนี้ กระทรวงไอซีทียังจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เพื่อให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะถูกส่งตัวไปท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อ
เรียนรูเ้ ทคนิคการสืบสวนสอบสวน และเรียนรูบ้ ทบาทหน้าทีต่ ามอ�ำนาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 (พนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 (ขอสงวนนาม), 2553)
“ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ” มีทั้งส่วนงานปราบปราม งาน
สนับสนุน และกองพิสูจน์หลักฐาน ด้วยลักษณะเฉพาะของคดีที่ต้องการ
ความสามารถเฉพาะทาง ท�ำให้ชว่ ง 1-2 ปีแรกของการประกาศใช้กฎหมาย
คดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จ�ำนวนหนึ่งจึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
ราชการส่วนกลาง คือ กองบังคับการปราบปราม แต่ในช่วงแรกไม่ได้มี
แผนกที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ แต่คดีจะ
ถูกจัดให้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามการกระท�ำ
ผิดต่อเด็กและสตรี (บก.ปดส.) และกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (บก.ปศท.)24 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแฟ้มคดี
หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ แยกเป็นคดีส�ำคัญในความดูแลของกองบังคับการ
ปราบปรามด้วย ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นคดีทฟี่ อ้ งด้วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ส� ำ หรั บ ส่ ว นงานสนั บ สนุ น ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ มี ศู น ย์
ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระท�ำผิดทางเทคโนโลยี (ศตท.) เป็นทีมงาน
ขนาดเล็กทีม่ เี จ้าหน้าที่ 2-3 นายท�ำงานเชิงวิชาการ เพือ่ ให้ความรู้ ประสานงาน
ตรวจพิสูจน์หลักฐาน รวมถึงเบิกความในชั้นศาล แต่ไม่ได้ท�ำงานภาค
ปฏิบัติอย่างการจับกุมและปราบปรามการกระท�ำความผิด ทั้งนี้ หน่วย
งานดังกล่าวปรับเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ชื่อเดิม คือ “ศูนย์ตรวจสอบและ
วิเคราะห์การกระท�ำผิดทางเทคโนโลยี ภายใต้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ง
ชาติ” จนเมื่อปี 2546-2547 สถานการณ์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์รุนแรง
ขึ้น สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนทั้งอุปกรณ์และงบประมาณ
ให้ต�ำรวจตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึง
ได้ตั้งหน่วย คือ “กองบังคับการศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระ
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ท�ำผิดทางเทคโนโลยี” หรือ ศตท. อยู่ในโครงสร้างของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ แต่สงั กัดส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของส่วน
กลางส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ศตท. มีอ�ำนาจสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูล
เกีย่ วกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สนับสนุนหน่วยปฏิบตั ิ อย่างไรก็ดี ศูนย์
นี้ไม่มีอ�ำนาจสอบสวน จึงท�ำให้การท�ำงานไม่จบในหน่วยงานเดียวท�ำให้
ล่าช้า สุดท้ายจึงมีการปรับโครงสร้างให้เกิดหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน
โดยตรงด้วย
เดื อ นกั น ยายน ปี 2552 เกิ ด “กองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)” สั ง กั ด กองบั ญ ชาการต� ำ รวจ
สอบสวนกลางโดยมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกฎกระทรวง
ให้อ�ำนาจไว้25 ออกตามความในพระราชกฤษฎีกาเพื่อแบ่งอ�ำนาจหน้าที่ใน
การท�ำงาน ซึ่งออกแบบให้มีอ�ำนาจหน้าที่ต่างกัน เช่น กองก�ำกับการ 1 มี
อ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับคดีที่มีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย กองก�ำกับการ 2
สืบสวนคดีทคี่ นร้ายใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครือ่ งมือ กองก�ำกับการ 3 คดีตามที่
มีการน�ำข้อมูลอันเลวร้ายเข้าสูค่ อมพิวเตอร์ กลุม่ งานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
ก็จะเป็นส่วนงานนิติคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยเทคนิคสนับสนุนกอง 1, 2, 3
ท�ำหน้าที่ตรวจพิสูจน์ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ สืบสวนสอบสวนทางเทคนิค
หลังจากตั้ง ปอท. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของ ศตท. จึงย้ายมาสังกัดที่ ปอท.
อย่างไรก็ดี ศตท.ยังคงด�ำเนินงานอยู่จนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ลดภารกิจเป็น
งานสนับสนุน ท�ำงานเชิงวิชาการ อบรมให้ความรู้ โดยมีสถานะในระดับกอง
ก�ำกับการ (พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รอง ผบก.ปอท., 2554)
กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
จ�ำแนกหมวดหมู่ของคดีไว้สามหมวดใหญ่ คือ หนึ่ง ฉ้อโกง สอง แฮกเกอร์
และสาม Black Content ซึ่งได้แก่ เว็บโป๊ เว็บพนัน และเว็บหมิ่นสถาบันฯ
(เจ้าหน้าที่ต�ำรวจระดับสูง (ขอสงวนนาม) ปอท., 2554)
แม้ จ ะมี ห น่ ว ยงานที่ ตั้ ง ขึ้ น โดยมี ห น้ า ที่ แ ละความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะทางเกี่ยวกับคดีทางเทคโนโลยี แต่กฎหมายไม่ได้ห้ามหน่วยงานอื่น
ท�ำคดีเทคโนโลยี ดังนั้น ต�ำรวจนครบาล ต�ำรวจกองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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สามารถท�ำคดีได้เอง
อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความส� ำคัญคือ “กองพิสูจน์หลักฐาน”
ทัง้ นีค้ ดีทเี่ กีย่ วกับเทคโนโลยีทกี่ องพิสจู น์หลักฐานต้องท�ำหน้าทีต่ รวจพยาน
หลักฐานมีมาตั้งแต่ก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แล้ว จน
กระทั่งหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จึงได้ตั้ง “กลุ่มงาน
ตรวจพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กองพิสูจน์หลัก
ฐานกลาง” ขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ท�ำหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
รวมถึงให้การในชัน้ ศาล หน่วยงานนีถ้ กู จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้ทำ� งานสอดคล้องกับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น ปอท. โดยกองพิสูจน์หลักฐานจะท�ำหน้าที่ตรวจพิสูจน์
ในขั้นตอนสุดท้าย (พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลัก
ฐานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, 2554)
ส�ำหรับ “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” นั้นมีส�ำนักคดีเทคโนโลยี
และสารสนเทศที่รับผิดชอบคดีที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ภายในส�ำนักฯ มีเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนราว 20 คน โดยดีเอสไอจะ
รับคดีจากส�ำนักข่าวกรองที่ส่งเรื่องเข้ามา รวมทั้งที่มาจากการร้องเรียน
ของประชาชน และมีทั้งคดีที่ดีเอสไอตรวจพบเองด้วย ทางดีเอสไอจะเป็น
ผู้วินิจฉัยว่าคดีใดที่จะให้ต�ำรวจรับผิดชอบ และคดีใดที่เข้าเงื่อนไขให้
ดีเอสไอรับผิดชอบ นอกจากนี้ เนือ่ งจากดีเอสไอมีอ�ำนาจสอบสวนพิเศษตาม
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพเิ ศษ26 จึงท�ำให้เจ้าหน้าทีด่ เี อสไอมีอำ� นาจมากกว่า
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจซึง่ ใช้อำ� นาจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(เกริกไชย ศรีศกุ ร์เจริญ พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนัก
คดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), 2554)
ลักษณะคดีที่เข้ามาในส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งออกเป็น 5
หมวด ได้แก่ คดีความมั่นคง ค้ามนุษย์ ฉ้อโกง การพนันออนไลน์ และคดี
เกี่ยวกับการต่อเติมตัดแต่งรูปภาพข้อมูล ทั้งนี้ ความผิดฐานหมิ่นประมาท
กษัตริย์ฯ จัดอยู่ในหมวดคดีความมั่นคง และเป็นประเภทคดีที่ถูกส่งมา
ดีเอสไอมากทีส่ ดุ เพราะรัฐบาลมอบหมายให้เป็นคดีพเิ ศษในความดูแลของ
ดีเอสไอ ขณะที่คดีประเภทอื่นๆ เช่น คดีพนันออนไลน์ จะเลือกท�ำเป็นคดี
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ยุทธศาสตร์เพียงเพื่อให้เกิดการศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการด�ำเนินคดี
(นายเกริกไชย ศรีศุกร์เจริญ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), 2554)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่ม
ประเภทคดีตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ให้เป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของดีเอสไอ โดยให้ก�ำหนดไว้เป็นคดี
ประเภทใหม่ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำหนดคดีพิเศษ และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 เมษายน 255527
(2) การใช้มาตรการปิดกั้นเว็บไซต์
เจ้าหน้าที่กระทรวงไอซีที กล่าวว่า หน้าที่ที่ต้องท�ำในแต่ละวันมี
สองอย่างคือ หนึ่ง ท�ำหน้าที่หาตัวผู้กระท�ำผิดในคดีต่างๆ ด้วยการตามหา
ไอพี และสอง ปิดกั้นเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แล้ว
ท�ำให้การท�ำงานทัง้ ในส่วนของการปิดกัน้ เว็บไซต์ และการด�ำเนินคดีมคี วาม
ชัดเจนในอ�ำนาจหน้าที่ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี พบว่า แม้จะมีการปิดกั้นเว็บไซต์
ด้วยเหตุผลที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย แต่กลับไม่ค่อยมีการด�ำเนินคดีกับ
เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นจริง
“ทางกระทรวงมีกลไกรับแจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งช่องทาง
1212 สายด่วนฮอตไลน์ 1111 คอลเซ็นเตอร์ ผ่านระบบอีเมล และแจ้งผ่าน
หน้าเว็บกระทรวง นอกจากนี้ยังมีหนังสือราชการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ส่ง
เข้ามาว่าพบเว็บไซต์ทไี่ ม่เหมาะสม และขอให้กระทรวงไอซีทดี ำ� เนินการตาม
หน้าที่ก่อนมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 หน่วยงานราชการที่ประสานงาน
ให้พจิ ารณาปิดเว็บไซต์บอ่ ยทีส่ ดุ คือ กระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ บางครัง้ แจ้งให้
พิจารณาเว็บไซต์ตอ่ ครัง้ เป็นจ�ำนวนมากราว 3,000 ยูอาร์แอล อย่างนีไ้ อซีที
ก็ตาย หรืออยากจะบ้า ให้พิจารณาแล้วจะพิจารณาอะไร บรรทัดฐานแต่ละ
คนไม่เท่ากัน คือ ถ้าเราเล่นบ่อยๆ เราจะรู้สึกธรรมดา ช่วงนั้นกระทรวงไอ
ซีทีจะโดนกระทรวงวัฒนธรรมต่อว่าตลอดว่า ส่งไปแล้วไม่เห็นท�ำอะไรเลย
ท�ำไมจึงละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเขาไม่เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้ท�ำกัน
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ง่ายๆ ก่อนมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 การปิดเว็บไซต์เกิดขึ้นได้ยาก
มาก ต้องให้ไอเอสพี (ISP หรือ Internet Service Provider หมายถึงผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ต) เช็คลิสต์ด้วย เพราะว่าช่วงนั้นมันไม่มีกฎหมาย เราได้
แต่ขอความร่วมมือ”
“ก่อนมีกฎหมาย มันค่อนข้างลักลั่นว่ามีอ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ ใช้
อ�ำนาจตรงไหน ช่วงหนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรมส่งหนังสือมาให้ปิดเว็บไซต์
เกีย่ วกับรักร่วมเพศแห่งหนึง่ บอกว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เราก็
ส่งไปให้ไอเอสพีปดิ พอปิดแล้ว ปรากฏว่า เจ้าของเว็บรวมตัวกันมาประท้วง
ที่หน้ากระทรวง เพราะเว็บของเขาไม่ได้โป๊ พอเขามาร้องเรียน ก็ต้องบอก
ไปว่า เราไม่ได้คิดเอง กระทรวงวัฒนธรรมส่งเรื่องมา พอบอกไปแบบนั้น
กระทรวงวัฒนธรรมก็เดือดอีกว่า ท�ำไมคุณต้องอ้างแหล่งที่มาด้วย เราก็ว่า
ก็คุณพิจารณามาอย่างนี้ผมก็บอกสิว่าผมไม่ได้พิจารณาเอง เราจะรู้ไหมล่ะ
ว่ามันขัดต่อประเพณีหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างไร”
“พอมี พ.ร.บ. แล้วง่ายหน่อย เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ
กันเอง แต่หน่วยงานต่างๆ ต้องน�ำเรื่องเสนอรัฐมนตรีไอซีทีก่อน เมื่อ
รัฐมนตรีอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ไปยื่นที่ศาลอาญา เพราะไอซีทีไม่ได้มีหน้า
ทีพ่ จิ ารณาเนือ้ หา เรามีหน้าทีอ่ ธิบายว่าเนือ้ หานัน้ ๆ อาจจะขัดกับมาตรา 20
อย่างไร ฝ่ายศาลจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม ท่านจะไม่เห็นด้วยก็ได้
ซึ่งมีหลายกรณีที่ศาลเห็นว่าไม่ต้องบล็อค อย่างกรณีหนึ่ง เรื่องยาลดความ
อ้วนที่ อย.ร้องมา ศาลตัดสินว่าไม่ต้องบล็อก จะไปบล็อคท�ำไม เพราะ อย.
มีหน้าที่ต้องไปอธิบายกับผู้บริโภคว่า มันไม่ดีตรงไหน อย่างไร”
“พอเราได้ค�ำสั่งศาลมา เราก็ส่งให้ไอเอสพี ไอเอสพีจะใช้อ�ำนาจ
อะไรก็เรื่องของไอเอสพี เราไม่ได้ไปบังคับเขา เพียงแต่เราส�ำเนาค�ำสั่งศาล
ส่งให้”
“ขั้นตอนการปิดเว็บตามกฎหมายคือมาตรา 20 เจ้าหน้าที่ยื่น
รัฐมนตรี รัฐมนตรีอนุมัติ ไปยื่นต่อศาล ศาลอนุมัติ ซึ่งขั้นตอนการด�ำเนิน
งานของศาลไม่นาน ถ้าเป็นคดีทลี่ ะเอียดอ่อนมากๆ ศาลเร็ว แต่พอมีอำ� นาจ
พิเศษใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ใช้กันเต็มที่เลย จนตอนนี้เรายังแยกไม่ได้เลยว่า
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มีการใช้อ�ำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ขอให้ไอเอสพีปิดไปเท่าไหร่ ซึ่งผมว่า
ปิดไปหลายหมื่น เพราะว่าช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีเจ้าหน้าที่ไปยื่นค�ำร้อง
ขอศาลว่าขอระงับการเข้าถึงเว็บไซต์น้อยลงมาก เพราะว่าใช้ พ.ร.ก. มัน
เร็วกว่า ที่น่าสนใจคือ มันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคต ไม่ว่ารัฐบาล
ไหนๆ ขึน้ มา พอมีปญ
ั หา สมมติเรือ่ งเหลืองทะเลาะกับแดงประท้วง รัฐบาล
ก็จะประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”
“ในส่วนของกระบวนการการด�ำเนินคดีกับเว็บที่ถูกปิดนั้น มีไม่
มากเท่าไร เพราะคนเน้นเอาง่ายๆ เอาเร็วๆ ปิดเร็วที่สุด ไม่ต้องรับผิดชอบ
สั่งปิดมันอย่างเดียว ซึ่งจริงๆ แล้ว ถ้าเขาท�ำความผิดจริง รัฐก็ต้องสืบหา
ผู้กระท�ำความผิด ยิ่งถ้าเป็นเว็บภาษาไทย หรือมีคนไทยท�ำ มันควรจะหา
ตัวผู้กระท�ำผิดได้ แต่นี่ปิดแล้วก็ลืมไปเลย นี่เป็นลักษณะของการใช้อ�ำนาจ
ที่พอถึงจุดหนึ่งมันจะเปลี่ยนไม่ได้ เพราะมันชินแล้ว”
“กรณีการหมิ่นประมาทกัน ด่ากันบนเน็ต คนที่เข้ามาแจ้งหรือร้อง
เรียน เขาไม่ได้อยากด�ำเนินคดี เขาแค่อยากรู้ว่าใคร พอรู้แล้วก็ไม่อยากขึ้น
ศาลให้ยุ่งยาก เว้นแต่เป็นกรณีที่เสียหายกับทรัพย์สิน”
(เจ้าหน้าที่ (ขอสงวนนาม) กระทรวงไอซีที, 2553)
(3) การด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยพบว่า ที่มาของคดี
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ส่วนใหญ่ มีทั้งจากการร้องเรียนของ
ประชาชน จากหน่วยงานราชการต่างๆ และยังมาจากการตระเวนตรวจ
สอบในสื่อออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเอง
“ที่มาของคดีที่เข้ามาสู่ ปอท. มีทั้งส่วนที่มาจากประชาชนแจ้ง
โดยตรง ส่งมาจากโรงพัก หน่วยราชการเป็นผู้เสียหาย หรือท�ำเป็นหนังสือ
ร้องขอให้ท�ำการสืบสวน หรือผู้บัญชาการท�ำหนังสือให้ท�ำการสืบสวน ส่วน
ใหญ่จะแจ้งเองและก็ท�ำหนังสือมา”
“นอกจากนี้ การท�ำงานของ ปอท.เองก็มีหน่วยลาดตระเวน ที่
มีภารกิจหลักในการตรวจตราเรื่องการหมิ่นสถาบันฯ เว็บโป๊ เว็บขาย
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ของฉ้อโกง โดยวิธีการท�ำงานของหน่วยลาดตระเวนนั้น ใช้วิธีค้นหาจาก
กูเกิลดู เช่น กรณีเว็บพนันบอลซึ่งมีหลายเว็บก็ต้องดูว่าเว็บใดคนเข้าเยอะ
สุดอาจจะเข้าข่ายได้ มีค�ำส�ำหรับตรวจค้นหา ดังนั้นจะมีระดับที่ต้องดูว่า
เรื่องใด เว็บใดที่ต้องท�ำโดยเร่งด่วน”
(พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รองผบก. ปอท., 2554)
พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รองผบก. ปอท. กล่าวว่า ก่อนประกาศใช้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 การท�ำงานสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์จะใช้อ�ำนาจตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งก็สามารถใช้ได้
แต่ไม่ตรง ดังนั้น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จึงท�ำให้การท�ำงานง่ายขึ้น
เพราะมีบทบัญญัติโดยเฉพาะ สามารถตีความได้ง่าย
“ข้อดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 คือ หนึ่ง มีฐานความผิด
บัญญัติเป็นการเฉพาะ ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานตีความง่ายขึ้น ไม่สับสน มีความ
ชัดเจนในการตีความ สอง ให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการสอบสวนเก็บ
พยานหลักฐานเป็นการเฉพาะตามมาตรา 1828 ในคดีทเี่ ป็นความผิดมูลฐาน
อยู่ในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอ�ำนาจพิเศษ
มากกว่าคดีธรรมดา คือ สามารถเข้าถึงตรวจสอบระบบ การอายัด การยึด
แต่กฎหมายก็มกี ารตรวจสอบถ่วงดุล เช่น ต้องขออนุญาตศาล การรายงาน
ศาล การท�ำงานต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อเสรีภาพของประชาชน สาม ท�ำให้
ทุกภาคส่วนตื่นตัว โดยเฉพาะผู้ให้บริการต้องระมัดระวังระบบข้อมูลของ
ตัวเอง ต้องเก็บข้อมูลจราจรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามร่องรอยคนร้ายได้
ก่อนหน้านั้นไม่มี บางบริษัทก็ไม่เก็บข้อมูล”
(พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รองผบก. ปอท., 2554)
ทัง้ นี้ แม้จะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เพือ่ ปราบ
ปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แต่กลับพบว่า คดีความที่พบมาก หรือคดี
ที่หน่วยงานรัฐให้ความส�ำคัญ มักเป็นการเผยแพร่เนื้อหาในสื่อออนไลน์ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง โดยเป็นคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ที่ฟ้องคู่กับ
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มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา
“ถ้ า จั ด ล� ำ ดั บ อาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นประเทศไทย คดี ที่
มากอันดับหนึ่งคือ 1. คดีหมิ่นประมาทออนไลน์ ตามมาตรา 14 (3)
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และจะเกี่ยวเนื่องกับมาตรา 112 ส่วนใหญ่
มาจากไอซีทีและกองปราบ 2. หมิ่นประมาทออนไลน์ ตามกฎหมาย
อาญา 3. ฉ้อโกงออนไลน์ ตามกฎหมายอาญา 4. การพนันออนไลน์ ตาม
พ.ร.บ.การพนัน 5. เผยแพร่ภาพลามก มาตรา 14 (4) มาตรา 287 อาญา
6. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ตาม มาตรา 5-7 ส่วนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
ออนไลน์จะมีกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)
อยู่แล้ว”
“สาเหตุที่จ�ำนวนคดีตามมาตรา 5-13 ซึ่งเป็นกรณีอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์โดยแท้ มีจ�ำนวนน้อย ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง อาชญากรรม
ลักษณะนี้เกิดขึ้นเยอะ เป็นเพราะไม่ค่อยมีคนมาแจ้งความ เนื่องจากเขาจะ
ต่อสูก้ นั เองกับผูก้ ระท�ำผิด และต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษทั คล้ายๆ
กับความผิดฐานข่มขืน คือ ถ้าไม่จ�ำเป็นผู้เสียหายก็ไม่อยากมาแจ้งความ
เช่น ล่าสุดมีการ Hack เว็บไซต์ของพรรคการเมือง ก็ไม่มีการมาแจ้งความ
เนื่องจากเป็นเรื่องของภาพลักษณ์”
(พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รองผบก. ปอท., 2554)
“ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทีพ่ บมากในสมัยแรกๆ
เป็นเรื่องภาพตัดต่อ ส่วนใหญ่เป็นคดีดารา ต่อมาเป็นคดีทางการเมือง คดี
ความมั่นคงซึ่งก็เป็นไปตามยุคสมัย ต่อมาก็เป็นเรื่องการรับส่งอีเมล ส่วน
ระยะหลังๆ คดีที่พบเยอะมักจะเป็นคดีที่ต้องตรวจหลักฐานบนโซเชียล
เน็ตเวิร์ค เป็นเรื่องการส่งข้อความที่กระทบต่อความมั่นคงซึ่งมีเยอะพอ
สมควร”
(พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, 2554)
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นายเกริกไชย ศรีศุกร์เจริญ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�ำนาญ
การพิเศษ ส�ำนักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอส
ไอ) กล่าวว่า ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เป็นเหมือนเครือ่ งมือ
ของกฎหมายทุกฉบับ เป็นพืน้ ฐานเริม่ ต้นของการกระท�ำความผิดอืน่ ๆ เช่น
การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ ไปท�ำความผิด
ตามบทกฎหมายอื่น
“สถานการณ์ทางการเมืองก็มีผลต่อการท�ำงานบ้าง หลังจาก 10
เมษายน 2554 เริ่มมีคดีเข้ามาเยอะ ส่วนคดีจะมากน้อยอย่างไรก็ต้อง
ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองด้วย เพราะอาจมีการดึงสถาบันพระ
มหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง เมื่อก่อนไม่ค่อยมีคดีมาตรา 112
ซึ่งนอกจากส�ำนักเทคโนโลยีนี้แล้ว ยังมีส�ำนักคดีความมั่นคงที่รับผิดชอบ
อาจต้องประสานงานกันหากมีคดีเกี่ยวกับคอมฯ และเกี่ยวกับความมั่นคง”
“ดีเอสไอจะท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ประสานงานกันตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาเฉพาะคดีความมัน่ คง คณะกรรมการนีต้ งั้ ขึน้ หลายปี
แล้ว เป็นความลับ ท�ำหน้าที่พิจารณาประเภทคดีและความยากง่ายของคดี
แต่ทุกคดีจะมีอัยการเข้ามาร่วมด้วยตามมาตรา 32” 29
(นายเกริกไชย ศรีศุกร์เจริญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ),
2554)
อย่างไรก็ดี แม้หน่วยงานอย่างกระทรวงไอซีที และกองบังคับการ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จ ะเห็ น ว่ า การเกิ ด ขึ้ น ของ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ท�ำให้การท�ำงานมีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้น และ
เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ส�ำหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
แล้ว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ไม่ได้มคี วามจ�ำเป็นมากนัก เพราะมีอำ� นาจ
ที่ให้ไว้แล้วตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ
“เมื่ อ ต้ อ งด� ำ เนิ น คดี ทางดี เ อสไอไม่ ค ่ อ ยใช้ ม าตรา 18 ของ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เพราะมีหลายอย่างติดขัด เช่น เรื่องระยะเวลา
ตามที่กฎหมายก�ำหนด เมื่อมาตรา 18 ใช้งานไม่ได้ ดีเอสไอก็จะหันไปใช้
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มาตรา 2530 ของ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษแทน ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิด
ก่อน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 การใช้มาตรา 25 ในการรวบรวมพยาน
หลักฐานต้องมีเหตุผลทีเ่ พียงพอและมีขนั้ ตอนเฉพาะ และต้องผ่านความเห็น
ของกรมฯ และส่งไปยังอธิบดีศาลอาญาเท่านัน้ ทีจ่ ะอนุมตั แิ ล้วจึงจะมีอำ� นาจ
เนื่องจากเป็นคดีพิเศษ จึงไม่อาจขออ�ำนาจจากศาลทั่วไปได้ และมาตรา
25 เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างกระทบสิทธิบุคคลภายนอกซึ่งมีกฎหมายอื่น
คุม้ ครองอยู่ ส่วนการจะเป็นคดีพเิ ศษหรือไม่ ต้องเข้าเงือ่ นไขตามมาตรา 21
ก่อน เมื่อเป็นคดีพิเศษซึ่งเป็นคดีที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนในการรวบรวม
พยานหลักฐานจึงจะใช้อ�ำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ได้”
“ปัจจุบัน หากเกิดคดีขึ้นดีเอสไอก็มักจะใช้มาตรา 25 พ.ร.บ.
สอบสวนคดีพเิ ศษ ก่อน เนือ่ งจากเป็นกฎหมายทีเ่ กิดก่อน ต่อมาเมือ่ มีมาตรา
18 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จึงอาจมีค�ำถามได้ว่าท�ำไมดีเอสไอถึงไม่ใช้
มาตรา 18 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แต่ทางดีเอสไอเห็นว่า หากใช้มาตรา
18 ซึ่งต้องมีกระบวนการขั้นตอน ทั้งต้องมีการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกรื้อ
ไปแล้ว (มาตรา 25 ไม่ต้องแจ้งก่อน) ซึ่งในมุมของประชาชนอาจจะมองว่า
เป็นการละเมิดสิทธิ กฎหมายจึงก�ำหนดให้อธิบดีศาลอาญาอนุมัติเท่านั้น
ซึ่งต้องมีการพิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญจริงๆ จึงจะอนุมัติ”
“มาตรา 25 จะมีก�ำหนดวิธีการในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเป็น
กฎหมายลูก เช่น ขั้นตอนการดักฟังโทรศัพท์ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
เป็นต้น ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะสามารถเอามาเป็นพยานหลักฐานได้เนือ่ งจากศาล
ให้อ�ำนาจในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งต่างจากพยานหลักฐานของคดีต�ำรวจถ้า
ได้มาโดยไม่ชอบโดยไม่มีอ�ำนาจก็ไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้”
(นายเกริกไชย ศรีศุกร์เจริญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ),
2554)
(4) การยึด อายัด ตรวจพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ในการด�ำเนินคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นสิ่งส�ำคัญมากในคดี ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
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นั้น ทั้งมาตรา 18 อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 2631 การเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ประกาศกระทรวงฯ เรือ่ งหลักเกณฑ์การเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริการ ระเบียบว่าด้วยการจับ ควบคุม
ค้น การท�ำส�ำนวนสอบสวน และด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด รวมถึง
กฎกระทรวงก�ำหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์
ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อใช้รวบรวมพยานหลักฐานในการด�ำเนินคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น
“กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งก็สามารถใช้ได้แต่ไม่ตรง
เสียทีเดียว ถ้ามองในเชิงคุณค่าของพยานหลักฐานจะไม่มีหลักประกัน
อะไรที่จะบอกว่า การได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นมีความน่าเชื่อถือ ไม่ถูก
ปนเปือ้ น เนือ่ งจากข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
มีคุณลักษณะไม่เหมือนพยานหลักฐานในแบบทั่วไป เช่น พยานเอกสาร
พยานวัตถุ เป็นต้น สิง่ ทีแ่ ตกต่างคือ 1. เป็นข้อมูลทีอ่ าจจะระเหยได้ หายง่าย
เช่น เก็บไว้ในหน่วยความจ�ำคอมพิวเตอร์ พอปิดเครื่องข้อมูลอาจจะหาย
ไปได้ 2. สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น หากคลิกเปิดไฟล์ ข้อมูลบาง
อย่างที่อยู่ใน metadata ของไฟล์ถูกเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงต้องมีหลัก
ประกันว่าพยานหลักฐานจะไม่เปลี่ยนแปลง หรือหากเปลี่ยนแปลงต้องมี
คนรับผิดชอบ ซึ่งหลักประกันนี้จะแฝงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เช่น มีการเซ็นรับ การถ่ายรูป หรือการตรวจพิสจู น์ฮาร์ดดิสก์ตอ้ ง
มีโปรแกรมการพิสูจน์ที่ถูกต้องซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะมีหลักประกันนี้ฝังอยู่
กับตัวโปรแกรม ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีองค์ความรู้พวกนี้ด้วย”
(พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รองผบก. ปอท., 2554)
“ขั้ น ตอนการท� ำ งานและหาพยานหลั ก ฐานต่ า งๆ ขึ้ น อยู ่ กั บ
มูลเหตุของแต่ละคดี บางคดีเพียงแค่หาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ชี้ไปยัง
ต้นตอ หากผู้ต้องหายอมรับสารภาพก็จบ บางคดีต้องยึด อายัดวัตถุพยาน
คอมพิวเตอร์ เพื่อท�ำ computer forensic คือ ตรวจสอบว่าในฮาร์ดดิสก์
มีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง และมีการลบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลหรือไม่”
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“ตลอดการท�ำงานจะมีการถ่ายวิดโี อ คือ เรามีวตั ถุกอ้ นหนึง่ พอเรา
มาตรวจสอบ ขณะที่เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่กับวัตถุต้องสงสัยก้อนนั้น เราจะ
ถ่ายวิดีโอ ส่วนมากขั้นแรกก็คือ จะมีการห่อ (wrap) หลักฐานเหล่านั้นด้วย
ถุงด�ำ แล้วก็ดูขั้นตอนการแกะ พอแกะเรียบร้อย ท�ำการโคลนเรียบร้อย
เราก็ใส่กลับคืน ดูว่าไม่มีอะไรแตกหัก แล้วก็ปิด จากนั้นจึงเซ็นชื่อเพื่อ
รับรอง”
“บางกรณี ความจุของฮาร์ดดิสก์มคี วามซับซ้อน เช่น มีการเข้ารหัส
ข้อมูล เราอาจจะต้องท�ำการแกะรหัส หรือบางทีข้อมูลก็อาจเป็นเรื่องของ
การโอนเงินทีม่ นั ซับซ้อนมากกว่าทีจ่ ะเป็นค�ำแค่คำ� เดียว ความซับซ้อนของ
แต่ละคดีกข็ นึ้ อยูก่ บั ลักษณะของคดีทเี่ กิดขึน้ ถ้าโพสต์ดา่ กันแป็บเดียวก็เจอ
แล้ว เช่นด่าว่าคุณ “โง่” ก็ค้นหาในฮาร์ดดิสก์ค�ำว่าโง่ ถ้าเป็นเรื่องประหลาด
มากกว่านี้ เช่นไปเรื่องการฉ้อโกง โอนเงินทับซ้อน เราก็ต้องมาตรวจอีก
ระดับหนึ่งว่ามันมีการท�ำอะไรบ้าง”
(พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 (ขอสงวน
นาม) กระทรวงไอซีที, 2553)
ส�ำหรับหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดได้แล้ว จะถูกส่งไปยัง
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กองพิสูจน์
หลักฐานกลาง ทั้งนี้ กองพิสูจน์หลักฐานไม่ได้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบว่าพยาน
หลักฐานหนึ่งๆ ได้มาจากที่ไหน และอย่างไร แต่ตรวจสอบจากพยาน
หลักฐานที่ได้มาแล้วเท่านั้น เช่น พบอะไรในเครื่องต้องสงสัย โดยปกติ
กองพิสูจน์หลักฐานต้องรับคดีทั้งหมดที่เป็นเรื่องดิจิตอลจากทั่วประเทศ
ซึ่งนอกจากความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แล้ว ยังรวมถึง
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บัตร
อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งสิ้นราว 300 คดีต่อปี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแค่เพียง
3 คน (พ.ต.อ. อนุชิต บุญญะปฏิภาค กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, 2554)
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2) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวบทบัญญัติ และการบังคับใช้ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
นับแต่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีผลบังคับใช้ เป็นเวลากว่า 4
ปี ในมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง พบปัญหาสี่เรื่องหลัก คือ
(1) ปัญหาการตีความ ซึง่ หลายมาตราในกฎหมายฉบับนีต้ อ้ งอาศัย
ดุลพินิจในการตีความอย่างมาก
(2) คดีส่วนใหญ่ถูกให้น�้ำหนักไปที่เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
โดยแท้ และการคุ้มครองประชาชนโดยรวมยังมีไม่มากนัก
(3) พบปัญหาในเรื่องความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อคดี
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และ
(4) มีปัญหาการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ให้บริการ
(1) การตีความกฎหมาย
เนื้อหาบางมาตราของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ต้องอาศัย
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มากเกินไป เช่น
มาตรา 14 (1) ซึง่ มีความคลุมเครือ และยากทีจ่ ะพิสจู น์ให้เห็นถึง “ความเท็จ”
ซึง่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจต้องใช้ดลุ พินจิ ว่าจะด�ำเนินการเพือ่ ส่งให้อยั การ เพือ่ ท�ำ
ค�ำสั่งฟ้องหรือไม่ จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะพิจารณาอย่างไร อย่างไรก็ดี
ในมุมมองของเจ้าพนักงานยังเห็นว่า ปัญหาลักษณะนี้เป็นเรื่องของการ
บังคับใช้ ไม่ใช่ปัญหาในตัวบทกฎหมาย เช่น การบัญญัติให้มาตรา 14 (1)
มีองค์ประกอบความผิดในเรื่องความแท้จริงของข้อมูล ย่อมเป็นผลท�ำให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้
มาปฏิบตั งิ านเพราะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี ต้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์
ความแท้จริงของข้อมูลด้วย ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์
“มาตรา 14 (1) การน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอม
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ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เราจะบอกได้อย่างไรว่าข้อมูล
นั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ถ้าเราบอกว่า 1 บวก 1 เท่ากับ 3 อย่างนี้มันชัด
ว่าข้อมูลมันเป็นเท็จ แต่ถ้าเราหยิบสีขึ้นมาสักสีหนึ่ง ซึ่งมันออกส้มๆ แดงๆ
คนหนึ่งอาจบอกสีส้ม ในขณะที่อีกคนบอกสีแดง ถามว่ามันจริงหรือเท็จ
ตอบยากมาก ต้องมาตีความพิสูจน์ แล้วใครจะเป็นคนรับรองว่าจริงหรือ
เท็จ หรือว่ามันเป็นแค่การหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็น
ความเท็จหรือความจริง ทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับการตีความ ถัดจากนั้นก็
เป็นดุลพินิจของการส่งฟ้อง และศาลพิจารณา เรามีหน้าที่ที่จะต้องด�ำเนิน
ตามกฎหมายอาญา ไม่เช่นนั้นเราก็จะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่”
(พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 (ขอสงวน
นาม) กระทรวงไอซีที, 2553)
นอกจากมีการน�ำมาตรา 14 (1) มาใช้ทั้งกับความผิดฐานน�ำเข้า
ข้อมูลเท็จ และการหมิ่นประมาทแล้ว บางครั้งบทบัญญัติข้อนี้ยังถูกน�ำไป
ใช้กับการหลอกลวงฉ้อโกงผ่านโลกออนไลน์ด้วย โดยตั้งข้อหาว่าเป็นการ
น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จแบบหนึ่ง
“มี ป ั ญ หาบ้ า งเรื่ อ งการตี ค วาม ซึ่ ง ใช้ วิ ธี พู ด คุ ย กั น ในระดั บ ผู ้
ปฏิบัติงาน เช่น การฉ้อโกงออนไลน์ มีผู้โพสต์ในเว็บไซต์ว่ามี iPad จะขาย
แต่จริงๆ เป็นความเท็จ แล้วจะผิดมาตรา 14 (1) หรือไม่ ซึ่งผู้โพสต์ไม่ได้
มีเจตนาจะน�ำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จหรอก เขาต้องการหลอกขายนั่นเอง
ดังนั้น ต้องดูเจตนาเขา แต่เรื่องนี้เข้าฉ้อโกงแน่ๆ”
(พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รองผบก. ปอท., 2554)
ส�ำหรับตัวอย่างกรณีการหลอกขายของบนเว็บบอร์ดต่างๆ นั้น
ในความเห็นของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจระดับสูง (ขอสงวนนาม) ปอท. เห็นว่า
เข้าข่ายฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มากกว่าที่จะเป็นความผิดตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ก็ต้องสั่งฟ้องไปตาม
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พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ด้วย เพราะมีขนั้ ตอนสืบหาตัวผูก้ ระท�ำผิดทีต่ อ้ ง
อาศัยหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และเพือ่ จะท�ำให้เจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจขอข้อมูล
จราจรจากผูใ้ ห้บริการ รวมถึงการยึดและอายัดคอมพิวเตอร์ ก็จงึ จ�ำเป็นต้อง
ฟ้องคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ควบคู่ไปด้วย
นอกจากมาตรา 14 (1) ที่ต้องอาศัยดุลพินิจในการพิจารณาความ
แท้จริงของข้อมูลแล้ว ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารในโลกออนไลน์
มักมีประเด็นใหม่ๆ ที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต้องพิเคราะห์ด้วยว่า ประเด็นนั้นๆ
เข้าองค์ประกอบความผิดของกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ เช่น ภาพเปลือยที่มา
จากการสร้างขึน้ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะจัดเป็นข้อมูลอันลามกได้หรือ
ไม่ หรือ Item ในเกมออนไลน์ จะสามารถนิยามเป็น “ทรัพย์” ประเภทหนึ่ง
ได้หรือไม่ เป็นต้น
“ค�ำถามคือ ภาพเปลือย แต่ไม่มีภาพคนจริงๆ เป็นภาพแอนิเมชัน
หรือสร้างขึ้นจากซีจี จะถือว่าเป็นภาพลามกได้หรือไม่ หรือข้าวของที่อยู่
ในคอมพิวเตอร์ถือเป็นทรัพย์หรือไม่ ถ้ามีคนมาแจ้งความว่า เล่นเกมส์แล้ว
ซื้อของในเกมผ่านเครดิตการ์ด เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน แล้วรถกับบ้านหายไป
คนเล่นเสียหายเพราะต้องใช้เงินซื้อ แต่จะนับเอาทรัพย์สินตรงไหน จะจับ
ด้วยกฎหมายข้อไหน กฎหมายอาญาก็ไม่ลง แต่เป็นการท�ำแบบแฮกเกอร์
เพราะลักลอบเข้าไปในที่ที่เขาไม่อนุญาตให้เข้า กฎหมายมันจึงต้องไปอีก
พอสมควร ผมใช้ค�ำว่า คอมพิวเตอร์มันคืออีกโลกหนึ่ง มันมีอยู่จริง ปฏิเสธ
ไม่ได้ รับรู้เซนส์ทุกอย่างได้ แต่กฎหมายมันตามไม่ทัน”
“อีกประเด็นคือ เมื่อกระท�ำผิดจากเมืองนอกแล้วมาเมืองไทยผิด
หรือไม่ ตัวอย่างทีง่ า่ ยสุด คือ ภาพโป๊เด็ก ทีต่ า่ งประเทศเขาบอกชัดว่าตราบ
ทีอ่ ายุเกิน 18 แล้วก็ไม่ผดิ กฎหมาย แต่ของไทยเรามันผิดหมด หากเป็นการ
ท�ำจากเมืองนอก เมือ่ คอมพิวเตอร์มนั เผยแพร่ขา้ มประเทศได้ แบบนีเ้ ราจะ
ถือว่าผิดกฎหมายเราหรือไม่”
(พ.ต.อ. อนุชิต บุญญะปฏิภาค กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, 2554)
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจระดับสูง (ขอสงวนนาม) ปอท. ยังเห็น
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ว่า มีคดีจำ� นวนมากทีไ่ ม่เป็นธรรมกับผูต้ อ้ งหา เพราะมีการตีความกฎหมาย
อาญาแบบขยายความในทางทีเ่ ป็นโทษกับบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับคดี
ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ
“การเป็นข้าราชการมันยากนะ ถ้าคดี (หมิน่ ประมาทกษัตริยฯ์ ) เกิด
ขึน้ มาแล้ว เราจะท�ำความเห็นว่าควรสัง่ ฟ้องหรือไม่ฟอ้ ง ก็ตอ้ งคิดแล้วคิดอีก
เดี๋ยวจะโดนหาว่าไม่จงรักภักดีได้ถ้าเราสั่งไม่ฟ้อง ในขณะที่อัยการกับศาล
เขาอาจจะง่ายกว่า ถ้าต�ำรวจเห็นว่าเรือ่ งนีไ้ ม่เข้าองค์ประกอบความผิดแล้ว
ท�ำความเห็นสัง่ ไม่ฟอ้ งไป คนทีไ่ ม่ชอบใจเรามันก็มี ถ้าโดนข้อหานีก้ .็ .. ทัง้ ที่
เราเองก็จงรักภักดี แต่ไม่มีใครฟังหรอก”
(เจ้าหน้าที่ต�ำรวจระดับสูง (ขอสงวนนาม) ปอท., 2554)
(2) การใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ พ บบ่ อ ยก็ คื อ เมื่ อ มี ผู ้ เ สี ย หายจากอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ไปแจ้งความกับต�ำรวจ แต่ตำ� รวจไม่ยอมรับแจ้ง โดยให้เหตุผล
ว่าไม่ได้อยู่ในเขตอ�ำนาจตามท้องที่ที่กระท�ำผิด หรือไม่สามารถท�ำคดี
ได้ เพราะไม่มีอ�ำนาจหน้าที่แบบเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 สถานีต�ำรวจย่อยในพื้นที่ต่างๆ เหล่านั้นก็มักแนะน�ำให้ผู้เสียหายไป
แจ้งความที่กรุงเทพฯ แต่เมื่อมาถึงที่กรุงเทพฯ หน่วยงาน อาทิ กอง
บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกรมสอบสวนคดี
พิเศษก็มีข้อจ�ำกัดกันอีก เนื่องจากเน้นการรับแจ้งเฉพาะคดียุทธศาสตร์
ลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมท�ำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนรู้สึกว่า
ตนไม่สามารถพึ่งพาเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้
“ในกรณีทแี่ ต่ละหน่วยงานมัน่ ใจว่าหน่วยของตัวเองมีศกั ยภาพ เขา
ก็อาจจะแข่งกันท�ำงาน กรณีใหญ่ทำ� กรณีเล็กไม่ทำ� คือถ้าเป็นอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์โดยแท้ (pure cyber crime) มันก็มีไม่กี่หน่วยที่อยากจะท�ำ
เพราะมันเป็นคดีที่มีเรื่องเทคนิคมากและพิสูจน์ยาก ส่วนใหญ่มีปัญหามาก
กับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจของสถานีตำ� รวจทีอ่ ยูท่ วั่ ประเทศ เพราะเขาไม่มคี วามรู้
ไม่รู้ว่าจะรับเรื่องแล้วท�ำอะไรต่อ”
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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(เจ้าหน้าที่ (ขอสงวนนาม) กระทรวงไอซีที, 2553)
“ผมก็ รู ้ สึ ก ไม่ ดี น ะเวลาที่ ป ระชาชนมาแจ้ ง ต� ำ รวจแล้ ว บอกว่ า
ต�ำรวจไม่รู้เรื่อง เจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งความจ�ำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นว่าจะ
ตอบสนองอย่างไร เพราะถ้าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไร
ก็จะใช้วิธีเดิมๆ คือ ไม่รับเรื่องเสียเลย ซึ่งจะท�ำให้พยานหลักฐานสูญหาย
ไปตามเวลา ความรู้สึกของผู้เสียหายที่เดินทางจากเชียงรายมากรุงเทพฯ
แล้วได้รับการปฏิเสธว่าไม่อยู่ในเขตอ�ำนาจ เจ้าหน้าที่ไม่มีอ�ำนาจตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก็จะเสียความรู้สึก แต่ปัญหาก็คือ ต�ำรวจลืมไป
แล้วหรือเปล่าว่า อาชญากรรมคอมพิวเตอร์มันไร้พรมแดน”
(เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูเ้ ชีย่ วชาญเทคโนโลยี (ขอสงวนนาม) ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ, 2554)
เหตุผลที่ต�ำรวจระบุว่าไม่สามารถรับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษได้
เพราะไม่ได้อยู่ในเขตอ�ำนาจตามท้องที่ที่กระท�ำผิดนั้น แต่ในความเป็นจริง
คดีที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์เป็นคดีที่ยากที่จะระบุเขตแดนด้วยวิธีเดิมๆ
เพราะอินเทอร์เน็ตไม่มีพรมแดน การกระท�ำผิดหรือผลกระทบของการ
กระท�ำจึงอาจจะเกิดขึ้นในท้องที่ใดก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันเงื่อนไขนี้ก็เปิด
ช่องให้เกิดการกลัน่ แกล้งฟ้องกันขึน้ ได้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาพบว่ามีหลายคดีทโี่ จทก์
ฟ้องคดีจ�ำเลยด้วยมูลเหตุอย่างเดียวกันในพื้นที่หลายจังหวัด
(3) ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ดังกล่าวไปแล้วว่า ปัญหาของการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ซึ่งส�ำคัญมากปัญหาหนึ่งก็คือ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมยัง
มีความรู้เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
กล่าวคือ ในระดับเจ้าหน้าทีส่ บื สวนสอบสวนนัน้ แม้ตามกฎหมายจะก�ำหนด
ให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แต่จนถึงปัจจุบัน
ก็ยังขาดแคลนคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีถึงระดับที่
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สามารถท�ำงานสืบสวนสอบสวนคดีในลักษณะนี้ได้ ในขณะที่การจัดอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรก็ยังเกิดขึ้นอย่างจ�ำกัด อีกทั้งด้วยวัฒนธรรมของระบบ
ราชการเองที่แม้มีการพัฒนาบุคลากรจนสามารถท�ำงานได้แล้ว แต่เมื่อถึง
เวลาหนึง่ ก็มกั มีการโยกย้ายให้ไปท�ำงานในส่วนราชการอืน่ แทน ทัง้ นี้ บุคคล
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศกระทรวง 32 เช่ น
มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ
รัฐประศาสนศาสตร์ และผ่านการอบรมด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (information security)
อนึ่ง แม้จะมีประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ไว้แล้ว แต่ในตัวประกาศเองก็เปิดช่อง
ให้การแต่งตั้งนี้เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีด้วย33 ซึ่ง
ย่อมหมายความว่า แม้จะไม่มคี ณ
ุ สมบัตใิ ดๆ เข้าหลักเกณฑ์ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดไว้ แต่หากรัฐมนตรีฯ เห็นสมควร ก็สามารถแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ได้ ซึ่งปัจจุบัน มีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จ�ำนวนมากขึ้น และกระจายไป
สังกัดอยู่ตามหน่วยต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับงานไอซีทีโดยตรง และกระทรวง
อื่นๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม ฯลฯ (พนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 (ขอสงวนนาม) กระทรวงไอซีที, 2553)
“ด้วยปัจจัยต่างๆ ท�ำให้เราสามารถจัดอบรมได้เพียง 2-3 รุ่น
ในแต่ละปี รุน่ ละประมาณ 20-30 คนเท่านัน้ เราจะเน้นทีก่ ารสร้างหัวหน้าทีม
เพื่อจะไปฝึกลูกทีมและสร้างเครือข่าย การจะแก้ปัญหาทั้งหมดก็สามารถ
ท�ำได้โดยการกระจายความรู้เท่านั้น”
(เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูเ้ ชีย่ วชาญเทคโนโลยี (ขอสงวนนาม) ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ, 2554)
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“ที่ผ่านมามีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ประจ�ำ ปอท. 14 คน แต่แต่งตั้งแล้วก็โยกย้ายไป ปัจจุบันเหลือพนักงาน
เจ้าหน้าทีเ่ พียง 8 คน ซึง่ ต้องดูแลคดีเป็นพัน เพราะทัง้ คดีหมิน่ สถาบันฯ และ
คดีเผยแพร่ภาพลามก ล้วนก็อยู่ในความรับผิดชอบของ ปอท.”
(เจ้าหน้าที่ต�ำรวจระดับสูง (ขอสงวนนาม) ปอท., 2554)
“ในส่วนต�ำรวจเรา มีเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 อยู่
ประมาณ 100 คน แต่ก็มีเจ้าหน้าที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ
ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่มาจากหลายทาง บางคนมีความรู้มาก่อนแล้ว และก็ผ่าน
การอบรมอีกที แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีการประเมินว่าเมื่ออบรมแล้วจะมี
ความรู้มากน้อยเพียงใด เพียงแต่สันนิษฐานว่าเมื่อผ่านการอบรมแล้วก็น่า
จะมีความรู้เพียงพอแล้ว”
(พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รองผบก. ปอท., 2554)
ทัง้ นี้ แนวทางการสร้างพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ยังมีปัญหาอยู่มาก กล่าวคือ ด้วยความเข้าใจผิดที่ว่า พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เท่านั้นที่จะมีอ�ำนาจขอข้อมูล
จากผู้ให้บริการตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 18 ได้ จึงท�ำให้มีการแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ำ� นวนมากโดยทีไ่ ม่ได้เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย เช่น พบว่ามีพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
กระจายอยู่ในหน่วยงานทหาร และกระทรวงวัฒนธรรม ลักษณะเช่นนี้ส่ง
ผลกระทบต่อความน่าเชือ่ ถือของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และในทีส่ ดุ ฝ่ายรัฐก็จะถูกมอง
ว่าเน้นการใช้อ�ำนาจเพื่อควบคุมตรวจสอบประชาชนมากกว่าการคุ้มครอง
“การจะฝึกคนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญจริงๆ ขึน้ มาหนึง่ คนไม่ใช่เรือ่ งง่าย
ใช้ทั้งเงินและเวลา แต่ยิ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งล�ำบาก ยิ่ง
ตอนนีม้ จี ำ� นวนเป็นร้อย โอกาสทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละทดลองท�ำจริงยิง่ น้อยลงไปอีก
ทุกวันนี้จะเห็นเลยว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ไม่ได้รับการยอมรับ เพราะคนที่ได้รับแต่งตั้งไปไม่มีความรู้ความสามารถ
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ในด้านนี้ ปัญหาหนึ่งมาจากการอยากได้อ�ำนาจ ให้มีอ�ำนาจขอข้อมูลได้
ก็จบ ซึ่งการท�ำแบบนี้มันลดมาตรฐานตัวเอง ทั้งๆ ที่ตามเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 คือ ต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อ
ปฏิบัติงาน การตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีความรู้
จริง และหากให้คนเหล่านี้มีอ�ำนาจโดยไม่มีความรู้ที่จะท�ำงาน หรือไม่รู้แม้
กระทั่งขอบเขตอ�ำนาจของตัวเอง ในอนาคตจะยิ่งสร้างปัญหาด้านไอซีที”
(เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูเ้ ชีย่ วชาญเทคโนโลยี (ขอสงวนนาม) ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ, 2554)
“การมีพนักงานเจ้าหน้าที่จ�ำนวนมากขึ้นย่อมไม่ส�ำคัญเท่ากับการ
มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ เพราะเคยคุยกันแล้วกลัวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่
ยิ่งเยอะยิ่งมั่ว เพราะต่างหน่วยงานต่างขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ แล้วเวลา
เจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ ขอข้อมูลไปทีไ่ อเอสพี
เขาไม่ต้องรายงานเลย ไปออกเป็นหนังสือเซ็นออกไปได้เลย ตอนนี้เราก็
ไม่รู้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นขอข้อมูลอะไรไปจากไอเอสพีบ้าง ก็เคย
มีแนวคิดกับส่วนทีเ่ กีย่ วข้องว่า หากใครขออะไรก็ทำ� ส�ำเนามาหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวมีปัญหาใช้อ�ำนาจเกินขอบเขต”
(เจ้าหน้าที่ (ขอสงวนนาม) กระทรวงไอซีที, 2553)
“ความเข้ า ใจคอมพิ ว เตอร์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ห ลายระดั บ หลาย
ส่วนงานยังมีปัญหา เช่น จะให้อธิบายค�ำศัพท์เทคนิคอย่างไรในศาล เช่น
ค�ำว่าโดเมนจะอธิบายว่าอย่างไร ในการสอบสวนงานพนักงานอัยการต้องจับ
กฎหมาย ซึง่ บางเรือ่ งมันเป็นเทคโนโลยีทมี่ คี วามเคลือบแคลงสงสัยขึน้ และ
เป็นประโยชน์กบั ผูต้ อ้ งหา เป็นสิง่ ทีเ่ จอในศาลบ่อยๆ เช่น แฮกเกอร์คอื อะไร
เว็บเพจหมายถึงอะไร การเข้าถึงโดยไม่ถูกต้องหมายถึงอะไร”
(พ.ต.อ. อนุชิต บุญญะปฏิภาค กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, 2554)
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(4) ขอบเขตของอ�ำนาจเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก�ำหนดหน้าที่แก่
ผูใ้ ห้บริการว่าต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เอาไว้ไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวัน
และมาตรา 18 ก� ำ หนดอ� ำ นาจของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในการสอบถาม เรียกดูข้อมูล ท�ำส�ำเนาข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทั้งนี้ ในมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐมองว่าที่ผ่านมาพบอุปสรรค
การท�ำงานในขั้นตอนนี้ เพราะในขณะที่กฎหมายเขียนให้อ� ำนาจไว้ ก็
สามารถถูกตีความได้ด้วยเช่นกันว่า เป็นการตัดอ�ำนาจเจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
“กฎหมายมันบิดเบี้ยวเพราะการตีความ มันถูกตีความว่าต�ำรวจ
ทั่วไปไม่สามารถใช้อ�ำนาจตามมาตรา 18 ได้ ซึ่งอ�ำนาจตามมาตรา 18 มี
สองส่วน คือ ส่วนที่ต้องใช้อ�ำนาจศาลและส่วนที่ไม่ต้องใช้ ส่วนที่ไม่ต้องใช้
อ�ำนาจ คือ อ�ำนาจของพนักงานสอบสวนในการเรียกข้อมูล ฯลฯ แต่ส่วนที่
ต้องใช้อ�ำนาจศาล พนักงานสอบสวนก็ต้องขอศาลเหมือนกัน เราจึงต้องแก้
ความเข้าใจของคน ไม่วา่ จะเป็นพนักงานสอบสวน หรือไอเอสพี ไม่อย่างนัน้
คุณต้องตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กี่คนเพื่อรองรับคดีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และการท�ำคดีก็ต้องใช้ความรู้”
(เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูเ้ ชีย่ วชาญเทคโนโลยี (ขอสงวนนาม) ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ, 2554)
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงไอซีทีและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ทุกวันนี้เมื่อมีคดี
ต้องติดตามหาตัวผู้กระท�ำผิด ผู้ให้บริการจะยอมให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ได้รับ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง โดยส่ ว นตั ว เขากลั บ เห็ น ว่ า
พนักงานสอบสวนทั่วไปก็ควรมีอ�ำนาจในการขอข้อมูลจากผู้ให้บริการด้วย
เช่น การขอไอพีแอดเดรส ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการท�ำคดีประเภทอื่นๆ
อ�ำนาจนีไ้ ม่ควรจ�ำกัดเฉพาะผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เท่านัน้ เพราะจะท�ำให้เรือ่ งทุกเรือ่ งมากระจุกตัว
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อยูท่ ศี่ นู ย์กลาง ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงอาชญากรรมต่างๆ สมัยนี้ ไม่วา่ จะเป็น
ค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ ฯลฯ แม้ไม่ได้มีลักษณะที่เข้าว่าเป็นอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ แต่ก็มักมีพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
“การขอข้ อ มู ล จากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ขั้ น ตอนยากเกิ น ความจ� ำ เป็ น
อีกทั้งยังมีเรื่องความรับผิดของเจ้าหน้าที่ เช่น เมื่อไปขอไอพีแอดเดรส
มาแล้ว ก็ต้องมีความชัดเจนว่าจะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ท�ำอะไร หากขอข้อมูล
ไปโดยเหตุที่ไม่จ�ำเป็นก็ต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องให้อ�ำนาจส่วนนี้
แก่เจ้าหน้าที่อื่นๆ ด้วย เพราะบางเรื่องมีความจ�ำเป็นและต้องท�ำโดยเร็ว
เกี่ยวกับความเป็นความตาย ข้อมูลส่วนนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของพยาน
หลักฐานเท่านั้น แต่หากการขอข้อมูลส่วนนี้เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องพูดถึง”
(เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูเ้ ชีย่ วชาญเทคโนโลยี (ขอสงวนนาม) ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ, 2554)
“สืบเนื่องจากกระแสที่ไม่ไว้วางใจต�ำรวจ เนื้อหาของร่างกฎหมาย
จึงถูกปรับแก้โดยถอดเอาอ�ำนาจต�ำรวจออกเยอะมาก กฎหมายนีเ้ ลยเขียน
ปัดความรับผิดชอบทั้งหมดไปให้คนกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า พนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึง่ ตอนนัน้ จะมีภาพร่างทีจ่ นิ ตนาการกันว่า
จะต้องมี “พนักงานพันธุ์ใหม่” ที่เหมือนซุปเปอร์แมนมาใช้บังคับกฎหมาย
ฉบั บ นี้ ในขณะที่ ภ าครั ฐ เองก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งอาชญากรรม
คอมพิ ว เตอร์ กันดีพอ เรียกได้ว ่า เหตุการณ์ใดที่มีคอมพิวเตอร์เข้ามา
เกี่ยวข้อง ก็จะปัดมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้เลย”
“มันยังก�้ำกึ่งระหว่างกฎหมายอาญา กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ว่าพนักงานสอบสวนใช้อำ� นาจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญาเพื่อยึดอายัดคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ สมมติ
ว่ามันไม่ใช่คดีที่เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ (pure cyber crime)
เช่น คดีค้ายาเสพติดในระบบอินเทอร์เน็ต เราก็ต้องกลับมาคิดแล้วนะว่า
ปปส. ยังจะใช้อ�ำนาจของเขาได้ไหม ตรงนี้อ�ำนาจมันยังไม่ชัด สมมติ ปปส.
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พบคนขายยาในเน็ต จะขอไอพีจากผูใ้ ห้บริการเลยโดยไม่ตอ้ งมาผ่านไอซีที
เลยได้หรือไม่ ซึ่งผมยังเชื่อว่าตาม ป.วิ อาญา น่าจะขอได้ แต่ถ้าผู้ให้บริการ
เขาบอกว่าขอเขาได้แต่เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
เท่านั้น ทุกหน่วยก็จะดิ้นรนอยากเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กัน”
(เจ้าหน้าที่ (ขอสงวนนาม) กระทรวงไอซีที, 2553)
“ถ้าพนักงานต�ำรวจทัว่ ๆ ไปมีอำ� นาจตรวจสอบข้อมูลได้ เช่น ท�ำเรือ่ ง
การเงินก็ตรวจสอบเรือ่ งการเงินได้ ท�ำเรือ่ งไซเบอร์กต็ รวจสอบเรือ่ งไซเบอร์
ได้ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็จะลดลง”
(เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูเ้ ชีย่ วชาญเทคโนโลยี (ขอสงวนนาม) ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ, 2554)
3) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข และ
การใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
จากการสอบถามมุมมองและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐที่มีต่อ
การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ พบว่า
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับมาตรการระงับการเผยแพร่เนือ้ หาหรือปิดกัน้ เว็บไซต์
นั้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนใหญ่เห็นว่ายังเป็นมาตรการที่จ�ำเป็นอยู่ เพราะ
ช่วยบรรเทาปัญหาได้ ส่วนการด�ำเนินคดีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บุคลากร
ภาครั ฐ เสนอให้ เ พิ่ ม อ� ำ นาจแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส อบสวนทั่ ว ไป ให้
สามารถใช้อ�ำนาจในการขอดู ขอท�ำส�ำเนา และยึดอายัดพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ซึง่ แต่งตัง้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทที �ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยสนับสนุนหรือให้
ความช่วยเหลือเฉพาะทางแก่เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ เหล่านัน้ นอกจากนีย้ งั มีความ
เห็นจากแหล่งข้อมูลส่วนหนึง่ ว่า ควรมีการตัง้ ศาลช�ำนัญพิเศษเพือ่ พิจารณา
คดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 หรือมีผพู้ พิ ากษาสมทบทีม่ คี วามรูค้ วาม
เชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์รว่ มพิจารณาคดีทเี่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์กบั
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ผู้พิพากษาอาชีพ
(1) ทัศนะต่อมาตรการปิดกั้นเว็บไซต์
ส�ำหรับทัศนคติของภาครัฐทีม่ ตี อ่ การปิดกัน้ เว็บไซต์นนั้ คณะผูว้ จิ ยั
พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐยังเห็นว่า กลไกนี้มีความจ�ำเป็น ถึงแม้จะไม่สามารถแก้
ปัญหาได้ตรงจุด แต่ก็ช่วยบรรเทาปัญหาให้ลดน้อยลงได้
“การวิพากษ์วิจารณ์ อย่างคลิปต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความ
ไม่สงบในบ้านเมืองนั้นเราไม่ได้ปิดกั้น เราเรียกว่าระงับ คือชะลอ บรรเทา
เหมือนกับเราเกิดอุบัติเหตุเรื่องไหน เกิดแผลตรงไหน เราก็ต้องเอานิ้วกด
แผลไว้เพื่อเลือดจะได้ไหลน้อยลง โดยขออ�ำนาจศาลให้ระงับการเข้าถึง”
(พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 (ขอสงวน
นาม) กระทรวงไอซีที, 2553)
“การปิดเว็บดีกว่าไม่ได้ท�ำอะไรเลย เพราะอย่างน้อยก็เป็นการ
ปิดกั้นช่องทาง เป็นการบรรเทาผลร้าย ส่งผลดีในแง่จิตวิทยาสังคม แม้
กฎหมายจะบัญญัติไว้กว้าง แต่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ผู้ตีความกฎหมายมากกว่า
เพราะในประเทศทีเ่ จริญแล้วไม่มกี ฎหมายลายลักษณ์อกั ษรก็ยงั ไม่มปี ญ
ั หา
และกระบวนการไม่ได้จบที่กระทรวงไอซีที แต่ยังมีศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณา
อีกชั้น”
(พ.ต.อ. ศิริพงษ์ ติมุลา รองผบก.ปอท., 2554)
“เห็นว่าไม่ควรปิด เพราะยิ่งปิดก็ยิ่งเปิด เนื่องจากเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ เช่น เว็บโป๊ ยิง่ ปิดก็ยงิ่ มีคนอยากรู้ อีกทัง้ หากมีการกระท�ำความ
ผิด การจับผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษน่าจะง่ายและแก้ปัญหาได้มากกว่า
นอกจากนี้ มาตรา 2034 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก็ใช้ถ้อยค�ำกว้างๆ
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้”
(นายเกริกไชย ศรีศุกร์เจริญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ),
2554)
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(2) วัตถุประสงค์ หรือหน้าที่ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ส�ำหรับประเด็นด้านความเหมาะสมของฐานความผิดที่ก�ำหนด
ไว้ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 นั้น นายเกริกชัย ศรีศุกร์เจริญ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นว่า หากในอนาคตจะมีการแก้ไขปรับปรุง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก็ควรเน้นความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้
โดยตัดความผิดในส่วนของการเผยแพร่เนือ้ หาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออก
เนือ่ งจากซ�ำ้ ซ้อนกับกฎหมายอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว วัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ควรมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
โดยแท้
“ในแง่ของความรับผิด มีการใช้มาตรา 14 ( 2) กันเยอะ และมีปญ
ั หา
มาก ซึง่ ร่างเดิมไม่มมี าตรานี้ แต่พอเกิดเหตุการณ์ความวุน่ วายทางการเมือง
เข้ามา ก็จึงเพิ่มเข้าไป เห็นว่าถ้าตัดมาตรา 14 ไปก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วน
มาตรา 16 ก็สามารถใช้ความผิดฐานหมิ่นประมาท (ตามประมวลกฎหมาย
อาญา) ได้อยูแ่ ล้ว จริงๆ แล้ว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ควรบัญญัตเิ ฉพาะ
ความผิดเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคล้วนๆ”
(นายเกริกไชย ศรีศุกร์เจริญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ),
2554)
(3) ตั้งศาลช�ำนาญพิเศษ
พ.ต.อ. ศิรพิ งษ์ ติมลุ า รองผบก. ปอท. และนายเกริกไชย ศรีศกุ ร์เจริญ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นว่า ควรมีการจัดตั้งศาลช�ำนัญพิเศษ
เฉพาะทางเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
“เห็นด้วยกับการมีศาลช�ำนัญพิเศษเรื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่อง
จ�ำเป็น”
(พ.ต.อ. ศิริพงษ์ ติมุลา รองผบก.ปอท., 2554)
“ต่อไปเราอาจต้องมีการจัดตั้งศาลคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นศาล
ช�ำนาญการ เพราะคดีลักษณะนี้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ศาล อัยการ ต้องมีความรู้
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เรือ่ งคอมฯ หรือมิเช่นนัน้ ก็ควรมีผพู้ พิ ากษาสมทบซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนี”้
(นายเกริกไชย ศรีศุกร์เจริญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ),
2554)
2.2 บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต ภายใต้ พ.ร.บ.
คอมพิ ว เตอร์ ฯ 2550 ในส่ ว นที่ ก ระทบต่ อ เสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน
วิธีศึกษา
การศึ ก ษาส่ ว นนี้ คณะผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ศึ ก ษาด้ ว ยการจั ด สั ม มนา
กลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก “ผู้ให้บริการ” ซึ่งเป็นผู้
ประกอบการอินเทอร์เน็ต ไม่วา่ จะเป็น กลุม่ ผูใ้ ห้บริการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
ผู้ประกอบการเว็บโฮสติ้ง (ผู้ให้บริการให้เช่าใช้พื้นที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์)
และดาตาเซ็นเตอร์ หรือผูใ้ ห้บริการพืน้ ทีจ่ ดั เก็บเนือ้ หา ซึง่ แม้แหล่งข้อมูลจะ
มาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน แต่ปรากฏว่าล้วนมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ที่คล้ายคลึงกัน
คณะผู้วิจัยได้ท�ำจดหมายไปยังบริษัทกลุ่มผู้ประกอบการ และ
อาศัยเครือข่ายเพื่อขอค�ำแนะน�ำบุคคลต่างๆ เพื่อให้ได้บุคลากรที่สามารถ
ให้ขอ้ มูลได้จริง และเชิญเข้าร่วมการสัมมนากลุม่ ย่อย แหล่งข้อมูลทีเ่ ข้าร่วม
มีทงั้ สิน้ 14 คน จาก 8 หน่วยงาน โดยมีกลุม่ ผูใ้ ห้บริการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
ประกอบด้วยฝ่ายนิติกรจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 2 คน ผู้ช�ำนาญการฝ่ายกฎหมาย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส
จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 1 คน สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จ�ำนวน 3 คน ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 2 คน ตัวแทนจากบริษทั ทรู คอร์ปอร์เรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 1 คน กลุม่ ผูป้ ระกอบการเว็บโฮสติง้ ได้แก่ ตัวแทนจากบริษทั เอเน็ต
จ�ำกัด จ�ำนวน 3 คน ตัวแทนจากชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง จ�ำนวน
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1 คน และตัวแทนจากบริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
จ�ำกัด จ�ำนวน 1 คนซึ่งเป็นทั้งผู้ประกอบการเว็บโฮสติ้งและดาตาเซ็นเตอร์
ก่อนเริ่มสัมมนามีการท�ำความตกลงร่วมกันว่าจะเก็บข้อมูลด้วย
การบันทึกเสียงและจดบันทึก และก�ำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการระบุชื่อและ
เอกลักษณ์ของแหล่งข้อมูล ทั้งนี้ ในข้อตกลงดังกล่าว ผู้เข้าร่วมไม่สะดวกที่
จะให้เปิดเผยเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนั้น ในงานวิจัยฉบับนี้จึงไม่เปิดเผย
ชือ่ และต�ำแหน่ง แต่จะใช้วธิ กี ำ� กับตัวผูใ้ ห้บริการแต่ละคนด้วยหมายเลขแทน
แนวค�ำถามส�ำหรับผู้ให้บริการ
• ภารกิ จ และหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
• ลักษณะงานและความรับผิดชอบขององค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยน
ภายหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
• รูปแบบการกระท�ำความผิดที่พบจากการใช้งานของผู้ใช้บริการ
และช่องทางการรับแจ้งการกระท�ำความผิด
• ความสะดวก หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
2550
• แรงกดดันจากปัญหาทางการเมืองที่ส่งผลต่อการท�ำงานของ
องค์กร
• ขั้นตอน รูปแบบ และปัญหาที่พบจากการประสานความร่วมมือ
ระหว่างผู้ให้บริการกับเจ้าหน้าที่รัฐ
• หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อ
ก�ำกับดูแลเนื้อหาในพื้นที่บริหาร และการประสานงานกับภาครัฐ
• ข้อตกลง และการประสานความร่วมมือในระหว่างกลุม่ ผูใ้ ห้บริการ
เพื่อเฝ้าระวังเนื้อหา
• ความเห็นต่อมาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 หรือ
มาตรการระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือปิดกั้นเว็บไซต์ ทั้งในประเด็นความ
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ชัดเจนของเงื่อนไข และขั้นตอนในการสั่งปิดกั้นเว็บไซต์
• ลักษณะของเนื้อหา กระบวนการปิดกั้น และปริมาณเว็บไซต์ที่
ปิดกั้นเปรียบเทียบก่อน และหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
• นโยบายในการแจ้งเหตุผลของการปิดกั้นไปยังผู้ใช้บริการ
• ผลกระทบของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ต่อเสรีภาพในการ
เข้าถึงข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเสรีภาพ
ของผู้ให้บริการ
• ความเห็นต่อมาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดของตัวกลาง ทัง้ ในประเด็นความชัดเจนของค�ำนิยามผูใ้ ห้บริการ
ภาระหน้าที่ และอัตราโทษ
• ความเหมาะสมของภาระหน้ า ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจร
คอมพิวเตอร์ และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
• ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทั้งในแง่
เจตนารมณ์ บทบัญญัติ อัตราโทษ ประสิทธิภาพ ฯลฯ
• ทั ศ นคติ ต ่ อ สื่ อ ใหม่ / สื่ อ พลเมื อ ง และข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม
เกีย่ วกับนโยบาย “สือ่ ออนไลน์” รวมทัง้ ข้อเสนอแนะต่อประชาชนผูใ้ ช้บริการ
สื่อออนไลน์
ผลการศึกษา
จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการจัดสัมมนา สามารถแบ่ง
ประเด็นการศึกษาได้ดังนี้
1) ลักษณะการท�ำงานของผูใ้ ห้บริการภายใต้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน
2) ปัญหาที่พบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ของรัฐ

3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย และแนวนโยบาย

1) ลักษณะการท�ำงานของผูใ้ ห้บริการภายใต้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน
อาจกล่ า วได้ ว ่ า ที่ ผ ่ า นมาภาระหน้ า ที่ ห ลั ก ของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตนั้น นอกจากการให้บริการแก่ลูกค้าของตนแล้ว ยังต้องคอย
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปิ ด กั้ น เว็ บ ไซต์ อย่ า งไรก็ ต าม ภายหลั ง ประเทศไทยมี พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 วิธกี ารรวมทัง้ รูปแบบในส่วนการท�ำงานประสานกับเจ้า
หน้าที่รัฐของผู้ให้บริการก็เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่ให้
ข้อมูลตรงกันว่า ก่อนมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 การขอความร่วมมือจาก
รัฐให้ปดิ เว็บไซต์เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการและไร้แบบแผนทีช่ ดั เจน หลาย
กรณีพบว่าลักษณะความผิดของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่รัฐต้องการให้ปิดกั้น
นั้นขาดความชัดเจน หรือเป็นเนื้อหาที่ไม่มีลักษณะที่ควรถูกปิดกั้นเลย แต่
ผูใ้ ห้บริการก็ถกู ขอความร่วมมือให้ปดิ กัน้ แต่หลังจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ใช้บังคับ กระบวนการและขั้นตอนในการปิดเว็บไซต์ก็ชัดเจนมากขึ้น
ทั้งยังเป็นไปตามกฎหมาย โดยปัจจุบัน ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยึดหลักว่าจะ
ปิดกั้นตามค�ำสั่งศาลเท่านั้น
“ก่อนที่จะมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 การปิดกั้นเว็บไซต์เป็น
ไปอย่างไม่มีแบบแผนเปิดกว้างมาก หนังสือที่รัฐส่งมาเป็นหนังสือขอความ
ร่วมมือ ซึ่งผู้ประกอบการจะไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่ได้ เวลาปิดก็ปิดทีละสิบ
ยี่สิบยูอาร์แอล และอย่างที่เรารู้ ในโลกไซเบอร์ ปิดที่หนึ่งเนื้อหานั้นก็จะไป
ปรากฏอีกที่หนึ่งอยู่ดี ทั้งหมดนี้เป็นความหนักใจของผู้ประกอบการ แต่
พอมีกฎหมายนี้ขึ้นมา ต่อไปนี้ถ้าจะปิดกั้นเว็บไซต์ต้องมีค�ำสั่งศาล เป็นผล
ท�ำให้จำ� นวนการปิดกัน้ ลดลง อย่างไรก็ตาม การปิดยังคงเป็นไปอย่างสะเปะ
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สะปะในแง่ของเนื้อหา ดังนั้น ข้อดีของการมีกฎหมายก็คือ ท�ำให้การปิดกั้น
ชัดเจนมากขึ้น ต้องมีค�ำสั่งศาล หรืออย่างน้อยก็มีขั้นตอนการกลั่นกรอง”
“ตอนที่ ยั ง ไม่ มี ห มายศาล ก็ เ คยปฏิ เ สธ เพราะเท่ า ที่ ท ราบมา
การปฏิเสธก็ไม่มีผลอะไร เพราะการขอความร่วมมือมันก็เป็นเรื่องเทาๆ
บางครั้งก็มีการสอดไส้ เช่น บอกว่าเป็นเรื่องประเภทหนึ่ง แต่จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 3, 2554)
“ช่วงทีม่ ปี ญ
ั หาหนัก คือช่วงรัฐประหาร ซึง่ มีการบล็อคเว็บโดยแจ้ง
กันทางโทรศัพท์ มีทงั้ สัง่ ให้ปดิ กัน้ และสัง่ ให้ลบ ซึง่ บางเว็บก็เป็นเว็บธรรมดา
ไม่น่าจะผิดกฎหมายอะไร ซึ่งทางเราจะบอกให้แฟกซ์มาเป็นเอกสาร หรือ
ท�ำเป็นหนังสือมา บางครั้งคนที่โทรมาก็บอกว่า ไม่เป็นไร ถ้าคุณไม่ท�ำผม
จัดการเอง แต่พอมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แล้ว ก็เป็นไปตามค�ำสั่ง
ศาล พอมีคำ� สัง่ ศาลแล้ว หากมีเรือ่ งอะไรทางเราก็สามารถอ้างค�ำสัง่ ศาลได้ ”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 1, 2554)
“การสั่งให้ปิดกั้น บางครั้งจะมีการสอดไส้มาด้วย โดยผู้สั่งจะให้
มาเป็นเลขยูอาร์แอล ซึ่งปรกติฝ่ายกฎหมายของเราจะกรองก่อน หากพบ
ว่าเป็นเนื้อหาที่สอดไส้มา (ไม่ได้มีเนื้อหาตามที่แจ้ง – คณะผู้วิจัย) ทาง
เราก็จะแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ก็มีปัญหาการขอผิดประเภท เช่น
จะบล็อกเฟซบุครายบุคคล แต่ให้ยูอาร์แอลมาผิด เป็นต้น ท�ำให้ลูกค้า
หลายคนเข้าเฟซบุคตัวเองไม่ได้ ทีผ่ า่ นมามีความผิดพลาดพวกนีเ้ ยอะ นีย่ งั
ไม่นับว่ามีกรณีพิมพ์ผิด พิมพ์ตกหล่นด้วย”
“เรื่องจ�ำนวนการปิดเว็บ ผมเข้าใจว่าตอนนี้ไม่ใช่หลักหมื่นนะ ต้อง
เป็นแสนแล้ว เพราะมันไม่มีการยกเลิกการปิดกั้นเลย มันมีแต่ให้ปิดกั้น
เพิ่มขึ้น”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 4, 2554)
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นอกจากการปิดกัน้ เว็บไซต์แล้ว ปัจจุบนั ผูใ้ ห้บริการยังมีหน้าทีต่ าม
กฎหมายต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่จะมีการด�ำเนินคดี
กับผูก้ ระท�ำความผิด อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
จะมีผลใช้บงั คับก็มกี รณีทเี่ จ้าหน้าทีร่ ฐั ขอข้อมูลการใช้บริการลักษณะนีจ้ ากผู้
ให้บริการเช่นกัน แต่ในขณะนัน้ ผูใ้ ห้บริการสามารถปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลได้โดย
อ้างเหตุผลเรือ่ ง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของลูกค้า แต่เมือ่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว กฎหมายก� ำ หนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ และหากไม่
ปฏิบัติตามก็มีความผิดและโทษ อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่ชัดเจนในหมู่ผู้
ให้บริการว่า การส่งมอบข้อมูลให้กบั ภาครัฐนัน้ ผูใ้ ห้บริการมีหน้าทีต่ อ้ งมอบ
ให้เฉพาะกับเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เท่านัน้ หรือต้อง
มอบให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือพนักงานสอบสวนในคดีอื่นๆ ด้วย
“ถ้าเป็นสมัยก่อนที่จะมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ผมเข้าใจ
ว่าทางบริษัทเราไม่ให้ข้อมูลเลย มันให้ไม่ได้ เพราะเป็นข้อมูลลูกค้า เป็น
ข้อมูลส่วนตัว แต่หลังประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ถ้าคนที่
มาขอข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายฉบับนี้ เรา
ก็สบายใจที่จะให้เพราะเขามีอ�ำนาจ แต่ถ้าเป็นต�ำรวจจากสถานีต�ำรวจเรา
ก็มักปฏิเสธ เนื่องจากไม่มีหน้าที่ต้องให้ โดยเราจะตรวจสอบด้วยว่าเป็น
เจ้าพนักงานจริงหรือไม่”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 4, 2554)
“ผมว่า เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีอำ� นาจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาที่จะขอข้อมูลได้นะ”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 5, 2554)
2) ปัญหาที่พบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน
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เนื่องจากมาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก�ำหนดว่าผู้ให้
บริการที่ “จงใจสนับสนุน หรือยินยอม” ให้มีการเผยแพร่ข้อความที่เป็น
ความผิด (ตามมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550) มีความผิดและต้อง
รับโทษเท่ากับผูท้ โี่ พสต์หรือเผยแพร่ขอ้ ความ แต่ปญ
ั หาส�ำคัญในประเด็นนี้
ก็คอื ของค�ำว่า จงใจสนับสนุนและยินยอมตามมาตรานีม้ คี วามหมายอย่างไร
อีกทั้งยังมีปัญหาในประเด็น “ระยะเวลา” ในการด�ำเนินการกับเนื้อหาที่อาจ
เข้าข่ายเป็นความผิดด้วย เนื่องจากจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นที่สงสัยว่าผู้ให้
บริการจะต้องด�ำเนินการรวดเร็วเพียงใดกับเนื้อหาเหล่านั้นจึงจะหลุดพ้น
จากการ “จงใจสนับสนุนหรือยินยอม” ให้มีการเผยแพร่ข้อความที่เข้าข่าย
ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ผใู้ ห้บริการจะต้องการให้ความร่วมมือ หรือมี
ความพยายามในการเร่งด�ำเนินการเพียงใด แต่บางครั้งข้อมูลที่ภาครัฐแจ้ง
ให้ปิดกั้นก็อาจมีความผิดพลาดในเรื่องแหล่งที่อยู่ออนไลน์ หรือเป็นข้อมูล
ที่ไม่อยู่ในสภาพที่ผู้ให้บริการจะด�ำเนินการโดยรวดเร็วได้ มาตรานี้จึงเป็น
ปัญหาอย่างยิ่งกับผู้ให้บริการในประเทศไทย
“ผมคิดว่าในค�ำสั่งศาลน่าจะระบุระยะเวลาให้ด�ำเนินการด้วย ซึ่งก็
ไม่น่าจะมีกรณีที่มีหมายศาลมาแล้วผู้ประกอบการจะไม่ท�ำตาม”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 5, 2554)
“ในทางปฏิบัติ เรื่องเนื้อหา เราก็ต้องเอาออกก่อน แล้วค่อยตรวจ
สอบข้อความอีกครั้ง ทางไอเอสพีเองผมว่าถ้าซีเรียส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นหมิ่นสถาบันฯ ทุกเจ้าลบได้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนกรณีอื่น
ภายใน 48 ชั่วโมงก็สามารถเอาลงได้หมด”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 3, 2554)
“จริงๆ แล้วเรื่องทางเทคนิคใช้เวลาไม่นานครับ ถ้าระบุมาเป็น
ยูอาร์แอลเลย ส่วนใหญ่การบล็อคก็จะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชัว่ โมง แต่มนั อาจมี
รายละเอียดว่าบางเว็บเราเองก็บล็อคไม่ได้ เพราะอุปกรณ์ทมี่ อี ยูบ่ ล็อคไม่ได้
จริงๆ หรือหากบางกรณีถ้าเป็นเนื้อหาในประเทศ เราก็จะคุยกันว่าน่าจะไป
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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คุยกับต้นตอตรงๆ ก่อน ไอเอสพีไม่น่าจะต้องคอยปิดกั้นไปหมด เพราะถ้า
ปิดเยอะๆ เข้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปิดกัน้ เว็บไซต์ในประเทศ มันก็ลำ� บาก
ในเรื่องอุปกรณ์ อันนี้เป็นเทคนิคลึกๆ ที่ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่เข้าใจ
หรือเปล่า แต่เข้าใจว่าระหว่างฝ่ายกฎหมาย กับเจ้าหน้าทีม่ กี ารประสานกัน
อยู่ตลอดว่าอะไรท�ำได้หรืออะไรท�ำไม่ได้”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 4, 2554)
ปัญหาหนึง่ ทีม่ าจากการปิดกัน้ เว็บไซต์กค็ อื คนทัว่ ไปจะไม่มโี อกาส
ทราบว่าเหตุใดจึงไม่สามารถเข้าเว็บไซต์นั้นได้ เพราะเมื่อมีค�ำสั่งปิดกั้น
ผู้ใช้บริการทั่วไปก็จะเข้าดูเว็บไซต์นั้นไม่ได้ แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความ
ผิดพลาดทางเทคนิค หรือเป็นเพราะถูกปิดกั้นตามค�ำสั่งศาล ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกันระหว่างกระทรวงไอซีทีและผู้ให้บริการว่า
จะใช้รูปแบบการแสดงเหตุผลหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ก็มักเกิดปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายไม่ทั่วถึง คือหลังจากมีค�ำสั่งศาลแล้ว กระทรวงไอซีที
มักใช้วิธีส่งค�ำสั่งนั้นไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้ให้บริการบางรายได้รับค�ำสั่ง แต่บางรายก็ไม่ได้รับ ดังนั้น ในขณะที่บาง
รายปิดตามค�ำสัง่ แต่บางรายก็ไม่ได้ปดิ ส่งผลให้ผใู้ ช้บริการมีความรูส้ กึ ว่าผู้
ให้บริการแต่ละรายให้เสรีภาพกับผูใ้ ช้บริการในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ย่อม
ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง ในท้ายที่สุด ฝ่ายผู้ให้บริการจึงมักตก
เป็นจ�ำเลย หรือต้องแบกรับค�ำถาม ค�ำร้องเรียน และต้องอธิบายชีแ้ จงเองว่า
ปิดกั้นด้วยสาเหตุใด ทั้งนี้ เพราะในขณะที่ผู้ให้บริการจ�ำเป็นต้องให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐ แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ซึ่งเป็นลูกค้าของตนด้วย
“กระทรวงไอซีทีมักไม่ยอมแสดงให้ชัดเจนว่าไอซีทีเป็นคนสั่งให้
ปิดกั้น แต่สั่งแค่ให้ท�ำให้เว็บไซต์เข้าไม่ได้เฉยๆ โดยไม่ต้องบอกเหตุผลกับ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ส�ำหรับผู้ให้บริการ เพราะถ้าเว็บ
ไหนหายไปเฉยๆ ทุกคนต้องเข้าใจว่าการให้บริการมีปัญหา ลูกค้าก็จะโทร
มาถามและต่อว่าว่าเรามีสิทธิอะไรที่จะไม่ให้เขาเข้าเว็บไซต์นั้น หรือหาก
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ไอซีทคี วบคุมไม่ทวั่ ถึง ก็จะมีผใู้ ห้บริการรายเล็กๆ ทีย่ งั เปิดให้เข้าถึงเว็บไซต์
นั้นได้อยู่ ดังนั้น พอเราปิด และบอกว่าทางราชการขอความร่วมมือในการ
ปิดแล้ว ลูกค้าก็จะถามว่าแล้วท�ำไมคนอื่นๆ เขายังเข้าเว็บนั้นได้ อันนี้เป็น
ปัญหาของการบังคับใช้ เราจึงมักโดนข้อกล่าวหาว่าปิดกันเอง โดยเฉพาะ
ช่วงที่มีปัญหาทางการเมืองรุนแรง”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 4, 2554)
อนึ่ง แม้ปัจจุบันจะมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และมาตรา 20
แล้วก็ตาม แต่รูปแบบการ “ขอความร่วมมือ” จากฝ่ายรัฐ ก็ยังมีมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่อ้างเหตุผลในแง่ความจ�ำเป็นเร่งด่วน ต้องรีบปิดกั้น
โดยขอให้ปิดกั้นไปก่อนแล้วจะส่งค�ำสั่งศาลตามมาภายหลัง ซึ่งบางครั้งก็
ไม่ได้ส่งมาตามที่บอก และการขอความร่วมมือให้ปิดกั้นเรื่องบางเรื่อง ผู้ให้
บริการก็ไม่กล้าปฏิเสธ หรือไม่ให้ความร่วมมือ อย่างเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น
“ถ้ามีค�ำสั่งศาลมาก็ไม่มีปัญหา เราปิดกั้นให้ แต่ที่มีปัญหา คือ
ขอให้ปิดไปก่อน แล้วค�ำสั่งศาลจะตามมา แต่สุดท้ายก็ไม่มา โดยเจ้าหน้าที่
ทีร่ บั ผิดชอบมักอ้างว่าขอไม่ได้ ทุกวันนีเ้ รือ่ งก็ยงั คาอยูก่ บั ผูป้ ระกอบการ และ
ผู้ประกอบการก็ไม่กล้าปลดการปิดกั้นนั้นออก จึงอยากขอให้ไอซีทีก�ำหนด
ระยะเวลาปิดกัน้ หรือมีเงือ่ นไขว่าหากเวลาผ่านไปหนึง่ หรือสองเดือนแล้วยัง
ไม่มีค�ำสั่งศาลก็ให้ปลดออกได้ นอกจากนี้ ไอซีทีสามารถประกาศได้หรือไม่
ว่าตนเป็นผูส้ งั่ ปิดเอง และเนือ้ หานัน้ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ในฐานใด ส่วนเราผู้ประกอบการก็ได้แต่ท�ำตามกฎหมายทุกฉบับ
แม้ว่ามันอาจจะซ�้ำซ้อนกันก็ตาม”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 6, 2554)
“ปัญหาอันดับแรกคือ หากบริษัทไม่ให้ความร่วมมือ (แม้ไม่มีค�ำสั่ง
ศาล - คณะผู้วิจัย) บริษัทจะโดนมองว่า ก�ำลังคิดอะไรอยู่ เช่น รัฐขอความ
ร่วมมือในเรื่องเว็บหมิ่นสถาบันฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ ก็จะไม่มี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ใครกล้าไม่ให้ความร่วมมือ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่น เช่น เว็บโป๊ ยังพออ้างได้
ว่าบางคนบอกว่าอันนี้โป๊ บางคนบอกไม่โป๊ แต่ถ้าเป็นเรื่องหมิ่นสถาบันฯ
ถ้าไม่ให้ความร่วมมือมันก็ส่อให้เห็นแล้วว่าคุณสนับสนุนหรือเปล่า เอาล่ะ
ในทางกฎหมายอาจท�ำอะไรเราไม่ได้ แต่คงมีการขึ้นแบล็คลิสต์ไว้ในใจแล้ว
ว่าเวลาขอความร่วมมือไปแล้วเจ้านี้ไม่ให้”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 7, 2554)
“ส�ำหรับโฮสติง้ จะมีการเก็บข้อมูลของผูเ้ ช่าใช้พนื้ ที่ ใครทีเ่ ช่าเพือ่ ไป
ท�ำเรื่องผิดกฎหมายเราก็จะไม่รับอยู่แล้ว เช่น เรื่องการพนัน เรื่องโป๊ โดย
เขาก็จะใช้วิธีไปเช่าต่างประเทศ หรือหนีไปอยู่ใต้ดินแทน ถามว่าไม่รู้หรือ
ว่าเขาขอเช่าไปท�ำเรื่องอะไร ก็ต้องตอบว่า บางทีเราก็ไม่รู้จริงๆ เพราะมีแค่
สาย ไม่รู้จะเข้าเครื่องเขาอย่างไร หรือบางคนให้ข้อมูลมา ให้บัตรประชาชน
ปลอมมา เราก็ไม่รู้จะไปพิสูจน์อย่างไร นอกจากนี้ ก็มีปัญหาว่า ตอนขอเช่า
แจ้งเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่ง แต่พอจริงๆ กลับเอาไปท�ำเรื่องอื่น ซึ่งเกินความ
สามารถของผู้ประกอบการที่จะไปตามตรวจสอบได้ เราห้ามผู้ใช้บริการ
ไม่ได้ว่าคุณอย่าอัพโหลด หรือโพสต์อะไรที่ผิดกฎหมาย สิ่งที่เราท�ำได้ คือ
ถ้ามีคนแจ้งมา เราก็จะลบให้ ถ้าไม่มคี นแจ้งเราก็ไม่มที างรู้ แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ช่วงหลังๆ ก็คือ ภาครัฐพยายามผลักให้ผู้ให้บริการต้องท�ำหน้าที่ตรวจตรา
เนือ้ หา ซึง่ เราท�ำไม่ไหว กลายเป็นว่าเพือ่ นบางคนก็ถงึ ขนาดต้องปิดกิจการ
ไป เพราะไม่อยากแบกรับภาระตรงนี้ มันได้ไม่คุ้มเสีย พอรัฐจับใครไม่ได้
ก็จะหันมาจับผู้ให้บริการ”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 1, 2554)
ของรัฐ

3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย และแนวนโยบาย

ผลการศึกษาในส่วนนี้ รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งคณะผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยัง
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ให้ความส�ำคัญกับการปิดกั้น หรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์อยู่ โดยมองว่า
มีความจ�ำเป็นเพราะมีคนเสียหายจากการแสดงความคิดเห็นในบางเรื่อง
อย่างไรก็ตาม รัฐไม่ควรน�ำมาตรการนี้มาใช้เป็นเครื่องมืออย่างพร�่ำเพรื่อ
ในการปิดกั้นสื่อหรือปิดปากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรน�ำเรื่อง
การเมืองมาเป็นเหตุผลในการปิดกั้น หากเรื่องเหล่านั้นไม่ได้ผิดกฎหมาย
“ถ้าไม่มีการปิดกั้นเลย ผลเสียก็จะตกอยู่กับฝ่ายผู้เสียหาย โดย
ส่วนตัวผมคิดว่าต้องมี แต่ควรมีการทบทวนว่าอย่าเอามาใช้ในการปิดสื่อ
เช่น ในเรื่องทางการเมือง คือตอนนี้กลายเป็นว่า ใครมีอ�ำนาจก็ปิดฝ่าย
ตรงข้าม และอีกข้อคือ วิธกี ารอะไรทีเ่ รารูว้ า่ ท�ำแล้วไม่ได้ผลก็ตอ้ งปรับเปลีย่ น
ไปจัดการในลักษณะอื่นที่เหมาะสมแทน เพราะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็น
ว่าเมื่อคนกระท�ำความผิดแล้วถูกบล็อค เขาก็จะย้ายโดเมนหนี อีกทั้งการ
ปิดกั้นนี้ ผู้ประกอบการต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้น มีต้นทุนสูงขึ้น ในที่สุดแล้วก็
ต้องผลักภาระไปที่ผู้บริโภค”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 3, 2554)
“ผมคิดว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ เป็นการบรรเทาความเสียหายใน
เบื้องต้น ผมเชื่อว่าถ้ามีนโยบายว่าให้ด�ำเนินการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถพอ ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็จะด�ำเนินการ”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 8, 2554)
“คิดว่ายังต้องมีการปิดเว็บอยู่ เพราะขณะนี้มีการกระท�ำผิดเยอะ
แต่จะต้องไม่เอาไปใช้เพื่อสนองนาย เพื่อการเมือง เพื่อความเกลียดชัง
ปัญหาตอนนี้คือ เอาอ�ำนาจไปใช้ในทางผิด และในสังคมเราพ่อแม่ไม่ค่อย
ให้ความสนใจ พอมีอะไรเกิดขึ้นก็เอาแต่ขอให้มีการเซ็นเซอร์ ทั้งที่จริง
เรื่องเหล่านี้ควรเป็นหน้าที่ของครอบครัว จริงๆ มันต้องจัดการเรื่องของ
ตัวเอง ไม่ใช่สั่งให้ทุกคนต้องเห็นเหมือนกันหมด ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 1, 2554)

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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“ถ้าดูตามตัวบทแล้ว การจะปิดเว็บจะต้องมีค�ำสั่งศาล และต้อง
เป็นเรื่องความมั่นคงและความสงบของรัฐ และศีลธรรมอันดี อันนี้ผมว่าก็
ไม่นา่ จะมีปญ
ั หา หากไม่ปดิ กัน้ แล้วเราจะปล่อยมันเอาไว้เฉยๆ อย่างนีห้ รือ”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 7, 2554)
ผู้ประกอบการบางส่วนเห็นว่า การปิดกั้นเว็บไซต์ที่ให้อ�ำนาจผ่าน
หน่วยงานศาลเป็นเรื่องเหมาะสมแล้ว แต่น่าจะมีกลไกอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหา กรณีทคี่ ำ� สัง่ ศาลนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ในขณะทีม่ ผี ใู้ ห้บริการ
บางคนเห็นว่า หากมีกรณีทศี่ าลใช้ดลุ พินจิ ออกค�ำสัง่ แล้วส่งผลให้เกิดความ
เสียหายขึ้น ผู้เสียหายก็คงต้องการร้องเรียนหรือฟ้องกลับ แต่ก็เชื่อว่า หาก
ผู้เสียหายจากการปิดกั้นนั้นรู้ดีอยู่แก่ใจว่าตนท�ำผิดจริงๆ ก็จะไม่ฟ้องร้อง
เพราะต้องเสี่ยงเปิดเผยตัวตน และอาจท�ำให้ได้รับโทษทางกฎหมายด้วย
“ผมสนับสนุนให้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับ แต่สมมติว่าถ้าค�ำสั่ง
ศาลไม่ชอบขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผมว่ามันต้องมีกลไกแก้ไข
ด้วย”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 3, 2554)
“ผมคิดว่าการให้ดลุ พินจิ แก่ศาลซึง่ ไม่มสี ว่ นได้เสียเลยเป็นผูต้ ดั สิน
เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ผู้ประกอบการเองคงไม่มีเวลาไปนั่งตรวจสอบ และถ้า
ให้ผู้ประกอบการมีดุลยพินิจคัดค้าน ก็จะมีปัญหาว่าทุกวันนี้ศรีธนญชัยก็
เยอะอยูแ่ ล้ว และผมเชือ่ ว่าถ้ามีความเสียหายเกิดขึน้ ผูเ้ สียหายเขาจะร้องเอง
การทีเ่ ขาไม่รอ้ งเรียนหรือไม่คดั ค้าน ก็คงเป็นเพราะเขารูด้ แี ก่ใจว่าตัวเองท�ำ
ผิด เพราะของอย่างนี้มันใช้วิจารณญานง่ายๆ ก็เห็นแล้วว่าผิดหรือไม่ผิด”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 7, 2554)
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ก็ยังมีช่องโหว่ใน
ตั ว เอง เพราะท� ำ ได้ เ พี ย งบรรเทาปั ญ หา เนื่ อ งจากธรรมชาติ ข องสื่ อ
อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สื่อที่ควบคุมได้ง่าย ผู้ให้บริการจึงเสนอข้อควรระวังไว้
134

Computer Crime?

ด้วยว่า ที่ผ่านมา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ
มากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งเสนอ
ว่ารัฐบาลและศาลไม่ควรใช้การปิดเว็บไซต์กับเรื่องที่ไม่ชัดว่าเป็นความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ ส�ำหรับกรณีที่มีเว็บไซต์ที่กระท�ำความผิดจริง และรัฐ
มีพยานหลักฐานชัดเจน แทนทีร่ ฐั จะใช้วธิ ปี ดิ กัน้ เว็บไซต์ ซึง่ อาจแก้ปญ
ั หาไม่
ได้ เนือ่ งจากผูก้ ระท�ำความผิดยังสามารถไปกระท�ำความผิดทีอ่ นื่ ได้ รัฐควร
เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น ด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดมากกว่า
“ผมคิดว่าการปิดกัน้ เป็นมาตรการชัว่ คราวและสามารถมีได้ แต่ผม
ไม่ทราบว่ามีการด�ำเนินคดีจริงๆ เป็นจ�ำนวนเท่าไร ในความเห็นผม การ
ปิดกั้นมักถูกใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับความผิดที่เทาๆ คือ รัฐเองก็ไม่แน่ใจ
ว่าจะจับเขาไปด�ำเนินคดีได้หรือเปล่า แต่อย่างน้อยมันก็เป็นการบรรเทา
ความเสียหายบางอย่าง คือมันมีช่องทางนี้ที่ใช้ได้ก็ใช้แต่ต้องไม่ลืมว่า การ
สร้างเว็บนัน้ เป็นเรือ่ งง่ายมาก ถ้าผมสร้างเว็บขึน้ มาแล้วถูกปิด ผมก็ไปสร้าง
เว็บใหม่ได้ และเราก็เข้าใจว่าต�ำรวจคงไม่มาจับ ดังนั้น ถ้ามีอะไรที่มันเป็น
ความผิดจริงๆ ก็ควรหามาตรการที่แก้ปัญหาได้จริงมากกว่า”
“การคุมอินเทอร์เน็ตเป็นเรือ่ งยากมานานแล้ว ขอบเขตของประเทศ
ท�ำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก แค่เขาหนีไปต่างประเทศ รัฐก็ทำ� อะไรไม่ได้
แล้ว การบล็อคก็ไม่สามารถป้องกันได้ในระยะยาว เพราะยูอาร์แอลมันเปิด
ทุกวัน วันละเป็นล้าน ปิดยูอาร์แอลนี้ก็ไปโผล่ที่ยูอาร์แอลอื่น และผมรู้สึก
ว่าต่อไปคงจะปิดไม่ได้อีกแล้ว พอเริ่มมีเฟซบุค เริ่มมีเว็บ 2.035 ซึ่งมีความ
ซับซ้อนขึ้น ต่อไปในทางเทคนิคคงจะปิดด้วยยูอาร์แอลได้ยาก”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 4, 2554)
ผู้ให้บริการยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ด้วย เช่น หากต้องการให้ผู้ให้บริการมีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาใน
สื่อออนไลน์ด้วย กฎหมายต้องแบ่งระดับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
เสียใหม่ และมีแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบอกแจ้งเพือ่ ให้ปดิ กัน้ ข้อความ (takedown procedure) ที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี อยากให้กฎหมายเข้าใจด้วยว่า
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ผู้ให้บริการมีสถานะเป็นเพียง “ตัวกลาง” และการจะก�ำหนดให้ผู้ให้บริการ
มีหน้าที่ต้องตรวจตราเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตซึ่งมีจ�ำนวนมหาศาล เป็นเรื่อง
ที่ไม่ควรท�ำอย่างยิ่ง
“น่าจะมีมาตรการเรื่อง takedown procedure เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าผู้ประกอบการไม่ได้เจตนาที่จะสนับสนุน ถ้ามีกระบวนการพวกนี้อยู่ใน
กฎหมายก็จะท�ำให้ชัดเจนขึ้น”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 4, 2554)
“มีเจ้าหน้าที่บางท่านเอาไอเอสพีไปเทียบกับหนังสือพิมพ์ว่าให้
ไอเอสพีดแู ลกันเอง ผมก็บอกว่ามันไม่เหมือนกันโดยสิน้ เชิง เพราะไอเอสพี
ไม่ใช่คนพิมพ์ข้อความลงไป อย่างโฮสติ้งอาจจะมีกึ่งๆ บ้าง เพราะเป็นผู้
ให้เช่าทีใ่ ห้เขามาแปะเนือ้ หา แต่ไอเอสพียงิ่ หนักเลยครับเพราะเราเป็นเพียง
แค่เจ้าของท่อ การจะให้เราต้องตรวจสอบเนื้อหามันคงเป็นไปไม่ได้ แค่การ
บล็อคก็เป็นเรื่องที่ยากแล้ว”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 4, 2554)
กรณีทหี่ ากจะมีการแก้ไขกฎหมาย ผูใ้ ห้บริการซึง่ มีภาระในการจัด
เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log file) เสนอว่า กฎหมายควรค�ำนึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีด้วย ซึ่งในหมู่ผู้ให้บริการมีความกังวลว่า
ในอนาคตการเก็บบันทึกส่วนนี้จะท�ำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่
โลกอินเทอร์เน็ตก�ำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จาก internet protocol จากยุค
IPV4 ไปสู่ IPV636 เพราะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น
หนึง่ นัน้ ปกติแล้วจะต้องมีการแปลงไฟล์ขอ้ มูล เป็นผลให้ขอ้ มูลมีจำ� นวนเพิม่
มากขึ้น และย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้อบังคับที่ให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่
เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์นานถึงเก้าสิบวัน และจะเป็นภาระมากส�ำหรับ
ผูใ้ ห้บริการ นอกจากนีก้ ฎหมายควรจ�ำแนกแยกแยะระดับผูใ้ ห้บริการทีต่ อ้ ง
จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจนด้วย
“ตอนนี้ IP เป็นเวอร์ชั่น 4 แต่คงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าถ้า IPV4
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หมดแล้ว เราก�ำลังจะเปลี่ยนเป็น IPV6 ซึ่งจะท�ำให้หน้าตาของ IP address
ทีเ่ ราเข้าใจเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ การเปลีย่ นจาก 4 ไป 6 นี้ จะท�ำให้ 4 กับ 6 คุย
กันไม่รเู้ รือ่ งเลย แต่พอ 4 หมดจะต้องขึน้ 6 ไปทีละนิด เนือ่ งจากอินเทอร์เน็ต
ใหญ่มากจึงไม่มที างทีจ่ ะเปลีย่ นทีเดียววันเดียวได้ และไม่มใี ครบอกได้วา่ ต้อง
ใช้เวลาเท่าไรในการเปลี่ยน
ปัญหาคือระหว่างเปลี่ยน จะต้องมีการแปลงจากเวอร์ชั่น 4 ไป
เวอร์ชั่น 6 สมมติว่าผมมีเวอร์ชั่น 6 จะคุยกับเวอร์ชั่น 4 ซึ่งเว็บไซต์ทั่วไป
99.99% เป็นเวอร์ชั่น 4 ผมต้องไปแปลงเป็นเวอร์ชั่น 4 ก่อน แล้วแปลงเป็น
6 อีกที ขั้นตอนนี้จะค่อยๆ มีไปเรื่อยๆ ในอนาคตจนกว่าทุกคนจะเป็น 6
หมด และช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านนี้เอง จะยุ่งยากส�ำหรับผู้ให้บริการ เพราะ
เมื่อก่อนเรามี IP เวอร์ชั่นเดียว คือ เวอร์ชั่น 4 เราเก็บทีเดียวจบ แต่วันนี้
เรามีสองเวอร์ชั่นการแปลงจาก 4 ไป 6 จาก 6 ไป 4 ท�ำให้เรามีภาระใน
การเก็บข้อมูลเยอะขึน้ มาก ข้อมูลทีเ่ ก็บจะมากขึน้ อย่างมหาศาล ซึง่ แทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเก็บ หากจะมีการปรับปรุงกฎหมายในอนาคต เรื่องนี้
จะเป็นประเด็นส�ำคัญและจะเป็นภาระมากส�ำหรับผู้ให้บริการ”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 4, 2554)
“ผูท้ ปี่ ระสบปัญหาจริงๆ น่าจะเป็นผูใ้ ห้บริการรายย่อย คือ ถ้ามีการ
ขยับให้ลดจ�ำนวนวัน หรือรูปแบบการเก็บก็น่าจะดี แต่ปัญหาคือ กฎหมาย
ก�ำหนดไว้เก้าสิบวัน แต่เวลามาขอจริงๆ มีการขอเกิน 90 วัน อันนี้บังคับ
กันให้ได้ก่อนดีกว่า แค่นี้ก็แย่แล้ว”
(ผู้ประกอบการหมายเลข 3, 2554)
2.3 บทบาทของเว็บมาสเตอร์ และผูด้ แู ลเว็บบอร์ดต่างๆ ภาย
ใต้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในส่วนที่กระทบต่อเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

137

วิธีศึกษา
การศึกษาส่วนนี้ คณะผู้วิจัยใช้วิธีจัดสนทนากลุ่มย่อยในกลุ่มเว็บ
มาสเตอร์และเจ้าของหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแลเนื้อหา
ภายในเว็บไซต์ของตน โดยคัดเลือกแหล่งข้อมูลจากความหลากหลายของ
เนื้อหา ได้แก่ เว็บไซต์ข่าวการเมือง เว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยี เว็บข่าววาไรตี้
สมาคมวิชาชีพ เว็บบล็อก เว็บบอร์ด และผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต
ประกอบด้วย
เว็บไซต์ข่าวการเมือง:
1. ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไท (http://prachatai.com)
2. วริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้สื่อข่าวและคอลัมน์นิสต์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
(http://www.manager.co.th)
เว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยี:
3. อิสริยะ ไพรีพา่ ยฤทธิ์ ผูก้ อ่ ตัง้ และเว็บมาสเตอร์บล็อกนัน (http://
blognone.com)
เว็บไซต์ข่าววาไรตี้:
4. สมพร ศึกษามั่น เว็บมาสเตอร์เอ็มไทย (http://mthai.com)
5. สิทธิโชค สุภาภรณ์ เว็บมาสเตอร์เอ็มไทย
เว็บบอร์ด:
6. ธรรมาภรณ์ สีขาว ฝ่ายกฎหมาย เว็บไซต์พันทิป (http://www.
pantip.com )
เว็บบล็อก:
7. ปฏิญญา เสงี่ยมจิตร์ ผู้ก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์เอ็กซ์ทีน (http://
exteen.com)
สมาคมวิชาชีพ:
8. อศินา พรวศิน ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้สื่อข่าวสายไอทีหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
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ประเด็นในการสัมมนากลุ่มย่อย
การสนทนากลุ่มย่อยนี้ น�ำสนทนาโดยคณะผู้วิจัย คือ นางสาว
สาวตรี สุขศรี และนางสาวอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา ก่อนการสัมมนาได้ตกลง
ว่าแหล่งข้อมูลมีอิสระตลอดการสัมภาษณ์ที่จะขอให้คณะผู้วิจัยปกปิด
เอกลักษณ์เพียงแค่สว่ นใดส่วนหนึง่ หรือตลอดการสัมภาษณ์ได้ โดยประเด็น
การพูดคุยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในการสนทนามีทงั้ สนทนา
แลกเปลี่ยน และถามค�ำถาม ทั้งนี้ โครงสร้างการคุยใช้แนวค�ำถามเดียวกัน
กับการสัมมนากลุ่มย่อยในกลุ่มผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต
ผลการศึกษา
ผลจากการสนทนากลุ่มย่อย แบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้
1) ลักษณะการท�ำงานของผู้เว็บมาสเตอร์ และผู้ดูแลเว็บบอร์ด
ต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
2) ปัญหาที่พบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน
3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย และแนวนโยบาย
ของรัฐ
1) ลักษณะการท�ำงานของเว็บมาสเตอร์ และผูด้ แู ลเว็บบอร์ดต่างๆ
ภายใต้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เว็บไซต์ต่างๆ ที่คณะผู้วิจัยเลือกศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ล้วนแล้ว
แต่เปิดให้บริการมาก่อนที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จะมีผลใช้บังคับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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และโดยผลของกฎหมายฉบับนี้ก็ท�ำให้ผู้ก่อตั้งและดูแลเว็บไซต์เหล่านี้
มีสถานะเป็น “ผูใ้ ห้บริการ” ประเภท ผูใ้ ห้บริการเนือ้ หาในอินเทอร์เน็ต ซึง่ ต้อง
มีภาระหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ประกอบการ
เว็บไซต์แต่ละรายจึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นนโยบายเพือ่ ไม่ให้ตอ้ งเกิดความ
รับผิดชอบกับเนื้อหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการของตน ทั้งนี้ ลักษณะการ
ปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจะมีทั้งการพยายามกลั่นกรองเนื้อหาของผู้ใช้บริการ
ก่อนที่ข้อความจะถูกเผยแพร่ การก�ำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิก
ก่อนที่จะเผยแพร่เนื้อหาหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ การเพิ่มบุคลากร และ
เครื่องมือเพื่อคอยตรวจตราข้อความ หรือกระทั่งการเพิ่มฝ่ายกฎหมาย
เพื่อคอยตรวจสอบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเพื่อต่อสู้คดี
เว็บไซต์ MThai คือ เว็บไซต์ข่าววาไรตี้ที่ได้รับความนิยมจาก
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งรวมข่าวหลากหลายประเภท และ
ท้ายข่าวแต่ละเรื่องมีพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้
ยั ง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารกระดานสนทนาหรื อ เว็ บ บอร์ ด ด้ ว ย และภายหลั ง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีผลบังคับใช้ MThai ได้ตั้งฝ่ายกฎหมายเพิ่ม
ขึ้นเพื่อคอยประสานงานกับกระทรวงไอซีทีโดยเฉพาะ และก�ำหนดกติกา
เพิ่มเติมส�ำหรับการใช้บริการเว็บไซต์ โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้สมัครสมาชิก
เท่านั้นตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดได้ และใช้ระบบการกลั่นกรองเนื้อหาก่อนให้
กระทู้ที่ถูกตั้งนั้นเผยแพร่ต่อสาธารณะ แต่ส�ำหรับในส่วนของการแสดง
ความคิดเห็นจะใช้วิธีการตรวจสอบภายหลังเนื่องจากมีข้อมูลจ�ำนวนมาก
จึงไม่สามารถกลั่นกรองได้ ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์ได้เพิ่มทีมงานที่ท�ำหน้าที่
ตรวจตราเนือ้ หาในเว็บอีกราว 10 คน เพือ่ ด�ำเนินการต่างๆ ดังกล่าว (สมพร
ศึกษามั่น MThai, 2554)
“ปัจจุบันนี้หลายเว็บไซต์มีความพยายามที่จะเปิดให้มีการแสดง
ความคิดเห็นเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนใครจะแสดง
ความเห็นก็ได้ ท�ำให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนแสดงความคิดเห็น
เพื่อจะกลั่นแกล้งคนอื่น แต่ปัจจุบันนี้มีการเก็บล็อกไฟล์ (log file) เก็บไอพี
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ก็ท�ำให้สามารถตามตัวได้”
“เราอนุญาตให้เฉพาะสมาชิกสามารถตั้งกระทู้ได้ และมีคนตรวจ
(moderator) ก่อนจึงขึ้นกระทู้ได้ แต่ในส่วนความคิดเห็นนั้นเราเปิดกว้าง...
เราใช้วิธีให้ความเห็นขึ้นไปก่อนแล้วจึงให้เว็บมาสเตอร์คอยตรวจเช็ค
อีกทีหนึ่ง เพื่อกรองความเห็นที่ไม่เหมาะสม เช่น ค�ำที่หมิ่นประมาท หรือ
ที่จะท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียออก ... การที่เราให้สมาชิกเท่านั้นตั้งกระทู้ได้
คือ การสร้างนโยบายว่าสมาชิกจะต้องรับผิดชอบข้อความที่โพสต์ นี่เป็น
ขั้นตอนเบื้องต้นในการจัดการ ... อย่างไรก็ดี หรือบางเรื่องที่อาจก่อให้เกิด
การแตกแยกเราก็จะไม่ปล่อยให้ขึ้นเลย แต่นี่ก็เป็นมาตรการขั้นสุดท้ายที่
เราจะใช้ ส่วนกระบวนการแจ้งข้อความไม่เหมาะสม เราแจ้งไว้ทหี่ น้าเว็บว่า
ถ้ามีปญ
ั หาให้แจ้งมาทีเ่ ว็บมาสเตอร์ ในกรณีเร่งด่วนสามารถโทรได้ ส่วนใหญ่
ที่แจ้งมา คือ ผู้ที่ถูกหมิ่นประมาท เราก็จะถามว่าจะให้ลบอย่างเดียว หรือ
ว่าต้องการแจ้งความด้วย”
(สมพร ศึกษามั่น MThai, 2554)
“เชื่อว่า ทุกเว็บน่าจะมีความกังวลในเรื่องของการหมิ่นสถาบันฯ
โดยเฉพาะช่วงสองปนี ี้ จึงมักใช้วธิ ปี อ้ งกันไว้กอ่ น โดยถ้าพบเห็นก็ปดิ ไปก่อน
เลย ก่อนหน้านี้ที่เว็บเคยมีปัญหาว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือเวลาดึกๆ
มักมีความเห็นหมิ่นสถาบันฯ หลุดเข้ามา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครดูแล
และเมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อมาก็จะไม่มีใครรับเรื่องไว้ ปัจจุบัน ก็ยังคงมีปัญหา
นี้อยู่แม้ว่าเราจะใช้วิธีการบล็อคถ้อยค�ำแล้วก็ตาม ซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นวิธี
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะคนที่กระท�ำก็จะมีวิธีแก้ปัญหาของเขา เช่น ใช้
ค�ำย่อ เคาะวรรค ผมว่าถ้า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ตั้งใจจะเอาผิดผู้ให้
บริการเว็บจริงๆ มันก็น่าจะล�ำบาก และเกิดปัญหามากๆ ส�ำหรับคนดูแล”
(สิทธิโชค สุภาภรณ์ Mthai, 2554)
ด้ า นเว็ บ ไซต์ พั น ทิ ป ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนเว็ บ บอร์ ด แห่ ง แรก และมี
ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทยซึ่งประกอบไปด้วยเว็บบอร์ดสังคมการเมือง
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ภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ฯลฯ นั้น ได้มีการ
ปรับเพิ่มมาตรการในการดูแลเนื้อหาในเว็บเช่นกัน ทั้งนี้ พันทิปก�ำหนดให้
ผูใ้ ช้ตอ้ งสมัครสมาชิก โดยกรอกรหัสประจ�ำตัวประชาชนสิบสามหลัก ผูเ้ ป็น
สมาชิกแล้วจะสามารถตั้งกระทู้ได้ เติมรูปภาพ และแก้ไขข้อความได้ ทั้งนี้
พันทิปใช้ระบบการกลั่นกรองเนื้อหาภายหลังการโพสต์
“พันทิปจะกลั่นกรองเนื้อหาหลังความเห็นออกไปแล้ว เช่น ถ้าขัด
ต่อศีลธรรมอย่างชัดแจ้งก็จะเอาออกไปเลย แต่ถา้ เป็นการติชมตามธรรมดา
ก็จะคงไว้ ขั้นแรกต้องดูว่าขัดกับส�ำนึกทั่วไปหรือไม่ ขั้นที่สองถ้าเป็นการติ
ชมทัว่ ไปเราก็จะพยายามด�ำเนินการอย่างอืน่ ๆ ก่อนทีจ่ ะไปลบความคิดเห็น
ของเขาออก เช่น ตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นคือ มีการติชมอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด
หนึ่ง จากนั้นมีหนังสือจากกระทรวงไอซีทีมาขอไอพีแอดเดรสของคนที่ติ
ชมนั้น ทางพันทิปก็ไม่ให้ไป และตอบกลับกระทรวงไปว่า ตรงนี้เป็นพื้นที่
สาธารณะที่ให้มาแสดงความคิดเห็น และคิดว่าความเห็นดังกล่าวไม่ใช่การ
หมิ่นประมาท จึงขออนุญาตไม่ให้ไอพีแอดเดรส ถ้าทางเจ้าหน้าที่มีความ
เห็นอย่างไรให้ส่งหนังสือมาอีกครั้งหนึ่ง”
(ธรรมาภรณ์ สีขาว Pantip, 2554)
เว็บไซต์ประชาไท ก่อตัง้ ปี 2547 เป็นเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ซึ่งเน้นการน�ำเสนอข่าวกระแสรอง ข่าวที่ไม่เป็นข่าว และสะท้อนเสียงของ
คนชายขอบ โดยในยุคเริ่มแรกของการก่อตั้งประชาไทมีทั้งส่วนงานข่าว
บทความ และกระดานสนทนาซึ่งไม่เกิดปัญหาใดเกี่ยวกับการเปิดให้ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น แต่จากวิกฤตการณ์การเมืองนับแต่
การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา พบว่าจ�ำนวนผู้เล่นเว็บบอร์ด
มีจ�ำนวนสูงขึ้นอย่างมากจนเว็บบอร์ดประชาไทกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่
และเป็นที่รวมตัวกันของผู้สนใจการเมืองเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะฝ่ายที่
ต่อต้านการรัฐประหาร
ปี 2552 ผู้อ� ำนวยการเว็บไซต์ประชาไทถูกด� ำเนินคดี โดยมี
กระทรวงไอซีทเี ป็นโจทก์ ในฐานเป็นผูใ้ ห้บริการทีจ่ งใจสนับสนุนหรือยินยอม
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ให้มกี ารเผยแพร่ความเห็นจ�ำนวนสิบความเห็นทีก่ ระทบต่อความมัน่ คงของ
ประเทศตามมาตรา 14 (3) และมาตรา 15 ต่อมาในปี 2553 ประชาไทถูก
ฟ้องอีกคดีหนึ่งในฐานะผู้ให้บริการด้วยข้อหาหมิ่นสถาบันฯ และในช่วงที่
มีการประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเดือน
เมษายนปี 2553 ศูนย์อ�ำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) มีค�ำสั่งปิด
เว็บไซต์ประชาไทและเว็บไซต์การเมืองจ�ำนวนมาก ส่งผลให้ประชาไทต้อง
เปิดโดเมนใหม่อีกอย่างน้อยสามครั้ง ต่อมา ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน
ประชาไทตัดสินใจปิดเว็บบอร์ด เพื่อลดแรงเสียดทานทางการเมือง และ
นอกจากนั้นก็ยังฟ้องรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และศอฉ. ต่อศาลแพ่ง
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการถูกระงับการเผยแพร่ด้วยเหตุผลว่า
ใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ศาลชั้นต้นยกฟ้อง ปัจจุบันคดีนี้อยู่ในชั้นศาล
อุทธรณ์ ทั้งนี้ การท�ำงานของประชาไทจ�ำแนกออกเป็นทีมข่าว และทีม
ติดตามตรวจสอบเนื้อหาซึ่งมีเว็บมาสเตอร์เป็นผู้ดูแล และใช้ระบบสมาชิก
ดูแลกันเอง
“เราต้องระวังในสามเรื่องด้ว ยกัน คือ เรื่องการหมิ่นเชื้อชาติ
หมิ่นศาสนา และการหมิ่นสถาบันกษัตริย์ โดยในเวลาที่ยังไม่มี พ.ร.บ.
คอมพิ ว เตอร์ ฯ 2550 ปั ญ หาที่ ที ม งานต้ อ งถกเถี ย งกั น บ่ อ ยๆ ในกอง
บรรณาธิการและฝ่ายตรวจสอบเนื้อหา คือ แค่ไหนคือการหมิ่น อะไร
ควรเซ็นเซอร์ อะไรไม่ควร เพราะบ้านเราถูกตีความให้เพียงการวิพากษ์
วิจารณ์เป็นหมิ่นหมดเลย ...ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเสนอว่าควรพยายามเปิด
เสรีเต็มที่ให้กับเนื้อหาข่าว อีกฝ่ายก็พยายามป้องกันไว้ก่อนเพื่อความ
ปลอดภัยขององค์กร เราจึงต้องท�ำให้ตรงนี้มันสมดุลกัน เรียกว่าตอนนั้น
การพิจารณาเรื่องควรเสนออะไรหรือไม่ เป็นภารกิจหลักเลยก็ว่าได้...แต่
พอมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เกิดขึ้น ก็จบเลย เพราะตอนนี้ อะไรๆ
ก็เสนอไม่ได้ ที่สุดแล้วเราก็จ�ำเป็นต้องเซ็นเซอร์ในระดับที่หนักสุด คือ ปิด
เว็บบอร์ด ซึง่ นีเ่ ป็นกระบวนการ อันเป็นผลกระทบจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 แน่นอน”
“การปิดเว็บบอร์ดของเรายังอาจยังถือว่าไม่เท่าไร แต่ถา้ เว็บบอร์ด
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ขนาดใหญ่อย่างพันทิป ก็คดิ ว่าเขาคงมีปญ
ั หามากกว่า เพราะเป็นเวทีขนาด
ใหญ่ เป็นความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ พันทิปก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแค่
ไหนในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาหลายคนคงทราบ แต่ในกรณีประชาไทนั้น
บังเอิญว่าเป็นเว็บบอร์ดขนาดเล็ก และโดนคดีเราเลยต้องปิด”
(ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ประชาไท, 2554)
เว็บไซต์เอเอสทีวีผู้จัดการ ถือเป็นเว็บไซต์ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นล�ำดับ
แรกๆ ของประเทศไทย ด�ำเนินงานโดยเครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ซึ่งมี
ทั้งหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ ก่อนจะเพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ในสื่อออนไลน์ และเครือผู้จัดการก็จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองสูงมาก ทัง้ เป็นจุดริเริม่ และเติบโตของเครือข่ายพันธมิตรประชาชน
เพือ่ ประชาธิปไตยด้วย ถือเป็นเว็บไซต์ขา่ วทีม่ บี ทบาทอย่างมากในการระดม
มวลชนเพื่อเรียกร้องให้เกิดการต่อต้านอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร โดยมีรปู แบบการชุมนุมสาธารณะขนาดใหญ่ ทัง้ นี้ เว็บไซต์ผจู้ ดั การ
เป็นเว็บข่าวทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็นอันดับหนึง่ มาอย่างต่อเนือ่ ง และยาวนาน
ระบบการท�ำงานของเว็บไซต์ผู้จัดการจะใช้วิธีกลั่นกรองเนื้อหาภายหลัง
จนเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ภายในองค์กรก็มีแนว
ปฏิบัติว่า จะลบกระทู้ภายในสามวันหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
“ทางผู้จัดการค่อนข้างจะเสรีมากครับ ไม่ต้องมีการลงทะเบียน ไม่
ต้องให้บัตรประชาชน แต่ก็มีการคัดกรองค�ำโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรา
ท�ำมาตั้งนานแล้วเป็นสิบปีแต่ก็ไม่ได้ผล เพราะผู้ใช้มีวิธีพลิกแพลงต่างๆ
นานา จึงต้องเปลี่ยนมาเป็นการใช้คนกรองคอมเมนต์ก่อน ไม่ได้ขึ้นทันที
ซึ่งบางทีดึกๆ คนกรองก็เหนื่อยเพราะความเห็นมีเป็นหมื่นๆ ต้องใช้ก�ำลัง
คนเยอะมาก ลงทุนค่อนข้างสูง”
“หลังมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก็ยังใช้ระบบเดิมอยู่ แต่เราได้
ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ (นักวิชาการด้านกฎหมาย
ผูเ้ ชีย่ วชาญคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ว่าควรมี Policy and Disclaimer
คือ มีวิธีปฏิบัติที่จะแจ้งให้ผู้ที่แสดงความเห็น และผู้เสียหายทราบ ซึ่ง
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สอดคล้องกับมาตรา 15 ที่ถ้าเรามี Policy and Disclaimer โดยที่เราจะมี
การลบภายในสามวันถ้ามีการแจ้งเข้ามา ซึ่งน่าจะใช้กล่าวอ้างกับศาลได้”
(วริษฐ์ ลิ้มทองกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2554)
ส�ำหรับประเด็นรูปแบบการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือใน
การปิดกั้นเว็บไซต์นั้น พบว่ามีทั้งลักษณะที่เป็นทางการ คือ ส่งหนังสือ
ราชการและส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) โดยภายในจดหมายจะ
ระบุยูอาร์แอลที่ต้องการให้ลบ แต่มักไม่ระบุข้อความที่มีปัญหา
“มี บ างกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ติ ด ต่ อ มาแบบไม่ เ ป็ น ทางการให้ ช ่ ว ย
มอนิเตอร์ เช่น บอกว่ากระทู้นี้มีข้อความหมิ่นสถาบันฯ แต่อีกกรณี คือ มี
จดหมายมาเป็นทางการเพื่อขอไอพีแอดเดรส...เขาจะให้ URL มา และจะ
ระบุว่าให้ลบลิงก์ไหน แต่จะไม่ได้ระบุว่ามีข้อความอะไร โดยแต่ละครั้งจะ
ส่งมาหลายลิงก์...ก่อนที่จะมีกฎหมายเราไม่รู้ว่าจะให้ได้ยังไงเพราะมันเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงไม่เคยให้เลย สิ่งที่ตามมาคือ เดิมเราเก็บมันไว้เป็น
ปีไม่เคยลบ แต่หลังจากมีกฎหมาย กฎหมายก�ำหนดว่าเราต้องเก็บข้อมูล
จราจรไว้ 90 วัน พอกฎหมายก�ำหนดไว้ 90 วันเราก็ลบเลย”
(ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ประชาไท, 2554)
“ทาง MThai จะมีมาทั้งสองรูปแบบ คือ ขอความร่วมมือในเรื่อง
การหมิ่นประมาท การโฆษณาขายยาต่างๆ ที่ไม่ถูกกฎหมาย เจ้าหน้าที่
จะขอว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นก็ขอให้แจ้งไปทางทีมงานของเขา และขอให้
ติดต่อโดยตรงเพื่อด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นการสืบหาคน
โพสต์ข้อความ อีกกรณีก็จะเป็นการแจ้งความของเจ้าทุกข์โดยเจ้าหน้าที่รัฐ
จะแฟกซ์บนั ทึกประจ�ำวันทีผ่ เู้ สียหายไปแจ้งความไว้กบั เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมา
ให้ รวมทั้งระบุยูอาร์แอลมาให้ด้วย ซึ่งทางเราก็จะตรวจสอบไอพีแอดเดรส
และส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อด�ำเนินการต่อ”
(สมพร ศึกษามั่น MThai, 2554)
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2) ปัญหาที่พบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน
ในมุมมองของผู้ให้บริการเนื้อหานั้น นอกจากการต้องปรับเปลี่ยน
แนวนโยบายและวิธปี ฏิบตั ขิ ององค์กรเพือ่ ให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีต่ ามที่
ก�ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แล้ว หน่วยงานผู้ให้บริการยังพบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในประเด็นอื่นๆ ด้วย อาทิ
เช่น การเน้นการก�ำหนดโทษให้ตวั กลางเพือ่ หาคนรับผิดชอบให้ได้ มากกว่า
การพยายามสืบหาผู้กระท�ำความผิดตัวจริง ความคลุมเครือของถ้อยค�ำใน
กฎหมายและปล่อยให้เป็นดุลพินจิ ของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ คี วามบทบัญญัติ
มากเกินไป เช่น เรื่องข้อมูลปลอมหรือเท็จตามที่กำ� หนดในมาตรา 14 (1) ที่
ในทางปฏิบัติมักใช้กับกรณีการหมิ่นประมาทบุคคล ซึ่งมีความความลักลั่น
กับประมวลกฎหมายอาญา
ฝ่ายกฎหมายของเว็บบอร์ดพันทิปเล่าประสบการณ์วา่ เมือ่ มีกรณี
การหมิ่นประมาทเกิดขึ้น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มาตรา 14 มักถูกน�ำ
มาใช้โดยระบุว่า เป็นการน�ำเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ซึ่งเรื่อง
นี้มีความลักลั่นกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328 ว่าด้วย
ความผิดฐานหมิน่ ประมาท ทีเ่ น้นค�ำนึงทีผ่ ลกระทบของผูเ้ สียหายว่าถูกหมิน่
ประมาทหรือไม่ มากกว่าเรือ่ งความเท็จของข้อมูลซึง่ มิได้อยูใ่ นองค์ประกอบ
ความผิด อีกทั้งยังมีข้อยกเว้นเรื่องการติชม และปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีหาก
กรณีนั้นๆ ถูกฟ้องทั้งประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ที่ท�ำให้ต้องเกิดการตีความกฎหมาย นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า การใช้
กฎหมายนี้เป็นไปในลักษณะที่ต้องการหาคนมารับผิดโดยอ้างมาตรา 15
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ว่าด้วยความรับผิดของตัวกลางผู้ให้บริการ
มากกว่าจะหาตัวผู้กระท�ำความผิดที่แท้จริงมาลงโทษ (ธรรมภรณ์ สีขาว
เว็บไซต์พันทิป, 2554)
นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการสะท้อนปัญหาด้วยว่า ผู้บังคับใช้
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กฎหมายไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ยังขาดความเข้าใจและใช้
กฎหมายผิดวัตถุประสงค์ ตัวแทนจากเว็บไซต์ข่าวการเมืองอย่างเอเอส
ทีวีผู้จัดการเล่าว่า กรณีของเอเอสทีวีผู้จัดการนั้น มีนโยบายว่า ถ้าต�ำรวจ
ทั่วไปแจ้งขอข้อมูลมาก็จะไม่ให้ แต่ทราบมาว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หลายหน่วยงานอยากเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ทั้งที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านนี้เพียงพอ และทั้งไม่ได้มี
ส่วนงานเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เลย เช่น กรมสรรพากร
หรือกระทรวงการคลัง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่น่าจะอยากให้อ�ำนาจนี้ใช้กัน
โดยกว้างขวางขนาดนั้น จึงไม่ได้ระบุเปิดช่องไว้ เช่น เรื่องการตรวจภาษี
ซึ่งผมว่ามันเป็นการใช้ พ.ร.บ.อย่างผิดวัตถุประสงค์” (วริษฐ์ ลิ้มทองกุล
เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2554)
อย่างไรก็ตาม ในมุมของผู้ให้บริการด้านเนื้อหา ก็มีทัศนคติต่อ
บทบาทและภาระความรับผิดชอบทีผ่ ใู้ ห้บริการพึงแบกรับแตกต่างกัน ด้าน
หนึ่งเห็นว่าผู้ให้บริการจ�ำเป็นต้องลงทุนบางอย่างเพื่อรับผิดชอบกับผล
กระทบจากการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตด้วย แต่ขณะเดียวกัน ก็มีมุมมองที่เห็น
ว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ไม่ได้ถูกออกแบบมารองรับเสรีภาพในการ
น�ำเสนอข่าวเลย กลับยิง่ ท�ำให้ผใู้ ห้บริการเว็บไซต์ตอ้ งแบกรับทัง้ งบประมาณ
และความเสี่ยงที่จะต้องมีความรับผิด ความเสี่ยงนี้มีมาทั้งจากฝ่ายรัฐ ฝ่าย
ผู้เสียหาย ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และภาคประชาสังคมด้วย ที่จ�ำนวน
หนึง่ พยายามเรียกร้องให้ผใู้ ห้บริการต้องรับผิดชอบในเนือ้ หา ทัง้ ต้องลงทุน
ลงแรงอย่างเต็มที่หากต้องการประกอบธุรกิจ
“ในวันนี้ ผูใ้ ห้บริการถือว่าเป็นสือ่ คุณเป็นคนหยิบไมโครโฟนให้คน
อื่นพูดได้ดังๆ ดังนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบ เสรีภาพกับความรับผิดชอบนั้น
จะต้องมาด้วยกัน แต่เสรีภาพนั้นแค่ไหน เราก็ต้องก�ำหนดกติกาว่าอะไรผิด
ไม่ผิด การที่จะพูดอะไรก็ต้องมีความรับผิดชอบ”
“เรื่องที่บอกว่าต้นทุนเพิ่ม การที่ต้องเก็บ log file แน่นอนว่าก็
ต้องมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าคุณมองว่าคุณท�ำธุรกิจ มันก็ต้องมีการลงทุน
เรื่ อ งคนที่ จ ะมามอนิเตอร์ก็ต้องมีการลงทุน รวมทั้งจะต้องมีการสร้าง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ความรู้ ความเข้าใจด้วย”
(อศินา พรวศิน ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ,
2554)
แม้เรื่องความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี จะไม่เป็นอุปสรรคส�ำหรับ
สื่อขนาดใหญ่ แต่สิ่งนี้เป็นอุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับเว็บไซต์ประเภทที่ผู้ใช้
เป็นผู้สร้างเนื้อหา (user-generated content) และเว็บไซต์ขนาดเล็กที่
อาจไม่ได้ริเริ่มขึ้นในแบบผู้ประกอบการที่หวังผลก�ำไรทางออนไลน์อย่าง
จริงจัง ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Exteen ซึ่งเริ่มต้นมาจากกลุ่มนักศึกษาด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่สร้างพื้นชุมชนบล็อกเกอร์ โดยเว็บไซต์ Exteen เป็น
เว็บบล็อกของไทยที่อนุญาตให้คนทั่วไปเป็นเจ้าของบล็อกได้ ด้วยลักษณะ
กฎหมายแบบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จึงส่งผลให้ผใู้ ห้บริการกลุม่ นีต้ อ้ ง
แบกรับภาระสูงขึน้ และส่งผลให้เกิดการเซ็นเซอร์ตวั เองยิง่ ขึน้ หรือมิเช่นนัน้
ก็ตอ้ งใช้วธิ กี ารอืน่ ใดเพือ่ หลบเลีย่ งกฎหมาย เช่น การย้ายเซิรฟ์ เวอร์ไปต่าง
ประเทศ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม
เพราะแรงจูงใจที่อยากประกอบการในประเทศไทยมีน้อยลง
“เรือ่ งการฟ้องร้องเป็นเรือ่ งธรรมดาของคนเป็นสือ่ ถ้าคุณรับความ
เสี่ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องให้มีคอมเมนต์”
(วริษฐ์ ลิ้มทองกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2554)
“ทีว่ า่ ถ้าไม่อยากรับความเสีย่ งก็ไม่ตอ้ งมีคอมเมนต์ แต่เว็บของผม
ส่วนที่เป็นหลักคือเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นคนเขียน เมื่อผมต้องรับผิดชอบเนื้อหา
เหล่านั้น ผมต้องรับภาระนั้น ซึ่งก็อาจโดนฟ้องได้”
(ปฏิญญา เสงี่ยมจิตร์ Exteen, 2554)
“โดยตัวอินเทอร์เน็ตเองมันเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุม ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการให้บริการ ผมคิดว่าเว็บใหญ่ๆ จะมีภาระเพิ่มขึ้นมา แต่การ
หมิ่นต่างๆ ไม่ได้ลดลง ที่ชัดที่สุดคงเป็นพันทิปซึ่งปิดห้องราชด�ำเนินใน
148

Computer Crime?

เหตุการณ์ทางการเมืองหลายครั้ง ท�ำให้คนในห้องราชด�ำเนินไหลออกไป
ตั้งเว็บใหม่ คนที่ท�ำความผิดก็ยังคงท�ำอยู่ เพียงแค่เปลี่ยนที่เท่านั้นเอง ซึ่ง
ถ้ามองในมุมของรัฐก็อาจไม่ได้ช่วยอะไร แต่ถ้ามองในมุมของเว็บใหญ่ๆ
เขาต้องเหนื่อยขึ้นเยอะ เพราะต้องมีทีมมอนิเตอร์ตลอดเวลา หรืออย่างใน
กรณีของประชาไทก็ตอ้ งปิดเว็บไปเลย อีกกรณีคอื พอเซิรฟ์ เวอร์อยูใ่ นเมือง
ไทย อยู่ในขอบเขตของกฎหมายไทย มันไม่มีอิสระ คนก็จะหนีไปใช้บริการ
ในต่างประเทศกันหมด”
(อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Blognone, 2554)
“หน่วยงานของผมเป็นหน่วยเล็กๆ ที่ไม่มีฝ่ายกฎหมาย พอมี
อะไรเกิดขึ้นก็จะกลัวไว้ก่อน ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะก่อให้เกิดความกังวล
ในผู้ประกอบการรายใหม่ๆ และท�ำให้ความสามารถในการเข้ามาเป็นผู้ให้
บริการมันน้อยลง”
(สมพร ศึกษามั่น MThai, 2554)
“มาตรา 14 และ 15 ท�ำให้ทุกคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือใช้
คอมพิวเตอร์สามารถเป็นอาชญากรได้ทุกเมื่อ และความผิดและโทษของ
ตัวกลางก็เท่ากับผู้ใช้ มันจึงเป็นภาระในการมอนิเตอร์ ส�ำคัญกว่านั้นมันได้
สร้างโครงสร้างของการเซ็นเซอร์ตัวเอง โดยการไม่อนุญาตให้แสดงความ
คิดเห็น”
(ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ประชาไท, 2554)
ของรัฐ

3) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อกฎหมายและแนวนโยบาย

ในมุมมองของกลุ่มผู้ให้บริการเนื้อหา (content provider) และ
ผู้ดูแลเว็บไซต์นั้น ยังคงเห็นว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีความจ�ำเป็น
อยู่ เพื่อป้องกันการกระท�ำความผิด แต่ก็ควรให้ความส�ำคัญกับกลไกที่
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จะน�ำมาใช้ในการปกป้องคุ้มครองผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วย แต่เมื่อพิจารณา
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ฉบับปัจจุบันแล้วกลับพบว่า มีหลายเรื่อง
ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
ในขณะที่ก�ำหนดภาระหน้าที่ และความรับผิดมากเกินสมควรให้กับผู้ให้
บริการ
“การเกิดขึ้นของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เป็นพัฒนาการปกติ
ของทุกวงการ พอมันเริม่ โตขึน้ ก็ตอ้ งมีกฎหมายควบคุม อยากให้มองว่ามัน
เข้ามาเป็นกลไกที่จะปกป้องคุ้มครองผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน เช่น เรื่องการ
เจาะระบบโดยไม่มีอ�ำนาจ แต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เราก็ต้องยอมรับนะครับว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 นั้นเกิดขึ้นมาด้วยเงื่อนไขพิเศษ ถ้าหากว่าไม่มีรัฐบาล คมช. ก็คงไม่
ถูกดันออกมาเร็วขนาดนี้”
(อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Blognone, 2554)
ด้ า นตั ว แทนจากเว็ บ ไซต์ ข ่ า ววาไรตี้ MThai เห็ น ว่ า พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เน้นหนักไปในทางควบคุมพฤติกรรมประชาชนมาก
จึงอยากให้กฎหมายหันมาสนใจ หรือเน้นด้านการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนให้มากขึ้น เช่น ก�ำหนดด้วยว่าผู้ใช้บริการจะได้รับความ
คุ้มครองอย่างไรบ้าง (สิทธิโชค สุภาภรณ์ MThai, 2554)
อีกข้อเรียกร้องส�ำคัญคือ การก�ำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของ
ผู้ให้บริการให้ชัดเจนว่าผู้ให้บริการมีกี่ระดับ และจะชี้วัดอย่างไรว่าเมื่อไรที่
เข้าข่าย “จงใจสนับสนุนหรือยินยอม” ให้มีการเผยแพร่หรือน�ำเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อความที่เป็นความผิดต่อกฎหมาย (สิทธิโชค สุภาภรณ์
MThai, 2554) นอกจากนี้ ก็ไม่ควรก�ำหนดโทษของตัวกลางเอาไว้สงู เท่ากับ
ผู้กระท�ำผิดซึ่งถือว่าแรงเกินไป
“ผมคิดว่ากฎหมายอาจบัญญัติแรงเกินไป คือ ให้ผู้ให้บริการรับ
ความผิดเท่ากับผูก้ ระท�ำผิด แต่ถกู ต้องล่ะ ว่ามันต้องมีบทลงโทษผูใ้ ห้บริการ
ด้วยระดับหนึ่ง เพื่อรักษาความรับผิดชอบเอาไว้”
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(วริษฐ์ ลิ้มทองกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2554)
“อยากให้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีความชัดเจนว่า จะมีความ
ผิดเรื่องหมิ่นประมาทไหม เพราะลักลั่นกับความผิดฐานหมิ่นประมาท
ในประมวลกฎหมายอาญา พอเอา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มาโยง
ผูป้ ระกอบการก็มสี ว่ นผิดด้วย และหากจะมีความผิดเรือ่ งการหมิน่ ประมาท
แล้ว ข้อยกเว้นตามมาตรา 329 ในประมวลกฎหมายอาญา (การติชมโดย
สุจริต) ต้องน�ำมาใช้หรือไม่ และถ้าเอามาใช้ เรือ่ งการปลอมจะเป็นการปลอม
ในส่วนเนื้อหา หรือว่าปลอมจากต้นฉบับ”
(ธรรมภรณ์ สีขาว Pantip, 2554)
ประเด็นส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมออนไลน์ควรให้ความสนใจ
คือ ความเชื่อมั่น และความรู้ความเข้าใจของทุกๆ ฝ่ายที่จ�ำเป็นต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งนอกจากความน่าเชื่อถือของ
ภาครัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมายควรใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช้เป็น
เครื่องมือทางการเมืองแล้ว ยังมีเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการด้วย
ในฐานะองค์ประกอบส�ำคัญหนึ่งที่เป็นผู้ดูแลจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ในขณะที่ในส่วนของบทบัญญัติเอง กฎหมายควรต้องปรับให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบอยู่เสมอ และรัฐก็
ควรมีมาตรการในการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 กับ
ประชาชนทั่วไป ให้มากกว่านี้
“ในเรื่องการเก็บ log file เราจะเชื่อได้หรือไม่ว่าการเก็บข้อมูลของ
แต่ละที่น่าเชื่อถือจริง เช่น ถ้ามีคนเข้ามาเขียนข้อความดูหมิ่นใน Exteen
แล้วผมก็สร้าง log file หลอกๆ ขึ้นมาเพื่อโยนความผิด จะมีอะไรที่จะสร้าง
ความมั่นใจได้ว่า log file ที่เป็นแค่ข้อความธรรมดาๆ นั้นเชื่อถือได้ เพราะ
พ.ร.บ.ก็ไม่ได้ก�ำหนดตรงนี้ไว้”
(ปฏิญญา เสงี่ยมจิตร์ Exteen, 2554)
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“เนื้อหาในเว็บไม่ได้มาจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหมด บางทีมันก็มา
จากทีอ่ นื่ ได้ดว้ ย เช่น เดีย๋ วนีม้ บี างเว็บไซต์ทสี่ ร้างเพจในเฟซบุค (Facebook)
ไว้ และเชื่อมโยงให้การเขียน หรือการแสดงความคิดเห็นบนนั้นมาแสดงใน
หน้าเว็บไซต์หลักของเราได้ด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วเราคงรับผิดชอบเฉพาะ
เนื้อหาในเว็บเรา แต่เมื่อคอมเมนต์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเฟซบุค มันก็จะ
เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีว่า ถ้ามีคนมาคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดี ใครจะเป็นคน
รับผิดชอบเราซึ่งเป็นเจ้าของเว็บหลักหรือเฟซบุค ซึ่งถ้ามองหน้าเว็บคนที่
ต้องรับผิดชอบก็คอื เจ้าของเว็บ แต่ถา้ เราเข้าใจระบบการท�ำงาน เราก็จะรูว้ า่
ระบบคอมเมนต์มนั ไม่ได้อยูก่ บั เราแต่มนั ไปอยูท่ เี่ ซิรฟ์ เวอร์ของเฟซบุคเขา”
(อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Blognone, 2554)
“ภาครัฐมีงบประมาณไม่น้อยในการเผยแพร่กฎหมายฉบับนี้ แต่ก็
ใช้เงินจ�ำนวนไม่น้อยไปในการอบรม ซึ่งค่อนข้างเปล่าประโยชน์ และไม่ได้
ประสิทธิผลอย่างแท้จริงเมือ่ เทียบกับกฎหมายฉบับอืน่ ทีร่ ฐั บาลมีเงินให้ แต่
ถ้าน�ำเงินไปใช้อย่างอื่น เช่น การวิจัย อาจได้ประโยชน์มากกว่า ผมว่ามัน
เป็นเรือ่ งการใช้เงินด้วยทีไ่ ม่ถกู ต้อง ชมรมผูส้ อื่ ข่าวออนไลน์เองก็เคยคุยกัน
ว่าทุกเว็บไซต์ควรมีการเผยแพร่วา่ ปัจจุบนั ประเทศไทยมี พ.ร.บ.ฉบับนีอ้ ยู”่
(วริษฐ์ ลิ้มทองกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2554)
“ประเด็นที่หลายคนไม่เข้าใจรวมถึงผมด้วย คือ กระบวนการ
ท�ำงานของฝ่ายรัฐ เจ้าหน้าที่ก็จะมาจากหลายหน่วยงานท�ำให้เกิดความ
สับสนว่าใครคือผูม้ อี ำ� นาจกันแน่ อีกประเด็น คือ คนจะไม่เชือ่ ว่าเจ้าหน้าทีม่ ี
ความรู้ความสามารถเพียงพอจริงๆ ผมคิดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ควรได้รับ
การรับรองว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริงๆ”
(อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Blognone, 2554)
“ปัญหาอยู่ที่กฎหมาย หรืออยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย ไม่ได้อยาก
ให้มองว่าตัวกฎหมายเป็นปัญหาแต่การใช้กฎหมายต่างหากที่เป็นปัญหา”
152

Computer Crime?

2554)

(อศินา พรวศิน ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ,

“ผมคิ ด ว่ า ปั ญ หาเรื่ อ งการบั ง คั บ ใช้ มี ใ นกฎหมายทุ ก ฉบั บ แต่
กฎหมายที่ดีต้องท�ำให้การบังคับใช้ที่มีปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้ เราจะยอมให้
กฎหมายเป็นเครื่องมือของผู้มีอ�ำนาจอย่างนั้นหรือ เสรีภาพของเราเป็น
เสรีภาพที่ล้มความไม่เป็นธรรมได้ เราต้องไม่ยอมให้มีการตีความและเลือก
ใช้กฎหมายเพื่อผู้มีอ�ำนาจ”
(ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ประชาไท, 2554)
ข้อเสนอแนะจากมุมของผู้ให้บริการเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็บบอร์ด
คือ ควรให้ความเคารพประชาชน โดยแทนที่จะใช้การบังคับกฎหมาย และ
ก�ำหนดแต่ภาระความรับผิดอย่างเดียว ก็ควรหันมาใช้นโยบายให้ผใู้ ห้บริการ
มีแนวทางการก�ำกับดูแลกันเอง รวมถึงให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
การปิดกัน้ เว็บไซต์ ซึง่ เรือ่ งนี้ ทางชมรมผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์เคยยืน่ เรือ่ งให้กบั
รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เสนอให้ตงั้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการปิดเว็บไซต์
แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง (วริษฐ์ ลิ้มทองกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2554)
“สิง่ ทีส่ งั คมไทยควรท�ำ คือ การปฏิบตั กิ บั ประชาชนแบบเป็นผูใ้ หญ่
ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ งั คมไทยไม่เคยท�ำ เราเคยลองใช้วธิ กี ารควบคุมคนแล้ว ปรากฏ
ว่า วัฒนธรรมการเคารพซึง่ กันและกันในความเป็นมนุษย์กไ็ ม่เคยเกิดขึน้ เลย
สิง่ ทีเ่ ราไม่เคยลองเลยในประวัตศิ าสตร์ คือ การให้สทิ ธิเสรีภาพ ทุกสังคมทีม่ ี
เสรีภาพผูค้ นจะใช้สทิ ธิอย่างเคารพกัน และรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเกิด
จากการใช้สทิ ธิเสรีภาพโดยการตระหนักว่าเมือ่ เรามีสทิ ธิคนอืน่ ก็มสี ทิ ธิเช่น
กัน ความรับผิดชอบจึงเกิด ผมคิดว่าควรมองเรื่องสิทธิเป็นเรื่องการให้การ
ศึกษาผูค้ น และเอาหลักนัน้ มาออกแบบกฎหมาย และมันจะท�ำให้เกิดกลไก
ในการควบคุมกันเอง”
(ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ประชาไท, 2554)
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สรุปการศึกษาผลกระทบเชิงคุณภาพ
ผลจากการเก็บข้อมูลและความคิดเห็นจาก “บุคลากรภาครัฐ” โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และจาก “ผู้ให้บริการ” ทั้ง
กลุม่ ผูป้ ระกอบการอินเทอร์เน็ต กลุม่ เว็บมาสเตอร์และผูด้ แู ลเว็บบอร์ด โดย
ใช้วิธีการจัดสนทนากลุ่มย่อย (focus group) สามารถประมวลผลสรุปได้ดัง
ต่อไปนี้
1. ประสบการณ์การที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
กลุ่มภาครัฐ: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ช่วยท�ำให้เจ้าหน้าที่
มีอ�ำนาจหน้าที่ชัดเจนในการปิดกั้นเว็บไซต์ แต่แม้เว็บไซต์ต่างๆ จะถูก
ปิดกั้นด้วยเหตุผลที่มีเนื้อหาขัดกฎหมาย แต่กลับไม่ค่อยพบการด�ำเนินคดี
กับเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นจริง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ให้อ�ำนาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ให้สามารถท�ำงานได้ และก�ำหนดหน้าที่ให้ผู้ให้
บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ดว้ ย ซึง่ เป็นประโยชน์ในการท�ำงาน
สืบสวนสอบสวน แต่พบว่าคดีที่เป็นเรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้
กลับมีไม่มากนัก ตรงกันข้าม ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมือง ส่งผลให้อัตราการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 กับคดีด้าน
ความมั่นคงเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ดี แม้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จะให้อ�ำนาจแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่เรือ่ งนีไ้ ม่เป็นผลใดๆ ต่อการท�ำงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เนื่องจากมีอ�ำนาจที่ให้ไว้แล้วตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ
ในทีส่ ดุ แล้ว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จึงไม่ได้มคี วามจ�ำเป็นกับดีเอสไอมากนัก
กลุม่ ผูป้ ระกอบการอินเทอร์เน็ต: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ท�ำให้
การประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการปิดกัน้ เว็บไซต์มคี วามชัดเจนขึน้
ท�ำให้การปิดเว็บไซต์เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย โดยผู้ให้บริการใช้หลัก
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เกณฑ์ว่าจะปิดกั้นตามหมายศาลเท่านั้น นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยังส่งผล
ให้แนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แก่ภาครัฐเปลี่ยนแปลง
ไป จากเดิมทีผ่ ใู้ ห้บริการอาจปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลเรือ่ ง “ข้อมูลส่วนบุคคล”
ของลูกค้าได้ แต่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้
บริการทีต่ อ้ งให้ขอ้ มูลกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามก็มคี วามผิด
และโทษ
กลุม่ เว็บมาสเตอร์ และผูด้ แู ลเว็บบอร์ด: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ส่งผลให้ผใู้ ห้บริการต้องปรับเปลีย่ นแนวปฏิบตั ภิ ายในองค์กร เช่น มีการกลัน่
กรองเนือ้ หาของผูใ้ ช้บริการก่อนทีข่ อ้ ความจะถูกเผยแพร่ออกไป ก�ำหนดให้
ผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะโพสต์เนื้อหา หรือแสดงความคิดเห็น
ใดๆ เพิม่ บุคลากรและเครือ่ งมือเพือ่ ตรวจตราข้อความ หรือกระทัง่ เพิม่ ฝ่าย
ดูแลด้านกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคอย
ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ
2. ปัญหาจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
กลุ่มภาครัฐ: พบปัญหาในสี่เรื่องหลัก คือ
1) ปัญหาการตีความ หลายมาตราในกฎหมายขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ในการตีความของเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไป เช่น เรื่องข้อมูลปลอมหรือเท็จ
(forged or false computer data) ที่มีความคลุมเครือและยากที่จะพิสูจน์
ให้เห็นถึง “ความเท็จ” นอกจากนี้ การสื่อสารในโลกออนไลน์มักมีประเด็น
ใหม่ๆ ทีท่ ำ� ให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งพิเคราะห์วา่ ประเด็นนัน้ ๆ เข้าองค์ประกอบของ
กฎหมายที่มีอยู่หรือไม่
2) การบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
และการคุ้มครองประชาชนโดยรวมยังไม่ปรากฏชัด เช่น มีผู้เสียหายจาก
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ไปแจ้งความแล้วต�ำรวจไม่รับแจ้ง โดยให้เหตุผล
ว่าไม่ได้อยู่ในเขตอ�ำนาจตามท้องที่ที่กระท�ำผิด หรือบอกว่าไม่สามารถท�ำ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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คดีได้ เพราะไม่มีอ�ำนาจหน้าที่แบบเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 เป็นต้น
3) พบปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในคดี
ความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 กล่าวคือ ด้วยระบบราชการที่แม้
มีการพัฒนาคน จนสามารถท�ำงานได้แล้ว แต่ก็มักถูกโยกย้ายไปท�ำงาน
ในส่วนราชการอื่นแทน ส่วนการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 นัน้ มีหลายกรณีทไี่ ม่ได้แต่งตัง้ จากผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย แต่เป็นการแต่งตั้งตาม
ดุลพินจิ ของรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที หรือแต่งตัง้ เจ้าพนักงานทีไ่ ม่ได้มคี วาม
รู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ เพียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นมีอ�ำนาจในการขอข้อมูล
จากผู้ให้บริการตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เท่านั้น ซึ่งเหล่านี้ย่อมส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐ
4) เนื่ อ งจากกฎหมายให้ อ� ำ นาจแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในการสอบถาม เรียกขอดูข้อมูล ท�ำส�ำเนา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในอีกด้านหนึง่ ก็ทำ� ให้ถกู ตีความได้วา่ เจ้าหน้าทีส่ บื สวน
สอบสวนคนอื่นๆ ไม่มีอ�ำนาจเหล่านั้น ส่งผลให้ความผิดบางลักษณะ เช่น
การฉ้อโกงที่ใช้วิธีหลอกลวงผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเข้าองค์ประกอบความผิด
ในฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว เพียงแต่ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการกระท�ำความผิดนั้น ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่
ต้องสัง่ ฟ้องตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ด้วย เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจ
ขอข้อมูลจากผูใ้ ห้บริการ จึงท�ำให้คดีทงั้ หมดทีม่ คี อมพิวเตอร์เข้าไปเกีย่ วข้อง
กระจุกตัวอยู่ที่ศูนย์กลาง
กลุ่มผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต: พบปัญหาหลักสามประเด็นคือ
1) การตีความมาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งก�ำหนด
ว่าผู้ให้บริการที่ “จงใจสนับสนุน หรือยินยอม” ให้มีการเผยแพร่ข้อความที่
เป็นความผิด (ตามมาตรา 14) ต้องรับโทษเท่ากับผูโ้ พสต์ขอ้ ความนัน้ ท�ำให้
ฝ่ายผู้ให้บริการมีความกังวลใจ เพราะไม่มั่นใจว่ารัฐให้ความหมาย หรือใช้
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ตัวชี้วัดใดในการที่จะพิสูจน์ว่าผู้ให้บริการ “จงใจสนับสนุนหรือยินยอม” ให้
เผยแพร่สิ่งผิดกฎหมายหรือไม่
2) พบปัญหาการให้ความร่วมมือกับภาครัฐกรณีการปิดกัน้ เว็บไซต์
เพราะแม้ผใู้ ห้บริการจะพยายามเร่งด�ำเนินการแล้ว แต่บางครัง้ ข้อมูลทีภ่ าค
รัฐแจ้งให้ระงับการเข้าถึงขาดความชัดเจน มีข้อผิดพลาด หรือไม่ได้อยู่ใน
สภาพที่ผู้ให้บริการจะด�ำเนินการอย่างรวดเร็วได้ เช่น พิมพ์ค�ำสั่งลงบน
กระดาษแทนที่จะให้ข้อมูลเป็นไฟล์ ท�ำให้ผู้ให้บริการถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี
นอกจากนี้ ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มแี นวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนระหว่างกระทรวง
ไอซีทีกับผู้ให้บริการว่าจะแสดงเหตุผลในการปิดกั้นเว็บไซต์แก่ประชาชน
อย่างไร อีกทั้งยังพบปัญหาการบังคับใช้กฎหมายไม่ทั่วถึง กล่าวคือ ผู้ให้
บริการบางรายได้รับค�ำสั่งปิดกั้น แต่บางรายไม่ได้รับ ส่งผลให้เกิดความไม่
พอใจผู้ให้บริการในกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ
3) แม้มี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แล้วก็ตาม แต่รูปแบบการ
“ขอความร่วมมือ” จากฝ่ายรัฐ ยังคงปรากฎอยู่ โดยส่วนใหญ่อ้างเหตุผลใน
แง่ความจ�ำเป็นเร่งด่วนขอให้ปดิ กัน้ ไปก่อน แล้วจะส่งค�ำสัง่ ศาลตามมาภาย
หลัง ซึ่งบางครั้งไม่ได้ส่งมาตามที่บอก
กลุ่มเว็บมาสเตอร์: พบปัญหาสี่ประเด็นหลัก ดังนี้
1) เมื่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก�ำหนดโทษให้ตัวกลาง ท�ำให้
เจ้าหน้าทีร่ ฐั เน้นการฟ้องคดีผใู้ ห้บริการเพือ่ หาคนมารับผิดชอบเนือ้ หาให้ได้
มากกว่าการสืบหาผู้กระท�ำความผิดตัวจริง
2) ถ้อยค�ำในกฎหมายยังคลุมเครือ ปล่อยให้เป็นดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไป เช่น เรื่องข้อมูลปลอมหรือเท็จตามมาตรา 14 (1)
ซึง่ ในทางปฏิบตั มิ กั ถูกใช้ไปกับกรณีหมิน่ ประมาทบุคคล ท�ำให้เกิดความลัก
ลั่นกับประมวลกฎหมายอาญา
3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีแนวโน้มถูกน�ำไปใช้ในทางละเมิด
เสรีภาพมากกว่าการคุ้มครอง ผู้ให้บริการเว็บไซต์เห็นว่ากฎหมายไม่ได้ถูก
ออกแบบมารองรับเรื่องเสรีภาพในการน�ำเสนอข่าว และพบว่าผู้บังคับใช้
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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กฎหมายไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ยังขาดความเข้าใจและใช้
กฎหมายผิดวัตถุประสงค์ ผลเสียคือท�ำให้กฎหมายนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ท�ำลายคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
4) กฎหมายนี้ท�ำให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจด้านนี้ต้องแบกรับ
ภาระมากเกินไป ทั้งในแง่งบประมาณ บุคลากร รวมทั้งความเสี่ยงที่จะต้อง
มีความรับผิด ซึง่ เรือ่ งเหล่านีอ้ าจจะไม่เป็นอุปสรรคส�ำหรับสือ่ ขนาดใหญ่ แต่
เป็นอุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับเว็บไซต์ประเภทที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหา (usergenerated content) และเว็บไซต์ขนาดเล็ก ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ท�ำให้
เกิดการเซ็นเซอร์ตัวเองยิ่งขึ้น หรือมิเช่นนั้นก็ต้องใช้วิธีการอื่นใดเพื่อหลบ
เลี่ยงกฎหมาย เช่น ย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปต่างประเทศ ซึ่งย่อมกระทบต่อธุรกิจ
ด้านนี้ในภาพรวม
3. ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และนโยบายรัฐ
กลุ่มภาครัฐ: ยังมีความจ�ำเป็นต้องมีกลไก หรือมาตรการระงับ
การเข้าถึงเว็บไซต์อยู่ เพราะช่วยบรรเทาปัญหาได้ ส่วนการด�ำเนินคดีที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น ควรเพิ่มอ�ำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวน
ทั่ ว ๆ ไปให้ ส ามารถใช้ อ� ำ นาจในการขอดู ขอท� ำ ส� ำ เนา และยึ ด อายั ด
พยานหลั ก ฐานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ในขณะที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีสามารถ
ท�ำหน้าที่ในเชิงสนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือเฉพาะทาง และยังมี
ความเห็นจากแหล่งข้อมูลส่วนหนึ่งว่า ควรจัดตั้งศาลช�ำนัญพิเศษเรื่อง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 หรือมีผู้พิพากษาสมทบร่วมพิจารณาคดีที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กลุ่มผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต: ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เห็นว่าการ
ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ยังมีความจ�ำเป็นอยู่ แต่รัฐไม่ควรน�ำมาตรการนี้มา
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ใช้เป็นเครือ่ งมืออย่างพร�ำ่ เพรือ่ ในการปิดกัน้ สือ่ หรือปิดปากประชาชน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ไม่ควรน�ำปัญหาทางการเมืองมาเป็นเหตุผลในการปิดกัน้ ใน
ขณะที่กลไกการกลั่นกรองการปิดกั้นโดยศาลเป็นเรื่องเหมาะสมแล้ว แต่ก็
ควรมีกลไกอืน่ เพือ่ ไว้แก้ปญ
ั หากรณีทคี่ ำ� สัง่ ศาลนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้บริการส่วนหนึง่ เห็นว่าทีผ่ า่ นมา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ถูกใช้เป็นเครือ่ งมือของรัฐมากกว่าใช้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความ
เดือดร้อน จึงเสนอว่ากรณีที่มีเว็บไซต์กระท�ำความผิดจริง และรัฐมีพยาน
หลักฐานชัดเจน แทนที่รัฐจะใช้วิธีปิดกั้นเว็บไซต์ซึ่งอาจแก้ปัญหาไม่ได้ รัฐ
ควรเลือกใช้วธิ แี ก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ เช่น ด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดแทน
ข้อเสนออื่นๆ ที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เช่น หากรัฐ
ต้องการให้ผู้ให้บริการมีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาด้วย กฎหมายต้องแบ่ง
ระดับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ และมีแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งให้ด�ำเนินการกับข้อความ (takedown procedure)
อย่างไรก็ดี รัฐควรออกกฎหมายบนพืน้ ฐานความเข้าใจทีว่ า่ ผูใ้ ห้บริการบาง
ประเภทมีสถานะเป็นเพียง “ตัวกลาง” ในการส่งผ่านเนือ้ หา ไม่ได้มหี น้าทีใ่ น
การตรวจสอบดูแลเนือ้ หาโดยตรง ดังนัน้ การก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการประเภท
ดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจตราเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต (ซึ่งมีจ�ำนวนมหาศาล)
ด้วย จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และหากในอนาคตจะมีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องก็ควรค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
โลกเทคโนโลยีด้วย
กลุม่ เว็บมาสเตอร์: กลุม่ ผูใ้ ห้บริการเนือ้ หา (content provider) และ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ยังคงเห็นว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีความจ�ำเป็นเพื่อ
ป้องกันการกระท�ำความผิด แต่กค็ วรให้ความส�ำคัญกับกลไกทีจ่ ะน�ำมาใช้ใน
การปกป้องคุ้มครองผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย ในขณะที่ปัจจุบันยังคงมี
อีกหลายเรือ่ งทีผ่ ใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตไม่ได้รบั การคุม้ ครอง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล
ในขณะที่กฎหมายก�ำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดมากเกินสมควรให้
กับผู้ให้บริการ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้บริการได้ในที่สุด จึงเสนอว่า
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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กฎหมายต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะของการสือ่ สารออนไลน์ ซึง่ มี
การเปลีย่ นรูปแบบอยูเ่ สมอ และรัฐควรมีมาตรการในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ 2550 กับประชาชนมากกว่านี้ นอกจากนี้ รัฐควรให้
ความเคารพประชาชน โดยแทนทีจ่ ะใช้การบังคับกฎหมาย และก�ำหนดภาระ
ความรับผิดอย่างเดียว ควรหันมาใช้นโยบายให้ผใู้ ห้บริการก�ำกับดูแลกันเอง
รวมถึงให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องการปิดกั้นเว็บไซต์ด้วย
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บทที่

02

ผลการศึกษาภาคที่ 2
การศึกษากฎหมาย แนวนโยบายแห่งรัฐ
ปฏิกิริยาภาคประชาชนต่อกรณีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์
เปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ:
กฎหมายไทย กับสิทธิและเสรีภาพในสื่อออนไลน์

กฎหมายไทย กับสิทธิและเสรีภาพในสื่อออนไลน์
1. หลั ก การคุ ้ ม ครองเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัตริ บั รองสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในหมวด 3 มาตรา 26 ถึงมาตรา 69 อย่างไรก็ดี
ประเทศไทยเริ่ ม เห็ น ความส� ำ คั ญ ของสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
และบัญญัติรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยนอกจากมีเป้าหมายในการให้ความ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น และไม่ให้บุคคลละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่ง
กันและกันแล้ว ยังเป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรต่างๆ ของรัฐใช้อ�ำนาจ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามอ�ำเภอใจด้วย1 ซึ่งถือเป็นการ
ยืนยัน “หลักนิติรฐั ” (Rechtstaatsprincip) ซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับบทบัญญัตคิ มุ้ ครองเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน (รวมทั้งสื่อมวลชน ซึ่งย่อมหมายถึงการ
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รับรองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วย) นั้น บัญญัติทั้งในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2540 และสืบเนื่องต่อมาในรัฐธรรมนูญปี
2550 มาตรา 45 ความว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความ
เป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดี ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชน
การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอน
เสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท�ำมิได้
การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้ หมด หรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธกี ารใดๆ เพือ่
ลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
การให้นำ� ข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าทีต่ รวจก่อนน�ำไปโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ มวลชนอืน่ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะกระท�ำในระหว่าง
เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้องกระท�ำโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น ตามวรรคสอง
เจ้ า ของกิจการหนังสือพิม พ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท�ำมิได้”
เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตดิ งั กล่าวจะเห็นได้วา่ แม้ในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเอง ก็หาได้ก�ำหนดให้การใช้เสรีภาพ
ของบุคคลในเรื่องนี้ เป็นไปอย่างไม่มีขอบเขต หรือข้อจ�ำกัดใดๆ ไม่ แต่คง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ยืนยันในหลักการทีว่ า่ “รัฐ” ในฐานะตัวแทนผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองย่อมก�ำหนด
มาตรการทางกฎหมาย เพือ่ จ�ำกัด หรือควบคุมการใช้เสรีภาพของประชาชน
และ/หรือสื่อมวลชนได้เช่นกัน ทั้งนี้ภายใต้เหตุผลหลัก 4 ประการ คือ
1) เพื่อความมั่นคงของรัฐ 2) เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 3) เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลหรือชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคล
อื่น และ 4) เพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชน (มาตรา 45 วรรค 2) แต่ทั้งนี้ ฝ่ายรัฐเองคงต้องไม่ลืมด้วย
ว่า รัฐธรรมนูญยังมีบทบัญญัตเิ พือ่ ก�ำกับควบคุม “การใช้อำ� นาจควบคุมหรือ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” โดยรัฐไว้ดว้ ยอีกชัน้ หนึง่ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้การใช้อ�ำนาจนั้นเกินขอบเขต หรือล่วงละเมิดประชาชนจนเกินไป
ดังปรากฏอยู่ใน มาตรา 29 แห่งรัฐธรรมนูญ
“การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะ
กระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่
การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ ำ� หนดไว้ และเท่าทีจ่ ำ� เป็น และจะกระทบกระเทือนสาระ
ส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้...”
จากบทบัญญัตมิ าตรานีจ้ ะเห็นได้วา่ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ในขณะเดียวกันก็เพื่อป้องกันการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจโดยองค์กร
ของรัฐ แม้รัฐจะมีอ�ำนาจจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้ได้ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ส�ำคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือ
1) การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายเฉพาะ
2) การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนด กล่าวคือ ต้องท�ำไปเพื่อคุ้มครอง “ประโยชน์สาธารณะ” (public
interest) ซึง่ เป็นความมุง่ หมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินการของรัฐ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคม2 ในกรณีของเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นก็คอื ต้องอยูภ่ ายในกรอบของเหตุผลสีป่ ระการตาม
มาตรา 45 วรรคสอง (ดังกล่าวมาแล้ว) เท่านั้น
3) จะต้องกระท�ำเพียง “เท่าที่จ�ำเป็น” หรือกล่าวอีกอย่างก็คือ
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การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นต้องเป็นไปตาม “หลักแห่งความ
ได้สัดส่วน” (Principle of Proportionality) ซึ่งเป็นหลักสากลที่ถูกคิดค้น
ขึน้ เพือ่ ควบคุมการใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจของฝ่ายรัฐ ซึง่ ประกอบด้วยหลัก
เกณฑ์ย่อยสามประการคือ (1) “หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล” คือ หลักที่รัฐ
ต้องเลือกใช้มาตรการที่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ หรือ
สิ่งที่รัฐธรรมนูญประสงค์จะให้เกิดขึ้น เท่านั้น (2) “หลักแห่งความจ�ำเป็น”
ถ้ารัฐมีมาตรการในการจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลหลายมาตรการ รัฐต้อง
เลือกใช้มาตรการที่กระทบต่อเสรีภาพนั้นให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถบรรลุ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ และ (3) “หลักแห่งความเหมาะสม” ถ้าการ
ใช้มาตรการในการจ�ำกัดเสรีภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อย และ
ไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่จะเกิดแก่เสรีภาพของปัจเจกชน รัฐต้องละเว้น
ไม่ใช้มาตรการนั้น3
4) การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะต้องไม่กระทบกับสาระส�ำคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น ซึ่งมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อรัฐธรรมนูญ
รั บ รองคุ ้ ม ครองสิทธิแ ละเสรีภ าพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้แล้ว รัฐย่อมมี
อ�ำนาจกระท�ำได้ก็เฉพาะแต่เพียงการ “จ�ำกัด” ขอบเขตของการใช้สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในเรื่องนั้นๆ เท่านั้น จะกระท�ำการใดๆ ที่ส่งผลถึงขนาด
เป็นการ “ก�ำจัด” หรือ “เพิกถอน” สิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นไปเลยมิได้4
หากบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับใดให้ผลถึงขนาดนั้น ย่อมใช้บังคับมิได้
ทั้งนี้โดยผลแห่งมาตรา 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25505
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
กล่าวโดยสรุป แม้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองจะ
เป็นเรื่องที่ต้องมีขอบเขต และแม้รัฐ คือ ผู้มีอ�ำนาจในการก�ำหนดขอบเขต
จ�ำกัด หรือควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่านั้น โดยอาศัยการออก
กฎหมาย และบังคับการต่างๆ ไปตามอ�ำนาจทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายทีอ่ อก
แต่ก็หาได้หมายความว่า รัฐจะสามารถออกกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม หรือใช้
อ�ำนาจตามกฎหมายนั้นอย่างไม่เป็นธรรม ตามอ�ำเภอใจ หรือขัดต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนอย่างเกินสมควรแก่เหตุได้
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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2. ความเป็นมา และปัญหาในภาพรวมของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ปัจจุบัน กฎหมายไทยฉบับหลักที่มีผลโดยตรงต่อเสรีภาพในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตของงานวิจยั ฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการ
ก�ำหนดความผิดและโทษส�ำหรับการกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ทั้งในแง่ของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ
กระท�ำความผิด และในแง่ของการลงมือกระท�ำความผิดต่อตัวระบบหรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เอง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เป็นกฎหมายหนึ่งใน
กฎหมาย 6 ฉบับ6 ที่ต้องศึกษาพัฒนาและบัญญัติให้แล้วเสร็จเพื่อประกาศ
ใช้ให้ได้ตาม “โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งริเริ่มและ
ด�ำเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2541 อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันคงมีกฎหมายในโครงการดังกล่าว
เพียงสองฉบับเท่านั้นที่มีผลบังคับใช้แล้ว คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 25447 ทั้งนี้ ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ
ว่าร่างกฎหมายฉบับอืน่ ๆ ในโครงการเดียวกันจะถูกผลักดันให้เป็นกฎหมาย
ได้เมื่อใด
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 (ต่อไปจะเรียกว่า “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550”) บัญญัติเสร็จ
สิน้ และมีผลบังคับใช้ภายหลังพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บังคับใช้ไปแล้วราว 6 ปี โดยถูกแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมาจากร่างกฎหมาย
4 ฉบับ8 เป็นที่น่าสังเกตว่าหลักการและเหตุผลแรกเริ่มของการบัญญัติ
กฎหมายฉบั บ นี้ ซึ่ ง ขณะนั้ น ใช้ ชื่ อ ว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ อ าชญากรรม
คอมพิวเตอร์” ถูกประกาศในโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใจความว่า “โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษ
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ผู้กระท�ำผิดต่อระบบการท�ำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบ
เครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดก�ำหนดว่า
เป็นความผิด ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพและการคุม้ ครองการอยู่
ร่วมกันของสังคม” 9 แต่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายหลายครั้ง จน
ผ่านออกมาเป็นกฎหมายโดยการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นภายหลังรัฐประหาร
ปี พ.ศ. 254910 พบว่า นอกจากประเด็นในเรื่อง “หลักประกันสิทธิเสรีภาพ”
จะสูญหายไปจาก “หลักการและเหตุผล” ของกฎหมายฉบับนีแ้ ล้ว ยังปรากฏ
ฐานความผิดเกีย่ วกับการเผยแพร่เนือ้ หาในอินเทอร์เน็ตในมาตรา 14 ซึง่ ใช้
ถ้อยค�ำคลุมเครือ มีมาตรา 15 ก�ำหนดความผิดและโทษส�ำหรับผู้ให้บริการ
ไว้ให้เท่ากับตัวการผูก้ ระท�ำความผิด อีกทัง้ มีบทจ�ำแนกประเภทผูใ้ ห้บริการ
ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับความเข้าใจในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(มาตรา 3) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีมาตรา 20 ให้อ�ำนาจรัฐในการระงับการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ในฐานะมาตรการเร่งด่วน ซึ่งมี
เงือ่ นไขครอบคลุมเนือ้ หากว้างขวาง จนส่งผลให้เกิดปัญหาในแง่ของการใช้
การตีความในเวลาต่อมา ในระยะเวลากว่า 4 ปี ของการมีผลบังคับใช้ จึงเกิด
เสียงวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ถูกสร้าง
ขึน้ เพือ่ ให้ฝา่ ยรัฐใช้เป็นเครือ่ งมือควบคุม และปิดกัน้ การแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
3. ปัญหาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในประเด็นเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
หากกล่าวถึงสถานการณ์สทิ ธิและเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
และแสดงออกซึ่ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนไทยกั น อย่ า งจริ ง จั ง แล้ ว
อาจเห็นได้ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่น่า
เป็นห่วง เพราะนับเนือ่ งจากกลางสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล
รัฐประหาร รัฐบาลสมัคร-สมชาย รัฐบาลนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ช่วงของการ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2553 กระทั่งช่วงต้นของรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี สื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อกระแสรอง
อย่างเว็บไซต์ กระดานข่าว และช่องทางการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล หรือ
กลุ่มคนรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ SMS จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเครือข่ายสังคม (social network) อย่างเฟซบุค (Facebook) หรือทวิ
ตเตอร์ (Twitter) ล้วนแล้วแต่ถูกสอดส่องและก�ำกับควบคุมโดยภาครัฐมา
แล้วทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ควรต้องเข้าใจด้วยว่า เพียงการเฝ้าระวังหรือ
สอดส่องเนื้อหาที่เผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะโดยภาครัฐก็ดี หรือโดยภาค
เอกชนก็ดี เพื่อป้องกันการกระท�ำความผิดที่อาจเกิดขึ้นในโลกออนไลน์นั้น
ย่อมเป็นสิง่ ทีก่ ระท�ำได้ เสมือนหนึง่ การลาดตระเวนเพือ่ ตรวจตราความสงบ
เรียบร้อยในเขตท้องที่ต่างๆ ของต�ำรวจในโลกแห่งความเป็นจริง เพียงแค่
ด�ำเนินการไปเช่นนั้นคงมิอาจถือได้ว่ารัฐล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนแล้ว แต่หากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มิใช่เพียงแค่ลาดตระเวนเพือ่ ตรวจตรา
ความเรียบร้อย กลับเลยไปถึงขั้นคุกคาม แทรกแซง ลบทิ้ง ปิดกั้นช่องทาง
เข้าถึงหรือควบคุมการแสดงออกไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ โดยไม่มีกระบวนการ
พิสูจน์ความผิดหรือการพิจารณาคดี กรณีดังกล่าวมานี้ก็จ�ำเป็นต้องถูก
ตรวจสอบได้โดยฝ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
ในช่วงที่ผ่านมาประโยคที่ว่า “ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมาย แต่
อยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย” คือประโยคที่หลายฝ่ายใช้กล่าวถึงปัญหาของ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งอันที่จริง “ความจริง” ข้อนี้หาได้จ�ำกัดไว้แต่
เฉพาะกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เท่านั้นไม่ แต่เป็น “ปัญหาร่วมกัน”
ของกฎหมายไทยส่วนใหญ่เลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม การกล่าวประโยคนี้
แล้วมองข้าม “ปัญหาอื่นๆ” ของกฎหมายฉบับนั้นไป หรือกล่าวประโยคนี้
ขึ้นโดยผู้กล่าวมีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่พิจารณาว่าแท้ที่จริงแล้ว “ตัว
บทบัญญัต”ิ ของกฎหมายเองก็มปี ญ
ั หาทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การปรับปรุงแก้ไข
เช่นเดียวกัน ย่อมไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง หากพิจารณาบทบัญญัติต่างๆ ของ
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พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิและเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นสื่อออนไลน์ ประกอบกับสถิติตัวเลข
ต่างๆ สถานการณ์การใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 รวมทั้งความคิดเห็น
ที่สะท้อนมาจากเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต ซึ่งปรากฏอยู่
ในผลการวิจัยภาคที่ 1 ย่อมพบว่าแท้ที่จริงแล้วปัญหาของกฎหมายฉบับนี้
ไม่ได้อยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ถ้อยค�ำใน
กฎหมายฉบับนี้เองได้สร้างความสับสน ทั้งยังเปิดช่องหรือเอื้อให้สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนถูกล่วงละเมิดจากฝ่ายรัฐได้โดยง่ายด้วย และด้วยเหตุ
นีเ้ อง คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาวิเคราะห์และเสนอไว้ในรายงานวิจยั ฉบับนีเ้ พือ่
ชี้ให้เห็นปัญหาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในส่วนที่อยู่นอกเหนือจาก
“ปัญหาการบังคับใช้” ว่ามีอย่างไรบ้าง ดังนี้
3.1 บทนิยามค�ำศัพท์
มาตรา 4 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(1) ผูใ้ ห้บริการแก่บคุ คลอืน่ ในการเข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ต หรือให้สามารถ
ติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอื่น
(2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอื่น
ค�ำนิยามทีน่ า่ จะเป็นปัญหาทีส่ ดุ ต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
คื อ ค� ำ ว่ า “ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร” ซึ่ ง มั กถู ก วิ พ ากษ์ วิ จารณ์ในเรื่องของความไม่
ชัดเจน ทั้งการแบ่งประเภทก็ไม่สอดคล้องกับความเข้าใจในทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ11 เป็นที่น่าสังเกตว่า นอกจากความไม่ชัดเจนของถ้อยค�ำใน
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เองแล้ว รายละเอียดที่ก�ำหนดไว้ใน “ประกาศ
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเรือ่ งหลักเกณฑ์การเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550” 12 ก็ยังมีปัญหา
ในประเด็นการจ�ำแนกประเภทผู้ให้บริการแบบข้ามหมวดหมู่ไม่สอดคล้อง
กับค�ำนิยามจริงอีกด้วย อาทิเช่น แทนที่ผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
(host service provider) ซึ่งเป็นการบริการให้เช่าใช้พื้นที่เพื่อเก็บรักษา
ข้อมูลของบุคคลอื่นจะอยู่ในหมวดหมู่ของ “ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลฯ”
ตาม (2) กลับอยูใ่ นหมวดของผูใ้ ห้บริการเข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ต หรือติดต่อสือ่ สาร
ด้วยวิธีอื่นซึ่งอยู่ใน (1) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังเป็นทีน่ า่ สงสัยว่าด้วยเหตุผลใด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 จึงเป็นกฎหมายทีก่ ำ� หนดภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้แก่ “ผูใ้ ห้
บริการโทรคมนาคม” ด้วย ทั้งที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมบางประเภทไม่ได้
ท�ำงาน หรือให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับฐานความผิดตามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
โดยตรง เช่น ผู้ให้บริการดาวเทียม หรือผู้ให้บริการเอทีเอ็ม เป็นต้น ทั้งนี้
ตามบันทึกของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้เหตุผลในเรือ่ งนีไ้ ว้
ว่า “ผูใ้ ห้บริการ ตาม (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ให้หมายรวมถึงบุคคล
ทีร่ บั จ้างบุคคลอืน่ ในการสร้างโปรแกรมเพือ่ ให้ มีการเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
และผู้ให้บริการโทรศัพท์และโทรคมนาคมด้วย เพราะในการสืบหาตัว
ผู้กระท�ำความผิดนั้นจ�ำเป็นต้องขอข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้
บริการโทรศัพท์ และโทรคมนาคม เพื่อทราบเส้นทางการติดต่อสื่อสารที่
ชัดเจน...” 13 อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดนิยามค�ำว่า “ผู้ให้บริการ” ไว้อย่าง
กว้างขวางทั้งยังรวมเอาผู้ให้บริการโทรคมนาคมและอื่นๆ ไว้เช่นนี้ คณะ
ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นการบัญญัติที่ไม่ได้พิจารณากฎหมายในภาพรวมอย่าง
เพียงพอ ดังจะเห็นได้ว่าใน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 นั้น “ผู้ให้บริการ”
ไม่ได้มีเฉพาะภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หรือ
log file แต่เพียงอย่างเดียว แต่เขาอาจต้องรับผิดต่อการเผยแพร่เนือ้ หาของ
ผู้อื่นตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 14 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ด้วย
ดังนัน้ เมือ่ มาตรา 15 ใช้ถอ้ ยค�ำกว้างๆ ว่า “ผูใ้ ห้บริการ” ต้องรับผิด โดยไม่ได้
มีการเจาะจงว่า หมายถึง ผูใ้ ห้บริการประเภทใด หรือผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง
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กับเนือ้ หาของข้อมูลในระดับใด ทีจ่ ะตกอยูภ่ ายใต้บทบัญญัตนิ ี้ ย่อมท�ำให้ “ผู้
ให้บริการทุกประเภท” (ที่แม้โดยลักษณะการท�ำงาน หรือบริการของเขาจะ
ไม่ได้เกีย่ วข้องกับการแสดงเนือ้ หาของข้อมูลโดยตรง เป็นแต่เพียงให้บริการ
ทางเทคนิค เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ จัดการดูแลระบบ ฯลฯ) อาจต้องเข้ามา
ร่วมรับผิดกับผู้กระท�ำความผิดที่แท้จริงด้วย เพราะอยู่ในความหมายของ
“บทนิยาม” ของค�ำว่า “ผู้ให้บริการ”
ประเด็นเรื่องความไม่ชัดเจน ทั้งยังครอบคลุมใช้บังคับกับผู้ให้
บริการประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ได้จ�ำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะแต่
ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการ “เผยแพร่ หรือแสดง” เนื้อหาในสื่อ
ออนไลน์ เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมาผู้
บัญญัติกฎหมายมักให้เหตุผลโต้แย้งว่า ในที่สุดแล้วก็ต้องมีกระบวนการใน
การพิสจู น์ “เจตนา” ของผูใ้ ห้บริการก่อนทีศ่ าลจะตัดสินอยูด่ ี ดังนัน้ หากผูใ้ ห้
บริการรายใดไม่รเู้ ห็น หรือเกีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิด เขาย่อมไม่ตอ้ งมี
ความรับผิด แต่คำ� ถามส�ำหรับค�ำอธิบายดังกล่าวก็คอื เหตุใดทัง้ “รัฐ” เองและ
“ผูใ้ ห้บริการ” จึงต้องเสียเวลาหรือต้นทุนอืน่ ๆ ในการฟ้องร้องและต่อสูค้ ดีเพือ่
ผลลัพธ์สุดท้ายที่ว่า บุคคลเหล่านั้นไม่ได้จงใจสนับสนุนหรือยินยอม เพราะ
เหตุที่ลักษณะการให้บริการของเขาเองไม่มีความเกี่ยวพันกับเนื้อหาที่ถูก
เผยแพร่มาตัง้ แต่แรกด้วย ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตนิ า่ จะสามารถ
บัญญัติกฎหมายที่วางขอบเขตค�ำว่า “ผู้ให้บริการ” ให้ชัดเจนกว่านี้ได้
การบัญญัติให้ครอบคลุมกว้างขวางเช่นนี้จึงรังแต่จะสร้างบรรยากาศแห่ง
ความกลัว และเป็นผลให้เกิดการเซ็นเซอร์ตัวเองในหมู่ผู้ให้บริการ ซึ่งย่อม
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไป ทัง้ ยังน่าจะส่งผลไม่โดยตรงก็โดยอ้อมต่อ
พัฒนาการ และแรงจูงใจในการประกอบกิจการเพือ่ ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกด้วย
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3.2 ฐานความผิดใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ที่กระทบ
ต่อเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นใน
สื่อออนไลน์
มาตรา 14 “ผูใ้ ดกระทําความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า
จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อ
ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็น
ความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คง แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกีย่ วกับการ
ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มี
ลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)”
1) มาตรา 14 (1): นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า เหตุใดภายหลัง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีผลบังคับใช้ มาตรา 14 (1) จึงถูกทั้งบุคคล
ทัว่ ไปและพนักงานเจ้าหน้าทีน่ ำ� ไปฟ้องร้องผูก้ ระท�ำความผิดในลักษณะของ
การ “หมิน่ ประมาท” บุคคลอืน่ บนอินเทอร์เน็ต ทัง้ ทีเ่ ป้าหมายของมาตรา 14
(1) มิได้ก�ำหนดองค์ประกอบไว้ส�ำหรับความผิดในฐานนี้ ดังที่ปรากฎในผล
การศึกษาสถิติคดีความในรายงานวิจัยฉบับนี้ (ภาค 1) ว่า คดีส่วนใหญ่ที่
ฟ้องโดยอาศัยข้อหาตามมาตรา 14 (1) เป็นคดี “หมิ่นประมาท” ซึ่งโจทก์
มุง่ เอาผิดกับการใช้ขอ้ มูลเท็จเพือ่ ใส่ความหรือกล่าวหากันทางอินเทอร์เน็ต
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หรื อ การน� ำ ภาพหรื อ เรื่ อ งส่ ว นตั ว มาเผยแพร่ จ นเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือถูกดูถูกเกลียดชัง ซึ่งคดีลักษณะนี้เป็นประเภทคดี
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ที่มีจ�ำนวนมากที่สุดด้วย14
เจตนารมณ์แรกเริม่ ของมาตรา 14 (1) ผูบ้ ญ
ั ญัตติ อ้ งการอุดช่องว่าง
ของกฎหมายอาญาทีว่ า่ ด้วยการ “ปลอมแปลงเอกสาร” หรือการท�ำ “เอกสาร
เท็จ” ซึ่งตามกฎหมายในสมัยเดิมบัญญัติให้ค�ำว่า “เอกสาร” หมายเฉพาะ
แต่ “กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่มีรูปร่างและจับต้องได้” เท่านั้น15 จึงท�ำให้ไม่
สามารถตีความกฎหมายเหล่านั้นให้ครอบคลุมถึงการปลอมแปลงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ได้16 ก่อให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย ฉะนั้น ความหมาย
ของ มาตรา 14 (1) จึงมิได้หมายถึง การน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลที่มีเนื้อหา (ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือความเท็จก็ตาม) ที่อาจท�ำให้
บุคคลอื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันเป็นองค์ประกอบ
ความผิดท�ำนองเดียวกับความผิดในฐาน “หมิ่นประมาท” ตามประมวลกฎ
หมายแพ่งฯ หรือประมวลกฎหมายอาญา หากแต่คือ “การน�ำเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่แท้จริง (ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม)
ที่ถูกท�ำขึ้นโดยผู้ไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะท�ำข้อมูลนั้นขึ้นมาได้” หรือ
มิเช่นนั้นก็คือ “การน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่แท้
จริง (ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายเคยท�ำข้อมูลฯ ดังกล่าวขึ้นแล้วโดยชอบด้วย
กฎหมาย) แต่ต่อมาถูกผู้กระท�ำความผิดแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือท�ำให้
ข้อมูลนั้นผิดความหมาย หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม” อันเป็นความหมาย
แบบเดียวกับความผิดในฐาน “ปลอมแปลงเอกสาร” ตามประมวลกฎหมาย
อาญา กล่าวคือ ผู้ไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะท�ำเอกสารนั้นได้ ได้จัดท�ำ
“เอกสารอันไม่แท้จริง” ขึ้นทั้งฉบับ (โดยจะมี “เอกสารแท้จริง” อยู่ก่อนหรือ
ไม่ ไม่ใช่สาระส�ำคัญ) หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง “เอกสารที่แท้จริง” เพียงบาง
ส่วนให้เปลี่ยนความหมายไปจากเดิม หรือผิดไปจากของจริง ทั้งนี้ เพื่อให้
บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเอกสารนั้นเป็น “เอกสารที่แท้จริง”17 ยกตัวอย่างเช่น
บุคคลทีไ่ ม่ใช่เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรืออาจเป็นเจ้าหน้าทีร่ ฐั แต่ไม่ได้อยูส่ ว่ นงานหรือ
ไม่มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการออกหนังสือเดินทาง ได้ทำ� การออกหนังสือเดินทาง
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ให้บุคคลอื่นไป เช่นนี้ แม้ข้อมูลในหนังสือเดินทางนั้นจะเป็นความจริงทุก
อย่าง เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ของเจ้าของหนังสือเดินทางนั้นถูกต้องแท้จริง
แต่หนังสือเดินทางดังกล่าวย่อมเป็น “หนังสือเดินทางปลอม” หรือในอีก
กรณีหนึ่ง คือ น�ำเอาหนังสือเดินทางของจริงของ นาย ก. มาลบ ตัดทอน
หรือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความเพื่อให้กลายเป็นหนังสือเดินทางของนาย ข.
แทน เป็นต้น ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวถือได้ว่าผู้กระท�ำมีความผิดฐาน
ปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว โดยสรุปก็คือ หากจะต้องมี
การตีความมาตรา 14 (1) เพื่อบังคับใช้ จะต้องเป็นการตีความเทียบเคียง
ลักษณะความผิดกับการปลอมหรือแปลงเอกสารดังกล่าวเท่านั้น ไม่ใช่การ
หมิ่นประมาทบุคคลอื่น
ส�ำหรับการน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง “ข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน
เป็นเท็จ” นัน้ ทีถ่ กู ต้องแล้วก็ควรจะใช้วธิ กี ารตีความบนหลักการเดียวกันกับ
การท�ำ “เอกสารเท็จ” ตามประมวลกฎหมายอาญาในหมวด “ความผิดเกีย่ ว
กับเอกสาร” เช่นกัน คือ เป็นกรณีที่บุคคลผู้มีอ�ำนาจท�ำเอกสาร (หรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์) ได้ตามกฎหมาย แต่ผู้นั้นได้บิดเบือน “เนื้อหา” ในเอกสาร
(หรือข้อมูล) นั้น ให้ผิดเพี้ยนไปจากความจริง กรณีนี้แม้เอกสารหรือข้อมูล
ที่ออกมาจะเรียกว่าเป็น “เอกสารหรือข้อมูลที่แท้จริง” (ไม่ใช่ของท�ำปลอม)
แต่ผู้กระท�ำเช่นนี้ก็มีความผิดได้ เพราะตนได้ผลิตเอกสารหรือข้อมูลที่มี
เนื้อหา “อันเป็นเท็จ” หรือที่เรียกว่าความผิดฐานท�ำเอกสารเท็จ (หรือน�ำ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นเท็จ) นั่นเอง โดยสรุป
ย่อมเห็นได้ว่า สิ่งที่กฎหมายในเรื่องนี้มุ่งประสงค์จะคุ้มครอง คือ “ความ
เชื่อถือได้ และความมั่นคงของเอกสาร (หรือข้อมูล)” ในการน�ำไปใช้เป็น
พยานหลักฐานหรือใช้อา้ งอิงในเรือ่ งต่างๆ มาตรา 14 (1) จึงหาได้มงุ่ คุม้ ครอง
ชื่อเสียง เกียรติยศของบุคคล ซึ่งเป็นความผิดในเรื่องหมิ่นประมาทที่อยู่ใน
อีกหมวดความผิดหนึ่งไม่
จากเป้าหมายที่แท้จริงของ มาตรา 14 (1) ดังกล่าวมา จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ด้วยปัญหาความไม่ชัดเจนของถ้อยค�ำในตัวบทบัญญัติเอง
และรวมทั้งการไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในเจตนารมณ์ เป้าหมาย
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หรือความหมายของมาตรานี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 14 (1) จึงถูก
เข้าใจผิด หรือถูกน�ำมาใช้ผดิ หน้าทีม่ าโดยตลอด มักเกิดค�ำถามขึน้ อยูเ่ สมอ
ว่า เหตุใดเมื่อเกิดการ “ใส่ความ” กันขึ้นในอินเทอร์เน็ต จึงต้องฟ้องร้อง
โดยอาศั ย มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิว เตอร์ฯ 2550 ประกอบกับ
กฎหมายแพ่งฯ หรือกฎหมายอาญาด้วย จนก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ถูก
ฟ้องร้อง รวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไป การน�ำ มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 มาฟ้องร้องกันในเรื่องหมิ่นประมาท ยังมีผลท�ำให้ความผิดที่ว่าด้วย
การหมิ่นประมาทต้องกลายเป็น “อาญาแผ่นดิน” ที่นอกจากคู่กรณีจะตกลง
ยอมความกันไม่ได้แล้ว ยังท�ำให้ใครๆ ก็ตามสามารถเป็นผู้กล่าวโทษกับ
เจ้าพนักงานให้ดำ� เนินคดีกบั ใครก็ได้ (ซึง่ ต่างจาก “อาญาส่วนตัว”) ก่อให้เกิด
ผลประหลาด และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัตหิ ลักทีว่ า่ ด้วยการหมิน่ ประมาท
ตามกฎหมายอาญา นอกจากนี้ ยังอาจเกิดค�ำถามในแง่การใช้การตีความ
ได้อีกว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตามมาตรานี้สามารถพิสูจน์เหตุ
ยกเว้นความผิด (มาตรา 32918) หรือเหตุยกเว้นโทษ (มาตรา 330) ตาม
ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาได้หรือไม่ กล่าวให้ถึงที่สุด การใช้
การตีความมาตรา 14 (1) ให้กลายเป็นมาตราเพื่อจัดการกับความผิดฐาน
หมิ่นประมาทเช่นนี้ ได้ส่งผลให้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 กลายเป็น
กฎหมายที่ท�ำให้การหมิ่นประมาทมีระดับความรุนแรงยิ่งกว่าที่ก�ำหนดไว้
ในประมวลกฎหมายอาญาเสียอีก ทั้งนี้ ทั้งในแง่ของอัตราโทษจ�ำคุกและ
โทษปรับที่สูงขึ้น ผู้ถูกกล่าวหาอาจไม่สามารถพิสูจน์เหตุยกเว้นความผิด
หรือยกเว้นโทษได้ และเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ ซึ่งไม่น่าจะ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องนี้
อนึ่ง ความสับสนในการบังคับใช้บทบัญญัติข้อนี้ อาจเกิดมาจาก
ปัญหาเรื่องการจัดวาง หรือต�ำแหน่งแห่งที่ของมาตรา 14 (1) ด้วย ทั้งนี้
เพราะโดยหลักการแล้ว ความผิดที่ว่าด้วยการ “ปลอมแปลง” หรือ “ท�ำให้
เป็นเท็จ” ดังอธิบายมาข้างต้น ไม่ใช่ความผิดประเภทเดียวกันกับความผิด
ที่ว่าด้วยการ “เผยแพร่” ข้อมูลที่มี “เนื้อหาผิดกฎหมาย” เนื่องจากการ
กระท�ำผิดเพราะท�ำข้อมูลปลอม หรือข้อมูลเท็จเป็นความผิดที่เกิดจาก
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ตัว “การกระท�ำ” (ท�ำปลอม ท�ำแปลง ท�ำให้เป็นเท็จ) ซึ่งไม่เหมือนกับการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความผิดเพราะ “เนื้อหานั้นผิดในตัวของมันเอง” (ภาพ
ลามกอนาจาร ข้อความหมิ่นประมาทหรือใส่ความบุคคลอื่น ยั่วยุให้ล้มล้าง
รัฐบาล หรือท�ำการก่อการร้าย) ดังนั้น เมื่อเจตนารมณ์ของ (1) ไม่เหมือน
กับวงเล็บอื่นๆ แต่ถูกน�ำมาบัญญัติรวมไว้ด้วยกัน ประกอบกับลักษณะการ
ใช้ค�ำใน (1) ที่ว่า “น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ซึ่ง
ตีความได้กว้างมากไม่ได้จ�ำเพาะว่าต้องกระทบหรือเสียหายในแง่ของ “ความ
เชื่อถือได้ และความมั่นคงของข้อมูล” เท่านั้น ท�ำให้ผู้บังคับใช้เกิดความ
สับสนและเข้าใจไปได้ว่าถ้าเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ ก็เป็นความผิด
ตาม (1) ได้เหมือนกัน โดยไม่ทันได้คิดว่าถ้าตีความไปเช่นนั้น จะท�ำให้ (1)
ไปซ�้ำซ้อนกับความผิดฐานหมิ่นประมาท และก่อให้เกิดผลประหลาดทาง
กฎหมายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว
คดีตามมาตรา 14 (1) คดีหนึ่งที่มีรายละเอียดน่าสนใจ คือ คดีแดง
ที่ อ.4465/2552 คดีดังกล่าว ผู้เสียหายฟ้องนายวันฉัตร ผดุงรัตน์ เจ้าของ
เว็บไซต์พันทิปซึ่งเป็นผู้ให้บริการชุมชนเว็บบอร์ดรายใหญ่ของประเทศ
เป็นจ�ำเลย โดยโจทก์แจ้งว่ามีผู้เขียนข้อความกล่าวหาโจทก์ว่าโกงเงินของ
องค์กร โดยข้อความเหล่านั้นเป็นเอกสารภาพที่ปรากฏอยู่ในฟรีเว็บบอร์ด
ของ Pantown ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของเว็บไซต์พันทิป มีวัตถุประสงค์ให้ผู้
ใช้บริการสร้างพืน้ ทีช่ มุ ชนเว็บบอร์ดของตนเองได้ โจทก์ฟอ้ งจ�ำเลยในฐานะ
เจ้าของเว็บไซต์ว่ามีหน้าที่ควบคุมดูแล ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบเนื้อหาใน
เว็บไซต์ แต่ยินยอมให้มีการน�ำข้อความเท็จขึ้นเว็บไซต์ของตน ทั้งเพิกเฉย
ไม่น�ำข้อความที่ “ใส่ความ” (ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของความผิดฐาน
หมิน่ ประมาท - คณะผูว้ จิ ยั ) โจทก์ออกจากเว็บไซต์ คดีนศี้ าลชัน้ ต้นพิพากษา
ยกฟ้อง เนื่องจากไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 14 (1) โดยมี
พยานปากส�ำคัญ คือ ตัวแทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้การเรื่อง
การตีความหมาย มาตรา 14 (1) ว่า ค�ำว่า “ข้อมูลปลอมหรือเท็จ” นั้น หาก
เป็นการน�ำเอกสารที่มีอยู่แล้วมาลงเว็บไซต์โดยไม่ได้แก้ไข จะเรียกว่าเป็น
ข้อมูลเท็จไม่ได้ หากโจทก์เห็นว่าข้อความในเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ
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ก็เป็นเรื่องที่โจทก์ต้องไปว่ากล่าวกับผู้ท�ำเอกสาร ซึ่งโจทก์ยังไม่สามารถ
พิสูจน์ว่าข้อความในเอกสารเป็นเท็จหรือไม่ และแน่นอนว่า ศาลก�ำหนดว่า
ภาระการพิสูจน์ความเท็จจริงนั้นเป็นของโจทก์ ไม่ใช่ของจ�ำเลย
จากคดีความดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ลักษณะของการตีความหมาย
มาตรา 14 (1) ของตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้น�ำไปสู่ประเด็นใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ “ภาระการพิสจู น์ของโจทก์” ทีต่ อ้ งพิสจู น์ “ความแท้จริง” ของ
ข้อมูลที่เอามาเผยแพร่ ซึ่งเป็นประเด็นเช่นเดียวกันกับการพิสูจน์ “ความ
แท้จริง” ของเอกสาร ในความผิดฐานปลอมหรือแปลงเอกสาร หรือเอกสาร
เท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา หาใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการ “ใส่ความ” ใน
ความผิดฐานหมิ่นประมาทไม่ เพราะความเป็นการใส่ความจริง กฎหมาย
จะไม่สนใจเลยว่าเรื่องที่ใส่ความกันนั้นเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จ
ดังนั้น โดยปกติแล้ว โจทก์ในคดีหมิ่นประมาทจึงไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าข้อมูลหรือข้อความที่น�ำมาเผยแพร่นั้นเป็นความเท็จ
หรือความจริง เช่นนี้จึงย่อมเท่ากับว่า แม้แต่กรรมการกฤษฎีกาเอง ก็มิได้
เห็นว่า มาตรา 14 (1) พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เป็นมาตราทีจ่ ะน�ำมาใช้กบั ความ
ผิดในฐานหมิ่นประมาทได้
2) มาตรา 14 (2): กล่าวได้ว่า มาตรา 14 (2) เป็นมาตราหนึ่งใน
กฎหมายฉบับนี้ที่มีปัญหาในเรื่องขอบเขตการบังคับใช้มากที่สุด และถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกฝ่ายรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนเสรีภาพของ
ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น คณะผู้วิจัยเห็นว่า ด้วยถ้อยค�ำต่างๆ
ที่อยู่ในอนุมาตรานี้ ไม่ว่าจะเป็น “เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง” ก็ดี
หรือ “ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” ก็ดี ในทางกฎหมายแล้วมี
ลักษณะทีข่ ดั หรือแย้งต่อ “หลักประกันทางกฎหมายอาญา”19 (ไม่มคี วามผิด
ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย) ในส่วนที่ว่า “กฎหมายอาญาต้องบัญญัติ
ให้ชัดเจนแน่นอน” (nullum crimen sine lege certa)20 เนื่องจากถ้อยค�ำ
ดังกล่าว ประชาชนทั่วไปอ่านแล้วไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีว่า ข้อมูลที่มี
เนื้อหาเช่นใดจึงจะถือว่าก่อความเสียหายต่อความมั่นคงแล้ว หรือแค่ไหน
เพียงใดจึงเข้าข่ายเป็นการสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน มาตรา 14
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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(2) เป็นบทบัญญัตทิ เี่ ปิดช่องให้เจ้าพนักงานใช้ดลุ พินจิ ได้อย่างเต็มทีใ่ นการ
พิจารณาว่าเนือ้ หาหนึง่ ๆ เป็นความผิดหรือไม่ ซึง่ ย่อมสุม่ เสีย่ งต่อการตีความ
ที่เกินเลยไป เพราะมีความหมายไม่แน่นอน ทั้งอาจแปรเปลี่ยนได้ตามยุค
สมัยและทัศนคติของผู้มีอ�ำนาจปกครอง ในขณะที่ความผิดฐานนี้มีโทษจ�ำ
คุกสูงถึงห้าปี ประเด็นในเรื่องการบัญญัติที่ขัดต่อหลักประกันทางกฎหมาย
อาญานี้ สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ปัญหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไม่ได้อยู่ที่มุมมองหรือทัศนคติของผู้บังคับใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น หากแต่เป็นการบัญญัติกฎหมายที่อิงแอบอยู่กับเรื่องทางการเมือง
และเปิดช่องว่างของกฎหมายเสียเองด้วยการเลือกใช้ถ้อยค� ำที่ไม่อาจ
ก�ำหนดนิยามที่ชัดเจนได้
อนึ่ง เรื่องที่ควรตั้งเป็นข้อสังเกต ก็คือ มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก็เป็นบทคุ้มครองความมั่นคงเช่นเดียวกัน เพราะ
ก�ำหนดโทษไว้ส�ำหรับการน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลใดๆ ที่เป็น
ความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกีย่ วกับการ
ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา21 แต่มาตรา 14 (3) แตกต่างจาก
มาตรา 14 (2) อย่างมีนยั ยะส�ำคัญ เพราะความผิดตาม (3) มีความชัดเจนใน
เรือ่ ง “องค์ประกอบความผิด” มากกว่า เนือ่ งจากเชือ่ มโยงไปยังฐานความผิด
ในประมวลกฎหมายอาญา ทัง้ กฎหมายอาญายังไม่สนใจด้วยว่าเนือ้ หาทีเ่ ข้า
ข่ายเป็นความผิดเหล่านั้นจะเป็นความเท็จหรือว่าความจริง หากครบองค์
ประกอบผู้กระท�ำย่อมมีความผิด จึงย่อมครอบคลุมการกระท�ำความผิดที่
“ขัดต่อความมั่นคง” ได้มากกว่ามาตรา 14 (2) ซึ่งหมายเฉพาะการน�ำเข้า
สู่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ดังนั้น จึงย่อมเกิดค�ำถามได้ว่า ด้วยเหตุผลใด พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จึงต้องบัญญัติ มาตรา 14 (2) ที่ใช้ถ้อยค�ำคลุมเครือ
เพือ่ คุม้ ครองความมัน่ คงไว้อกี วงเล็บหนึง่ จนในท้ายทีส่ ดุ มาตรานีอ้ าจถูกใช้
เป็นเครื่องมือเล่นงานกันทางการเมืองได้
3) มาตรา 14 (3): แม้มาตรา 14 (3) เป็นบทบัญญัติที่มีความ
ชัดเจนกว่ามาตรา 14 (2) ดังกล่าวไปแล้ว เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกลับ
ไปยังประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งก�ำหนดฐานความผิดที่ระบุองค์ประกอบ
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ความผิดไว้แน่ชดั กว่าการใช้ถอ้ ยค�ำลอยๆ ประเภท “ขัดต่อความมัน่ คง” หรือ
“ท�ำให้ประชาชนตืน่ ตระหนก” หากแต่ความแตกต่างนีก้ ห็ าได้หมายความว่า
ด้วยการใช้มาตรา 14 (3) ประกอบกับความผิดตามมาตราต่างๆ ที่บัญญัติ
ไว้ในหมวดความมั่นคง และความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญานั้น จะน�ำความชัดเจนมาสู่ประชาชน หรือท�ำให้ประชาชน
คาดหมายได้วา่ สิง่ ทีต่ นกระท�ำ หรือแสดงความคิดเห็นไปไม่วา่ จะในสือ่ ทัว่ ไป
หรือสื่อออนไลน์นั้น จะเป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่ เพราะปรากฎว่า
บางมาตราในประมวลกฎหมายอาญาหมวดความมั่นคงแห่งรัฐเอง ก็ก่อให้
เกิดปัญหาต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้เช่นกัน
หากพิจารณาจากสถิติการด�ำเนินคดีในรายงานวิจัยฉบับนี้ จะพบ
ว่ากรณีทถี่ กู อ้างว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 โดยอาศัย
มาตรา 14 (3) รวมทัง้ 14 (2) ด้วย ส่วนใหญ่เป็นการใช้บงั คับร่วมกับประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ
อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผูส้ ำ� เร็จราชการ
แทนพระองค์ฯ22 (จ�ำนวน 40 คดี) ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมา มาตรา 112
ดังกล่าว ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่ามีปัญหาขัดต่อระบอบการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ทั้ ง นี้ ทั้ ง ปั ญ หาในส่ ว นเนื้ อ หาของ
บทบัญญัตเิ อง ปัญหาการบังคับใช้ ไปจนถึงปัญหาในเรือ่ งของอุดมการณ์ใน
การตีความ โดยอาจพอสรุปสาระส�ำคัญแห่งปัญหาได้ 4 ประเด็นใหญ่ๆ คือ
• เนื่องจาก มาตรา 112 นั้น มีลักษณะเป็น “อัตวิสัย” อยู่มาก
กล่าวคือ ตามปกติแล้วบุคคลผู้จะพิจารณาว่าถ้อยค�ำหรือการกระท�ำใดการ
กระท�ำหนึ่งที่กระท�ำต่อตนมีความร้ายแรง หรือถึงเป็นการหมิ่นประมาท
หรือดูหมิ่นตนเองหรือไม่ ก็ควรเป็นบุคคลคนนั้นเอง ไม่ควรเป็นบุคคลอื่น
ใดที่ไม่ได้ถูกหมิ่นประมาท หรือดูหมิ่น (ไม่ต่างจากลักษณะของมาตรา
326 หมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา23) ดังนั้น ผู้มีอ�ำนาจในการฟ้องร้อง หรือ
ร้องทุกข์เพื่อมอบอ�ำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด ก็
ควรหมายเฉพาะบุคคลผู้ถูกหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นนั้นเท่านั้น ซึ่งในทาง
กฎหมายเรียกว่า “อาญาส่วนตัว” แต่กลับปรากฎว่า มาตรา 112 มีสถานะ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เป็น “อาญาแผ่นดิน” ยังผลให้บุคคลใดๆ ก็ได้ กล่าวโทษหรือแจ้งความกับ
เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ด�ำเนินคดีกับบุคคลอื่น ด้วยลักษณะเช่นนี้เอง จึงเปิด
โอกาสให้เกิดการกลั่นแกล้งฟ้องกัน
• มาตรา 112 ก�ำหนดอัตราโทษไว้สูงเกินไป คือ จ�ำคุกตั้งแต่ 3
ถึง 15 ปี ซึ่งน่าจะขัดกับหลักความได้สัดส่วน กล่าวคือ ความเสียหายที่ผู้
ถูกกระท�ำได้รับกับโทษที่ผู้กระท�ำต้องรับนั้นไม่ได้สัดส่วนกัน
• มาตรา 112 ไม่มีบทก�ำหนดเหตุยกเว้นความผิด (การกระท�ำแม้
ครบองค์ประกอบความผิด แต่ผู้กระท�ำไม่มีความผิด) เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดแก้ตา่ งได้วา่ ตนกล่าวถ้อยค�ำหรือกระท�ำการ
ใดๆ ไป “โดยสุจริต” หรือเป็นเพียงการ “วิพากษ์วิจารณ์” ที่อยู่ในกรอบของ
ระบอบประชาธิปไตย (แตกต่างจากการหมิน่ ประมาทบุคคลธรรมดามาตรา
326 ที่มีมาตรา 32924 เป็นเหตุยกเว้นความผิดได้) และ
• มาตรา 112 ไม่มีเหตุยกเว้นโทษ (การกระท�ำครบองค์ประกอบ
ความผิด เป็นความผิดกฎหมาย แต่ผู้กระท�ำไม่ต้องรับโทษ) จึงปิดโอกาส
ไม่ให้ผู้กระท�ำความผิดได้พิสูจน์ “ความจริง” ของถ้อยค�ำที่ตนกล่าว ดังนั้น
แม้ถอ้ ยค�ำนัน้ จะเป็นความจริง ทัง้ เป็นประโยชน์กบั ประชาชน และไม่ได้เป็น
เรื่องส่วนตัวของผู้ถูกหมิ่นประมาท ผู้กล่าวถ้อยค�ำก็ยังต้องมีความผิด และ
รับโทษอยู่ดี (แตกต่างจากการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดามาตรา 326 ที่มี
มาตรา 33025 เป็นเหตุยกเว้นโทษได้)26
จะเห็นได้ว่า ด้วยลักษณะต่างๆ ดังกล่าวมาของมาตรา 112
ประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งการบังคับใช้ ส่งผลโดยตรงต่อเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของบุคคล “โดยสุจริต” และปิดกัน้ ไม่ให้สงั คมไทยได้
รับรู้ “ความจริง” ซึ่งอาจเกิดขึ้นผ่านการวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน หรือองค์กร
ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
โดยสรุป หากจะกล่าวถึงปัญหาของบทบัญญัติ รวมทัง้ การบังคับใช้
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนใน
สื่อออนไลน์ให้ครบถ้วนแล้ว หลายกรณีเรามิอาจหลีกเลี่ยงการกล่าวถึง
ปัญหาของบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับอื่นที่น�ำมาใช้ประกอบหรือใช้ร่วม
182

Computer Crime?

กับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ได้ อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบในส่วนนี้ ไม่ควร
เป็นบทสรุปว่า “การด�ำรงอยู่ หรือการมีกฎหมายสารบัญญัติอย่างที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 14)
ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในสื่อ
ออนไลน์ จึงไม่จ�ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข” เพราะหลายครั้ง ที่การละเมิด
เสรี ภ าพของประชาชนมี แ นวโน้ ม กว้ า งขวางและรุ นแรงขึ้น ก็เ พราะมี
กฎหมายหลายฉบับช่วยเสริมช่องทางการใช้อ�ำนาจ หรือใช้ดุลพินิจให้กับ
ฝ่ายรัฐมากเกินไป
4) มาตรา 15 “ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มี
การกระทําความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตาม มาตรา
14”
มาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดย
ตลอดเช่นกันนับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ในเรื่องความไม่ชัดเจน และ
ความไม่สมเหตุสมผลของการก�ำหนดความรับผิดแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็น
เพียง “ตัวกลาง” ในการเผยแพร่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีประเด็น
ที่ควรพิจารณา ดังนี้
ประเด็นแรก มาตรา 15 ก�ำหนดโทษแก่ผู้ให้บริการไว้เท่ากับผู้
กระท�ำความผิด หรือตัวการ (ในทีน่ ยี้ อ่ มหมายถึง ผูผ้ ลิต หรือโพสต์เผยแพร่
ข้อความทีอ่ าจเป็นความผิดตามมาตรา 14) ทัง้ ๆ ทีผ่ ใู้ ห้บริการไม่ใช่ผนู้ ำ� ข้อมูล
ที่มีเนื้อหาเป็นความผิดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาลักษณะของการให้บริการจะพบว่า ในบางกรณีหากอาศัยหลัก
ทั่วไปในกฎหมายอาญามาอธิบายความผิดแล้ว การกระท�ำของผู้ให้บริการ
อาจเข้าข่ายเพียง “ผู้สนับสนุน27” ซึ่งมีโทษน้อยกว่าตัวการ เท่านั้น เช่น
ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเห็นข้อความที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทบุคคลอื่นอย่าง
ชัดเจนแล้ว แต่ยังนิ่งเฉยไม่ด�ำเนินการใดๆ หรือปล่อยให้มีการเผยแพร่อยู่
ต่อไป การก�ำหนดโทษสถานหนักแก่ผู้ให้บริการเช่นนี้ นอกจากจะส่งผล
กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน (ผู้ใช้บริการ)
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โดยอ้อมแล้ว เพราะท�ำให้ผู้ให้บริการต้องคอยเซ็นเซอร์เนื้อหาข้อมูลที่อยู่
ในพื้นที่ให้บริการของตนก่อนที่ตนเองจะถูกด�ำเนินคดี (self censorship)
ยังกระทบต่อแรงจูงใจในการประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึง่ ย่อม
กระทบต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอีกด้วย นอกจากนี้
ในทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับการด�ำเนินคดีเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลากว่า
4 ปี ของการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ที่ผ่านมา ยังมีเหตุผล
อันควรเชื่อด้วยว่า เมื่อเกิดการกระท�ำความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ขึ้น
เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องมักมุ่งเน้นด�ำเนินคดีกับผู้ให้บริการก่อน เนื่องจาก
สืบหาตัวได้งา่ ยกว่า จนละเลยหรือไม่พยายามแสวงหาตัวผูก้ ระท�ำความผิด
(ที่น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลนั้น) มาลงโทษ ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ประเด็นที่สอง ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
“มาตรการในการควบคุมเนื้อหาด้วยตนเอง” เพื่อการก�ำกับเนื้อหาบน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นมาตรการที่ผู้ดูแลรักษาข้อมูลยอมรับที่จะลบข้อมูลใน
ส่วนที่มีการบอกแจ้งให้ทราบออกจากพื้นที่การให้บริการของตน โดยไม่
ต้องตรวจสอบความผิดกฎหมายโดยศาลก่อน (notice and takedown)
ท�ำให้ในปัจจุบัน ทั้งฝ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง และฝ่ายผู้ให้บริการ
ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในปัญหาที่ว่า
• ใครบ้างที่ควรเป็นผู้มีอ�ำนาจในการบอกแจ้งเนื้อหาที่อาจเป็น
ความผิด แก่ผู้ให้บริการ
• วิธีการในการบอกแจ้ง
• รายละเอียดทีจ่ ำ� เป็นต้องมีในการบอกแจ้ง อาทิ ข้อความทีเ่ ข้าข่าย
เป็นความผิด มาตราที่ยืนยันเบื้องต้นว่าข้อความนั้นเข้าข่ายเป็นความผิด
แหล่งที่อยู่ออนไลน์ หรือยูอาร์แอลของข้อความนั้น เป็นต้น
• ระยะเวลาที่ ก� ำ หนดให้ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด� ำ เนิ น การกั บ เนื้ อ หาที่
เข้าข่ายเป็นความผิด ภายหลังได้รับแจ้ง รวมทั้ง
• ลักษณะของการด�ำเนินการกับเนื้อหาที่ได้รับแจ้งนั้น ควรเป็น
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อย่างไร กล่าวคือ ลบทั้งหมด หรือว่าลบเพียงบางส่วน
ในขณะที่ในหลายประเทศมีระเบียบหลักการเหล่านี้ใช้บังคับแล้ว
อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น หรือมาเลเชีย ทั้งที่อยู่ในรูป
ของกฎหมายอย่าง “Act on the Limitation of Liability for Damaged of
Specified Telecommunications Service Providers 2001” ของประเทศ
ญี่ปุ่น หรือในรูปแบบของ Code of Conduct ในสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ
เป็นต้น การไม่มหี ลักเกณฑ์หรือแนวทางปฎิบตั กิ ารให้เป็นไปตามกฎหมายที่
ชัดเจนในส่วนนี้ อาจเป็นผลให้ผใู้ ห้บริการบางรายถูกเจ้าหน้าทีร่ ฐั ฟ้องคดีได้
แม้ว่าผู้ให้บริการนั้นได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดแล้วเพื่อด�ำเนินการกับ
ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง เพียงแต่ไม่รวดเร็วอย่างที่เจ้าพนักงานต้องการเท่านั้น
ประเด็ น ที่ ส าม มี เ หตุ ผ ลอั น ควรเชื่ อ ว่ า มี ผู ้ พ ยายามตี ค วาม
เจตนารมณ์ของมาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ว่าผู้ร่างกฎหมาย
ต้องการก�ำหนดหน้าทีใ่ นการตรวจสอบเนือ้ หาในอินเทอร์เน็ตเป็นการทัว่ ไป
ให้แก่ผู้ให้บริการ กล่าวคือ แม้ไม่มีการบอกแจ้งใดๆ จากเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
ผู้เสียหายเลยก็ตาม ผู้ให้บริการก็ต้องมีหน้าที่ตรวจตราและด�ำเนินการ
กั บ เนื้ อ หาในพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของตนเอง และหากเมื่ อ ใดพบว่ า มี ก าร
กระท�ำความผิดเกิดขึ้น ผู้ให้บริการต้องมีความรับผิดด้วยถ้าไม่ด�ำเนินการ
กับข้อมูลนั้นตั้งแต่พบเห็น คณะผู้วิจัยเห็นว่า การตีความเช่นนี้ไม่น่าจะ
ถูกต้อง ทั้งไม่สอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะของการเผยแพร่ข้อมูล
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลส่งผ่านไปมาระหว่าง
กันอย่างรวดเร็ว จึงย่อมไม่ใช่เรือ่ งง่ายในการทีจ่ ะติดตามตรวจสอบ หรือสืบ
ทราบได้ว่าเนื้อหาที่ส่งเข้ามาในแต่ละนาทีนั้นเป็นเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายผิด
กฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา คณะผู้วิจัยพบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ (เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ)
ครั้งที่ 9/2550 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ที่มีเนื้อหาแสดงถึงการ
อภิปรายของคณะกรรมาธิการฯ เป็นเชิงยอมรับว่า มาตรา 15 ไม่ควรเป็น
มาตราทีก่ ำ� หนดหน้าทีใ่ นการตรวจสอบเนือ้ หาโดยทัว่ ไปแก่ผใู้ ห้บริการหรือ
ตัวกลาง เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ให้บริการเกินสมควร 		
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5) มาตรา 20 “ในกรณีที่การกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้เป็นการท�ำให้แพร่หลายซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทอี่ าจกระทบกระเทือนต่อ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ ก�ำหนดไว้ในภาคสองลักษณะ 1 หรือ
ลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าทีโ่ ดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค�ำร้อง พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มี
เขตอ�ำนาจขอให้มีค�ำสั่งระงับการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ได้ ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้ระงับการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหนึง่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ำ� การระงับการท�ำให้แพร่หลายนัน้ เอง
หรือสัง่ ให้ผใู้ ห้บริการระงับการท�ำให้แพร่หลายซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ ก็ได้”
มาตรา 20 ซึ่งได้รับการบัญญัติเพิ่มเข้ามาในร่างกฎหมายฉบับ
สุดท้ายโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนที่
จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในปี 2550 เป็นบทบัญญัติที่มีปัญหาในการ
บังคับใช้ และถูกวิพากษ์วจิ ารณ์มากทีส่ ดุ อีกบทหนึง่ เนือ่ งจากเป็นมาตรการ
เร่งด่วนทีร่ ฐั สามารถสัง่ ระงับการเผยแพร่ขอ้ มูลของประชาชนได้ทนั ทีโดยยัง
ไม่ต้องมีค�ำพิพากษาของศาลว่าข้อมูลเหล่านั้นมีเนื้อหาเป็นความผิดตาม
กฎหมายจริงหรือไม่
ก่อนหน้าที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จะมีผลบังคับใช้ ผู้วิจัย
(สาวตรี สุขศรี)แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ไว้ว่า ในที่สุดแล้ว ประเทศไทย
อาจจ�ำเป็นต้องมีมาตรการ “เร่งด่วน” ในท�ำนองนี้ หรือที่เรียกว่าการ
“เซ็นเซอร์ในภายหลัง (การเผยแพร่)” กับเนือ้ หาบางประเภททีผ่ ดิ กฎหมาย
อย่างชัดเจนเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการปราบปรามการกระท�ำ
ความผิด รวมทั้งระงับยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในวงกว้าง
เพราะแม้แต่กฎหมายของประเทศประชาธิปไตยหลายๆ ประเทศ ก็กำ� หนด
มาตรการดังกล่าวไว้ส�ำหรับเนื้อหาบางประเภทที่รัฐไม่อาจยอมให้เผยแพร่
ต่อสาธารณะได้ เช่น เนื้อหาหรือภาพลามกอนาจารเด็ก ภาพการใช้ความ
รุนแรงหรือการท�ำทารุณกรรมอันผิดลักษณะมนุษย์ หรือภาพหรือเนื้อหา
ในเชิงดูถูกเหยียดหยามเผ่าพันธุ์อื่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มาตรการ
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ดังกล่าวจะต้องบัญญัติเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้ให้ชัดเจน ทั้งต้องวาง
อยูบ่ นหลักพืน้ ฐานว่าด้วยการคุม้ ครองเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร และ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ข้อบัญญัติจึงควรมีลักษณะเป็น “ข้อ
ยกเว้น” อย่างยิ่ง หรือมีเหตุผลที่มิอาจก้าวล่วงได้จริงๆ รัฐจึงจะใช้อ�ำนาจ
ปิดกัน้ เนือ้ หาได้ ซึง่ ต้องมีกฎหมายเป็นลายลักษณ์อกั ษรบัญญัตโิ ดยแจ้งชัด
ด้วยว่าเนื้อหาในลักษณะใดบ้างที่อาจถูกปิดกั้น
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ามาตรา 20 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550
เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ใช้ถ้อยค�ำคลุมเครือไม่ชัดเจนว่า
เนื้อหาประเภทใดที่อาจถูกปิดกั้นได้ กฎหมายเขียนให้อ�ำนาจรัฐเพื่อปิดกั้น
เป็น “หลัก” ไม่ใช่ “ข้อยกเว้น” ทีต่ อ้ งตีความโดยเคร่งครัดรัดกุม ทัง้ ให้หน่วย
งานรัฐใช้ดุลพินิจพิจารณากันเอง แม้มาตรา 20 ก�ำหนดเงื่อนไขให้ต้องผ่าน
การกลัน่ กรองการใช้ดลุ พินจิ ของพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ากศาลก่อนก็ตาม แต่
ที่ผ่านมาก็ยังมีประเด็นปัญหา และข้อถกเถียงเกี่ยวกับข้อจ�ำกัดของศาลใน
การท�ำภารกิจนี้ในประการต่างๆ เช่น ศาลมีภาระงานหลักในการพิจารณา
อรรถคดีและออกหมายอืน่ ๆ ซึง่ มีจำ� นวนมากอยูแ่ ล้ว จึงอาจท�ำให้ไม่สามารถ
ให้เวลากับการพิจารณาเนื้อหาในเว็บไซต์ (ซึ่งต้องท�ำโดยรวดเร็ว) ได้อย่าง
รอบคอบเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลที่ถูกส่งไปยังศาลเพื่อขอ
ค�ำสั่งมีปริมาณมาก28 รวมทั้งมุมมองและทัศนคติของศาลเองที่มีต่อสิทธิ
เสรีภาพในการเผยแพร่เนื้อหาในระบบคอมพิวเตอร์ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติซึ่งเป็นผลการวิจัยในภาคที่ 1 คณะผู้วิจัยพบว่าช่วงเวลากว่าสี่ปี
ของการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ปรากฏค�ำสัง่ ศาลตามมาตรานี้
กว่าร้อยฉบับทีอ่ นุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าทีร่ ะงับการเผยแพร่หน้าเว็บเพจ
จ�ำนวนกว่า 80,000 ยูอาร์แอล29 ทั้งยังพบข้อเท็จจริงด้วยว่า ค�ำสั่งศาล
ดังกล่าวได้รับการพิจารณาและด�ำเนินการโดยรวดเร็ว จนหลายๆ กรณี
ถูกตั้งค�ำถามว่า หากพิจารณาประกอบกับระยะเวลาที่ศาลใช้ การตรวจ
พิจารณาเนื้อหาดังกล่าวมีความละเอียดครบถ้วนจริงหรือไม่ ซึ่งเหตุต่างๆ
เหล่านี้เองย่อมก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในหมู่ประชาชน
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่อาจยังไม่ค่อยถูกเรียกร้องเพื่อท�ำให้เกิด
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

187

ความชัดเจนก็คือ แท้ที่จริงแล้วค�ำว่า “ระงับการเผยแพร่” ตามมาตรานี้มี
ความหมายและขอบเขตอย่างไร ศาลสามารถสั่งระงับการเผยแพร่ได้ทั้ง
เว็บไซต์ หรือควรต้องระงับเฉพาะส่วนทีม่ ขี อ้ มูลทีอ่ าจเข้าข่ายเป็นความผิด
ปรากฏอยูเ่ ท่านั้น เพราะที่ผ่านมามักมีกรณีทพี่ บว่า แม้จะสามารถระบุหรือ
เจาะจงได้วา่ “เนือ้ หา” ส่วนใดบ้างในเว็บไซต์ทอี่ าจเข้าข่ายเป็นความผิด แต่
เว็บไซต์นนั้ กลับถูกระงับการเผยแพร่ทงั้ หมด ทัง้ ทีพ่ นื้ ทีส่ ว่ นใหญ่ถกู ใช้เพือ่
การเผยแพร่ข่าวสารทั่วไปที่ไม่เป็นความผิด เช่น กรณีของการปิดกั้นเว็บ
ข่าวประชาไท เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ย่อมมีลักษณะขัดต่อสิทธิและเสรีภาพใน
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของประชาชน และเป็นการกระท�ำทีเ่ กินกว่าเหตุ หรือ
เกินกว่ากรณีทจี่ ำ� ต้องกระท�ำเพือ่ ระงับยับยัง้ ความเสียหายตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย
3.3 ปัญหาในภาพรวมของความผิดที่ว่าด้วยการเผยแพร่
เนื้อหาบนสื่อออนไลน์
กล่าวได้วา่ ส�ำหรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แล้ว บทบัญญัตใิ น
ส่วนที่มีปัญหาในแง่ของการใช้การตีความมากที่สุด แต่กลับถูกหยิบยกขึ้น
บังคับใช้มากที่สุด ก็คือ บทที่ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหา
ทั้งที่เป้าหมายแรกของพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องการขจัดช่องว่างของ
กฎหมาย เนือ่ งจากกฎหมายทีม่ อี ยูเ่ ดิมไม่สามารถตีความให้ครอบคลุมการ
กระท�ำความผิดรูปแบบใหม่ซงึ่ มีองค์ประกอบความผิดแตกต่างจากความผิด
พืน้ ฐานอืน่ ๆ เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์หรือท�ำให้เสียทรัพย์ไม่สามารถน�ำ
มาใช้ได้ถนัดนักกับการโจรกรรมข้อมูล การดักรับข้อมูล และการท�ำให้ขอ้ มูล
หรือระบบคอมพิวเตอร์เสียหาย ท�ำนองเดียวกันกับทีไ่ ม่สามารถน�ำความผิด
ฐานบุกรุก มาใช้กับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นได้ เป็นต้น ซึ่ง
ความผิดดังกล่าวล้วนมีประเด็นทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีก่ ฎหมายเก่าไปไม่ถงึ
ในขณะทีค่ วามผิดเกีย่ วกับการเผยแพร่เนือ้ หานัน้ สามารถน�ำกฎหมายฉบับ
ต่างๆ ที่มีอยู่เดิมมาปรับใช้ได้อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมาย
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อาญา เพราะเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะหรือองค์ประกอบความผิดใหม่
มีกแ็ ต่เพียง “พืน้ ที”่ ทีใ่ ช้กระท�ำผิดเท่านัน้ ทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไป การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจารแม้ท�ำในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก็ยังคงใช้มาตรา 28730
ประมวลกฎหมายอาญาได้ ท�ำนองเดียวกับการหมิ่นประมาทที่ปรับได้กับ
มาตรา 326 และ 328 กระทั่งเนื้อหาขัดต่อความมั่นคงก็ใช้มาตรา 112 หรือ
116 ได้ ซึ่งความผิดในส่วนนี้กฎหมายของหลายประเทศ31 ก็หาได้น�ำมา
บัญญัตริ วมไว้ในกฎหมายว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
ไม่ อย่างมากก็ใช้วธิ แี ก้ไขเพิม่ เติมให้ชดั เจนขึน้ ในหมวดความผิดทีเ่ กีย่ วข้อง
กันของประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆ ปัจจุบันหลายฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมายเอง ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต รวม
ทั้งผู้ใช้บริการจ�ำนวนหนึ่ง จึงเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความซ�้ำซ้อนของ
กฎหมาย ทั้งไม่มีปัญหาเรื่องการตีความ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ควรเป็น
กฎหมายที่ก�ำหนดความผิดและโทษส�ำหรับการกระท�ำทางเทคนิคโดยแท้
อย่างการเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การรบกวนข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล การ
ฉ้อโกงคอมพิวเตอร์ หรือการก่อวินาศกรรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
3.4 บทสรุป
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็น
“สือ่ ใหม่” ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแนวคิดของประชาชนจ�ำนวนไม่นอ้ ย และเป็นพืน้ ที่
ที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนและแสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรี
ด้วยศักยภาพดังกล่าวประกอบกับความสะดวกรวดเร็ว และข้อมูลจ�ำนวน
มหาศาลที่ไหลเวียน จึงมักปรากฏข้อเท็จจริงว่าฝ่าย “รัฐ” หรือผู้กุมอ�ำนาจ
ทางการเมืองการปกครองหรือทางธุรกิจในหลายประเทศมองอินเทอร์เน็ต
อย่างที่เป็นได้ทั้งมิตรและศัตรู อินเทอร์เน็ตย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งหากรัฐ
สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ในขณะเดียวกัน หากรัฐไม่สามารถตรวจสอบหรือก�ำกับควบคุมให้การ
ติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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อยู่ภายในขอบเขตของสิ่งที่รัฐประสงค์ให้ประชาชนรู้ อินเทอร์เน็ตก็อาจ
กลายเป็นสื่อที่เป็นภัยในสายตาของรัฐ และนับแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2550
เป็นต้นมา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก็กลายเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่
เข้ามามีบทบาทอย่างส�ำคัญในการ “จัดระเบียบ” การสือ่ สารในอินเทอร์เน็ต
จากผลการศึกษาวิจัยภาค 1 ในส่วนของการเก็บรวมรวมสถิติ
ต่างๆ อันเป็นผลพวงมาจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จะพบว่าสถิติ
จ�ำนวนเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นกว่า 80,000 ยูอาร์แอล มีสัดส่วนแตกต่างกัน
อย่างมหาศาลกับสถิติคดีความที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม (ชั้นต�ำรวจ
อัยการ และศาล) ซึ่งมีอยู่เพียงหลักร้อย เรื่องนี้นอกจากอาจถูกตั้งค�ำถาม
ถึงข้อจ�ำกัดต่างๆ ความรวดเร็ว กระทั่งความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐใน
การท�ำคดีแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเลือกที่จะ
ใช้ “มาตรการเร่งด่วน” มากกว่าพยายามเสาะแสวงหาตัวการผู้กระท�ำและ
ต้นตอของความผิด ในขณะเดียวกัน คดีความที่เกิดขึ้นแล้วจ�ำนวนหนึ่งก็
ถูกตั้งค�ำถามถึงความถูกต้องแห่งการ “ตั้งข้อหา” รวมทั้งความสับสน และ
ซ�ำ้ ซ้อนกับกฎหมายฉบับอืน่ ทีม่ อี ยูก่ อ่ น ซึง่ เหล่านีย้ อ่ มส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบว่า ค�ำถามและปัญหาต่างๆ
ดังกล่าวมาไม่ได้มาจาก “การบังคับใช้” หรือ “ทัศนคติของผู้บังคับใช้” แต่
เพียงอย่างเดียว หากแต่ยงั เป็นผลมาจาก “บทบัญญัต”ิ ของพระราชบัญญัติ
นี้เองด้วย เพราะใช้ถ้อยค�ำที่กว้างขวาง สับสน ซ�้ำซ้อน และไม่มีหลักการที่
ชัดเจนแน่นอน ทั้งนี้ ตั้งแต่การให้ค�ำนิยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค�ำว่า “ผู้ให้
บริการ” ทีไ่ ม่สอดคล้องกับความเข้าใจในวงการผูป้ ระกอบการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความหมายกว้างกินความไปถึง “ผู้ให้บริการโทรคมนาคม”
อืน่ ๆ ทีอ่ าจไม่เกีย่ วข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็น “วัตถุ” แห่ง
กฎหมายตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เลย ท�ำให้อาจต้องเสียเวลาทั้ง
ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องเมื่อพบในท้ายที่สุดว่า ผู้ถูกฟ้องนั้นไม่มีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะที่จะเข้ามารับผิดชอบกับการกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้นได้
มาตราที่ก�ำหนดฐานความผิดบัญญัติไว้อย่างคลุมเครือ ในที่นี้
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หมายเฉพาะ มาตรา 14 ซึ่งอยู่ในขอบเขตและเกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย
เท่านั้น นับปัญหาตั้งแต่ความผิดตาม (1) ของมาตรา 14 ซึ่งอันที่จริงแล้ว
เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการ “ปลอมแปลง” หรือ “ท�ำให้เป็นเท็จ” ไม่ใช่
ความผิดที่ว่าด้วยการ “เผยแพร่” ข้อมูลที่มี “เนื้อหาผิดกฎหมาย” แต่ถูกน�ำ
มาบัญญัตริ วมไว้กบั วงเล็บอืน่ ๆ ท�ำให้เกิดความสับสนกับผูใ้ ช้ มีการตีความ
ไปถึงความผิดฐานหมิ่นประมาทจนก่อให้เกิดผลประหลาดต่างๆ นานา
ความผิดใน (2) “ขัดต่อความมั่นคง” หรือ “ท�ำให้ประชาชนตื่นตระหนก” ก็
ใช้ถ้อยค�ำคลุมเครือเปิดช่องให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไป
ทั้งความหมายยังแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและทัศนคติของผู้ใช้อ�ำนาจ
ปกครอง ก่อให้เกิด “ความไม่มั่นคง” กับประชาชน ด้วยไม่รู้ว่าตนจะถูก
ด�ำเนินคดีอาญาเมื่อไร ทั้ง (2) ก็เป็นเรื่องซ�้ำซ้อนกันเองกับ (3) ซึ่งก�ำหนด
ให้การเผยแพร่เนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคง หรือก่อการร้ายเป็นความผิด
อยูแ่ ล้ว ในขณะที่ มาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีปญ
ั หาในแง่ของ
หลักการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�ำหนดโทษไว้รุนแรง พิจารณาแล้ว
ไม่ เ หมาะสมกั บ สภาพความผิ ด และโดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะข้ อ มู ล ใน
อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการซึ่งไม่ใช่ผู้กระท�ำความผิดด้วยตัวเองต้องเสี่ยง
กับการรับโทษเท่าตัวการ จนก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัว และ
สถานการณ์ “เซ็นเซอร์ตัวเอง” และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา 20 ซึ่งมี
ปัญหาในแง่ของการบัญญัติมากที่สุดมาตราหนึ่งในกฎหมายฉบับนี้ เพราะ
ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่รัฐปิดกั้นเว็บไซต์ได้ภายใต้เงื่อนไขที่คลุมเครือว่า “ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” ยังผลให้มสี ถิตกิ าร
ปิดกัน้ เว็บไซต์จำ� นวนมาก แต่ไม่สอดคล้องกับสถิตกิ ารฟ้องคดีเพือ่ ให้พสิ จู น์
ว่า ในที่สุดแล้ว “เนื้อหา” ที่รัฐปิดกั้นไปก่อนนั้น เป็นความผิดในฐานใด หรือ
กระทั่งเป็นความผิดจริงหรือไม่
แม้ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท� ำ ความผิ ด อั น เกี่ ย ว
กับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญเร่ง
ด่วนในยุคข้อมูลข่าวสาร แต่ในประเทศที่อ้างตัวว่าปกครองในระบอบ
นิติรัฐ-ประชาธิปไตย การให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูล
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ การให้ความเคารพต่อความคิด
ความเชื่อ และการใช้วิจารณญาณของประชาชน ย่อมเป็นเรื่องที่รัฐต้องให้
ความส�ำคัญ และพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อแสวงหาจุดร่วมที่สมดุลกับการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดดังกล่าวด้วย
4. แนวนโยบายแห่งรัฐที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ในสื่อออนไลน์
รายงานส่วนนีจ้ ะได้กล่าวถึง แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องภาค
รัฐที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ ซึ่งหลายกรณีสามารถสะท้อนให้เห็นทัศนคติของ
ผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐ และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในระดับต่างๆ ทีม่ ตี อ่ สิทธิเสรีภาพ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และ
เพื่อความสะดวกในการล�ำดับเหตุการณ์ ทั้งเพื่อง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ
พัฒนาการและความเปลีย่ นแปลงของแนวนโยบาย คณะผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวม
และแบ่งการน�ำเสนอข้อมูลตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ
ผู้รับผิดชอบ และบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 โดยตรง
นับจากวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นวันที่ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีผลบังคับใช้ จนถึงปัจจุบนั (รัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร พ.ศ. 2555) ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาจากการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อ
สิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน อาจแบ่งได้อย่างน้อย 6 ช่วงเวลาตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังนี้
1) นายสิทธิชยั โภไคยอุดม (9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน
พ.ศ. 2550)
2) นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (รักษาราชการแทน 1 ตุลาคม พ.ศ.
2550 ถึง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
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3) นายมั่น พัธโนทัย (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 2 ธันวาคม
พ.ศ. 2551)
4) ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี (20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง
6 มิถุนายน พ.ศ. 2553)
5) นายจุติ ไกรฤกษ์ (6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง 3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2554)
6) น.อ. อนุดษิ ฐ์ นาครทรรพ (9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนั )
4.1. นโยบายรั ฐ ในช่ ว งที่ นายสิ ท ธิ ชั ย โภไคยอุ ด ม เป็ น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที (9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน
พ.ศ. 2550)
4.1.1 ข้อมูลเบื้องต้น
นายสิทธิชัย โภไคยอุดม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ใน
รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ส�ำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรม เคย
รับราชการเป็นอาจารย์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประเด็นหลักของกระทรวงไอซีทีในขณะนั้น คือ การแปร
สัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3 จี และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
เรื่องดาวเทียมไทยคมกับกลุ่มเทมาเส็คของประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม
ผลงานชิ้นแรกของนายสิทธิชัยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ก็คือ การ
ผลักดันร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.... เข้าสูก่ ารพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ โดยนายสิทธิชยั กล่าว
ถึงเหตุผลในการผลักดันว่า
“…เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายที่สามารถควบคุมการกระท�ำความ
ผิดได้ ทั้งการป้องกันแฮกเกอร์ การลงข้อความที่เสื่อมเสีย ลามก อนาจาร
ข้อความที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และการหมิ่นประมาทส่วนบุคคล โดย
จะมีการปรับปรุงการใช้อ�ำนาจ และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม แต่
จะไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ห้าม หรือปกปิดข้อมูลทางวิชาการ และการแสดง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ความเห็นทางการเมือง …” 32
ปลายเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2549 ภายหลั ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ได้
สองเดือน กระทรวงไอซีทีจัดแถลงผลงานต่อสื่อมวลชนโดยมุ่งเน้นผลงาน
ด้านการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไปในทางที่ผิด ซึ่งกระทรวง
ไอซีทีได้ท�ำการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมไปกว่า
3,100 เว็บไซต์ ทั้งยังมีข้อมูลจากการรับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมประมาณ
วันละ 15,000 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในการแถลงผลงานดังกล่าวไม่มีการ
ให้ข้อมูลรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นหรือถูกแจ้งเข้ามา
ว่าส่วนใหญ่แล้วมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือไม่เหมาะสมอย่างไร ทั้งนี้
การปิดกั้นเว็บไซต์ในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงไอซีทีน่าจะสั่งให้ปิดกั้น
เองโดยล�ำพังไม่ได้ร้องขอค�ำสั่งศาลแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจตาม
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง (คปค.) ฉบับที่ 5 ที่ออกโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ภายหลังการท�ำรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 254933 ไม่ใช่การใช้อ�ำนาจ
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับ อย่างไร
ก็ตาม มีข้อควรสังเกตว่าในการแถลงผลงานครั้งนั้น กระทรวงไอซีทีเองหา
ได้อ้างอิงประกาศ คปค. ฉบับที่ 5 ในการปฏิบัติงานไม่ จึงเป็นผลให้เกิด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมและแวดวงไอทีว่ากระทรวงไอซีทีใช้อ�ำนาจ
ตามกฎหมายฉบับใดสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ของประชาชน
4.1.2 กรณีโปรแกรม “แคมฟรอก” (Camfrog)
ปลายเดือนธันวาคม 2549 เกิดกระแสข่าววัยรุ่นไทยใช้โปรแกรม
“แคมฟรอก” (Camfrog) ติดต่อสือ่ สารผ่านกล้องเว็บแคมโดยมีการโชว์ลามก
อนาจาร เป็นผลให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยปลัดกระทรวงในขณะนั้นเข้า
หารือกับนายสิทธิชยั เกีย่ วกับความเป็นไปได้ในการปิดกัน้ การใช้งาน น�ำไปสู่
การสัง่ การให้บริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ปิดกัน้ การเชือ่ มต่อ
ระหว่างประเทศของโปรแกรมดังกล่าว นายสิทธิชยั กล่าวถึงกรณีดงั กล่าวว่า
“…ถึงแม้วิธีนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ก็เชื่อว่าจะ
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สามารถแก้ปัญหาได้ โดยอยากขอโทษคนที่ได้รับความเสียหาย เพราะ
แคมฟรอกไม่ได้สร้างความเสียหายเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถสร้าง
ประโยชน์ เพราะที่ผ่านมาได้มีผู้พิการทางสายตาสามารถรับฟังทางเสียง
ได้...” 34
กรณีนี้ยังน�ำไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจของต�ำรวจเพื่อ
ปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยงานแรกที่ตั้งขึ้น คือ “กอง
บังคับการปราบปรามการกระท�ำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี” (ปดส.) ซึ่ง
ต่อมาเปลี่ยนเป็น “กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์” (ปคม.) นอกจากนี้ ในเวลาใกล้เคียงกัน เกิดกรณีใช้พระพุทธรูป
เป็นตราสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ลามกอนาจาร เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่าง
กว้างขวาง นายสิทธิชัย จึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงไอซีที ประสานงาน
กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ให้ปิดกั้นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพลามกอนาจาร โดยหน่วยงานที่มีบทบาท
ส�ำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว คือ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ของกระทรวง
วัฒนธรรม และศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งท�ำหน้าที่
สอดส่องดูแลเว็บไซต์ไม่เหมาะสมต่างๆ เพื่อแจ้งกระทรวงไอซีทีให้ท�ำการ
ปิดกั้น ราวต้นเดือนมกราคม 2550 ปรากฏว่ากระทรวงไอซีทีสั่งปิดกั้น
เว็บไซต์ลามกอนาจารไปจ�ำนวนกว่า 15,000 เว็บไซต์35 ซึ่งการปิดกั้น
เว็บไซต์ในช่วงเวลานี้ คงเป็นการใช้อ�ำนาจตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 5
เช่นกัน เนื่องจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ยังไม่มีผลใช้บังคับ
4.1.3 กรณีเว็บไซต์ Youtube.com และ Pantip.com ห้อง

ราชด�ำเนิน
เหตุ ก ารณ์ เ กี่ ย วกั บ เสรี ภ าพในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารทาง
อินเทอร์เน็ตที่น�ำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทและการใช้อ�ำนาจของ
นายสิทธิชัยในวงกว้างก็คือ กรณีสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ Youtube.com ราว
เดือนเมษายน 2550 เมือ่ มีผเู้ ผยแพร่เนือ้ หาทีอ่ าจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือแสดงความ
อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริยฯ์ ลงในเว็บไซต์ดงั กล่าว นายสิทธิชยั ชีแ้ จง
ต่อกรณีนี้ว่า
“…เบื้องต้นได้พยายามปิดยูอาร์แอลเพราะเห็นว่าเป็นเว็บไซต์ที่
มีประโยชน์เช่นกัน แต่ก็ไม่สามารถกั้นการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ จึงต้อง
ปิดกัน้ ทัง้ เว็บไซต์ โดยจากนีต้ อ้ งรอดูวา่ เนือ้ หาดังกล่าวยังมีการเผยแพร่อยู่
หรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วก็อาจจะยกเลิกการปิดกั้น...” 36
หลังปิดกั้นเว็บไซต์ YouTube เพียงไม่กี่วัน กระทรวงไอซีที
สั่งปิดกระดานข่าวห้องราชด�ำเนินที่ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ Pantip.
com ด้วยเหตุผลว่า มีข้อความกระทบต่อความมั่นคงเป็นจ�ำนวนมาก แต่
หลังจากผู้ดูแลเว็บไซต์แสดงให้กระทรวงไอซีทีเชื่อมั่นว่าจะท�ำการตรวจ
สอบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นในลักษณะดูหมิ่น
พระมหากษัตริย์ ดูหมิน่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี รวม
ทั้งหมิ่นประมาทบุคคลอื่นๆ อีก จึงได้รับอนุญาตให้เปิดใช้งานใหม่ ส่วน
กรณี YouTube นัน้ หลังจากรัฐบาลไทยส่งเรือ่ งไปยังผูด้ แู ลระบบในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ให้บริการ จึงได้ข้อยุติ
ร่วมกันว่า เว็บไซต์ยินยอมลบเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ
ออก กระทรวงไอซีทีจึงยกเลิกการปิดกั้น ทั้งสองกรณีได้น�ำไปสู่การจัด
ระเบียบและก�ำชับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายว่าต้องคอยสอดส่องดูแล
รวมทั้งปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และถือเป็นครั้ง
แรกที่กระทรวงไอซีทีอ้างถึงประกาศ คปค. ฉบับที่ 5 ว่าเป็นกฎหมายที่ให้
อ�ำนาจกระทรวงไอซีทีในการปิดกั้นเว็บไซต์
4.1.4 กรณีเว็บไซต์ PTV และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยไม่
เอาเผด็จการ

ปลายเดือนพฤษภาคม 2550 มีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลโดย
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ (นปก.) ซึ่งนอกจากการชุมนุม
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แล้ว ยังมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ และถ่ายทอดภาพการชุมนุมผ่านเว็บไซต์
ซึ่งต่อมาถูกปิดกั้นการเข้าถึงโดยกระทรวงไอซีที นายสิทธิชัยให้เหตุผลว่า
เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา “ขัดต่อความมั่นคง” เพราะปลุกปั่นให้ประชาชน
ออกมาชุมนุม
เดือนกรกฎาคม 2550 กระทรวงไอซีทีแถลงต่อคณะรัฐมนตรีว่า
ได้ด�ำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหายั่วยุหรือก่อความวุ่นวายไปกว่า 20
เว็บไซต์ โดยมีการกล่าวเปรียบเทียบการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตกับนโยบาย
ฆ่าตัดตอนในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ว่า การปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ถือว่าละเมิดสิทธิประชาชนเล็กน้อยมาก
เมื่อเทียบกับการฆ่าตัดตอน37
4.1.5 บทสรุป และวิเคราะห์
จะเห็นได้ว่านโยบายและแนวปฏิบัติของกระทรวงไอซีทีในสมัย
ของนายสิทธิชัย โภไคยอุดม มีลักษณะค่อนข้างเคร่งครัดเข้มงวด กระทั่ง
หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนซึ่งได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย โดย
เป็นที่น่าสังเกตว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ในสมัยของนายสิทธิชัยนั้น จ�ำนวน
มากไม่ชดั เจนว่าเป็นการใช้อำ� นาจตามกฎหมายฉบับใด เนือ่ งจากเป็นเวลา
ที่ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ยังไม่ประกาศใช้ ทั้งกระทรวงไอซีทีเองก็ไม่
เคยให้เหตุผล หรืออ้างอิงกฎหมายที่ชัดเจนด้วย จนในเดือนเมษายน 2550
จึงเริ่มมีการอ้างถึงประกาศ คปค. ฉบับที่ 5 ในกรณีของการปิดเว็บไซต์
YouTube หลังจากกรณีปิดกั้นเว็บไซต์ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยไม่
เอาเผด็จการ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก็มีผลใช้บังคับ และประกาศ
คปค. ฉบับที่ 5 ก็ถูกยกเลิกไป38 อย่างไรก็ดี ภายหลัง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 มีผลใช้บังคับได้ไม่นานนายสิทธิชัยก็ลาออกจากต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงไอซีที
อนึ่ง ในยุคของนายสิทธิชัยนี้เอง ที่ถือเป็นจุดเริ่มของหน่วยงาน
ใหม่ๆ หลายหน่วยงานที่มีหน้าที่เฉพาะในการตรวจตราเนื้อหาที่เผยแพร่
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ในสื่อออนไลน์ และหลายแห่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวอยู่ต่อ
มาจนถึงปัจจุบัน
4.2. นโยบายรัฐในช่วงที่ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็น
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงไอซีที (รักษาราชการแทน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ถึง6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
4.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น
เนื่องจากนายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นเพียงผู้รักษาราชการ
แทนรัฐมนตรีว่าการที่ลาออกไป ในขณะเดียวกันก็ด�ำรงต�ำแหน่งรองนายก
รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจด้วย ประกอบกับเป็นช่วงของการเตรียมการเลือก
ตั้งผู้แทนราษฎรซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 จึงไม่ได้มีการ
ด�ำเนินนโยบายใดๆ เพิ่มเติม นโยบายและแนวปฏิบัติของกระทรวงไอซีที
ในสมัยของนายโฆสิตในภาพรวมจึงยังเป็นลักษณะเดียวกันกับสมัยของนาย
สิทธิชัย คือ เน้นการตรวจสอบเนื้อหาในสื่อออนไลน์ และปิดกั้นเว็บไซต์ที่มี
เนื้อหาไม่เหมาะสมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานหลัก คือ
กระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้
เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่ถูกปิดกั้นในช่วงดังกล่าวคือเว็บไซต์ลามกอนาจาร และ
ดูหมิ่นพุทธศาสนา39
4.2.2 บทสรุป และวิเคราะห์
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพลามก
อนาจารยังคงเป็นเช่นเดิม โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมขึ้นเพื่อสอดส่องดูแลโดยเฉพาะ และในช่วงเวลานั้นก็แทบไม่มี
ปัญหาหรือกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกิดขึ้นเลย ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ใกล้ช่วงเวลาเลือกตั้งทั่วไป ท�ำให้สถานการณ์ทางการเมืองสงบลง
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4.3 นโยบายรัฐในช่วงที่ นายมัน่ พัธโนทัย เป็นรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงไอซีที (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
4.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น
นายมั่น พัธโนทัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีในรัฐบาล
นายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ส�ำเร็จการศึกษาจากคณะ
นิติศาสตร์ โดยเขายอมรับว่าไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเลย ทั้ง
ไม่ได้เตรียมตัวมาด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีอีกด้วย
ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า ประเด็นที่กระทรวงไอซีทีในสมัยของนายมั่นให้ความ
ส�ำคัญ และถูกจับตามองจากสังคม คือ การร่างพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …
ส�ำหรับการด�ำเนินนโยบายที่มีผลต่อเสรีภาพของประชาชนในสื่อ
ออนไลน์นั้น เป็นไปในเชิงรุกมากขึ้น มีการริเริ่มโครงการและตั้งหน่วยงาน
สอดส่องเนื้อหาบนเว็บไซต์เพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (social network) เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งมีการ
เผยแพร่ภาพลามกอนาจาร หรือการล่อลวงผ่านทางเครือ่ งมือดังกล่าว ทัง้ ยัง
เป็นช่วงทีม่ เี ว็บไซต์พนันฟุตบอลเกิดขึน้ จ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ในช่วงระยะ
เวลาดังกล่าวยังได้มีการพูดถึงแนวทางในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 ด้วย
เพื่อแก้ปัญหาการบังคับใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเว็บไซต์ที่
มีเนื้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
4.3.2 โครงการ Hack and Crack
หลังจากนายมัน่ เข้ารับต�ำแหน่งได้หนึง่ เดือน กระทรวงไอซีทกี ร็ เิ ริม่
โครงการชื่อว่า Hack and Crack มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาและลดช่อง
ว่างในทางปฏิบตั ทิ รี่ ฐั ไม่สามารถสัง่ ปิดกัน้ การเข้าถึงเว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาหมิน่
พระบรมเดชานุภาพ หรือหมิ่นศาสนาพุทธได้โดยสมบูรณ์ เนื่องจากหลาย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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กรณีเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศ กระทรวงจึงต้องการตั้งเจ้าหน้าที่พิเศษ
ในการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเพื่อเข้าไปลบข้อมูลในระบบหรือใน
เว็บไซต์เหล่านั้น นายมั่นกล่าวถึงโครงการฯ ดังกล่าวว่า
”การกระท�ำลักษณะนี้ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายอยูบ่ า้ ง แต่บางครัง้
ก็ต้องยอมแลก ถ้าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จริงๆ” 40
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ถูกต่อต้านทั้งจากนักกฎหมาย และนัก
คอมพิวเตอร์จ�ำนวนไม่น้อย ซึ่งนอกจากเหตุผลเรื่องรัฐบาลไม่ควรท�ำผิด
กฎหมายเสียเองแล้ว (ในเวลานั้น การเข้าถึงระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผูอ้ นื่ โดยไม่มอี ำ� นาจ หรือการเจาะระบบเป็นความผิดตามกฎหมายของ
ประเทศส่วนใหญ่แล้ว) ยังมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการไม่ประเมิน
ศักยภาพของหน่วยงาน รวมทัง้ ความสามารถของเจ้าหน้าทีไ่ ทยเองด้วยซึง่
ปฏิเสธไม่ได้วา่ อาจยังด้อยกว่ากลุม่ ประเทศตะวันตก อย่างไรก็ตาม โครงการ
ดังกล่าวถูกล้มเลิกไปในท้ายที่สุด
4.3.3 ตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT CORP) และตั้งงบประมาณ
เพื่อการปิดกั้นเว็บไซต์
เดือนพฤษภาคม 2551 กระทรวงไอซีทีตั้งศูนย์ประสานความ
ร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือ ICT CORP ขึ้น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน
เช่น กองปราบปราม ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) เป็นต้น มีภารกิจสืบสวนร่องรอยการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์
และอาชญากรรมประเภทอื่นๆ ที่กระท�ำผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนมากเป็น
คดีฉ้อโกงผ่านอินเทอร์เน็ต หมิ่นประมาท และเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร
และนอกเหนือจากหน้าที่ในการสืบหาตัวผู้กระท�ำความผิดแล้ว หน่วยงาน
ดังกล่าวยังมีหน้าที่ตรวจจับและเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพด้วย นายมั่นให้สัมภาษณ์กรณีนี้ไว้ว่า
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“...ทางกระทรวงมีหน่วยไอซีทีคอร์ปคอยตรวจจับ หรือเฝ้าระวัง
เว็บไซต์กว่า 200 เว็บไซต์ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เพียง 10 คน ที่
ผ่านมา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกว่า 200 แห่ง ก็ให้ความร่วมมืออย่างดี มี
การประชุมร่วมกันหลายครั้ง...” 41
จากนั้นในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน นายมั่นเปิดเผยว่าตรวจพบ
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกว่า 1,200 เว็บไซต์ ในจ�ำนวนนี้มีกว่า 700
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยศาลมีค�ำสั่งให้ปิดกั้นแล้ว
416 เว็บไซต์42
อนึง่ นอกจากการตัง้ ศูนย์ประสานความร่วมมือแล้ว ในยุคของนาย
มั่นนี้เองที่กระทรวงไอซีทีได้เตรียมจัดงบประมาณเฉพาะเพื่อซื้ออุปกรณ์
และเครื่องมือจากต่างประเทศส�ำหรับภารกิจปิดกั้นเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเนื้อหาเป็นการจาบจ้วงสถาบันฯ ทั้งนี้ อุปกรณ์
ดังกล่าวมีราคาเครื่องละ 100-500 ล้านบาท ซึ่งนายมั่นกล่าวถึงกรณีนี้ว่า
“จะมีการหารือเพื่อขอซื้อเครื่องที่บล็อกเว็บไม่เหมาะสม ราคา
เครือ่ งละ 100 - 500 ลบ. จะช่วยบล็อกเว็บไม่เหมาะสมได้ รวมถึง เว็บก่อการร้าย
เว็บโป๊ก็สามารถท�ำได้” 43
4.3.4 การแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก
ในเดือนสิงหาคม 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นปัญหาการบังคับ
ใช้ บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมออนไลน์และพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี รวมทั้งภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ต้องเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ 90 วัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการสูง อย่างไรก็ตาม
ในท้ายที่สุดยังไม่มีข้อเสนอใดๆ ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการแก้ไขดังกล่าว
กระทั่ ง เดื อ นตุ ล าคม 2551 ซึ่ ง มี ร ายงานว่ า เว็ บ ไซต์ ห มิ่ น ประมาท
พระมหากษัตริย์เพิ่มจ�ำนวนขึ้น ที่ประชุมไอซีทีจึงออกข้อเสนอแก้ไขเพิ่ม
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เติม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เพือ่ เพิม่ อ�ำนาจแก่เจ้าพนักงานให้สามารถ
ปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นพระมหากษัตริย์ได้ทันทีที่ตรวจพบโดยไม่
ต้องขอค�ำสั่งศาล เพื่อให้เกิดความรวดเร็วก่อนที่เว็บไซต์เหล่านั้นจะปิดตัว
และย้ายเซิร์ฟเวอร์หนีไปที่อื่น นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ยังเสนอให้จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพแบบเดียวกับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ เพื่อใช้ส�ำหรับ
ตรวจสอบเนื้อหาและปิดกั้นเว็บไซต์ได้ทันที โดยนายมั่นกล่าวว่า
“มัน่ ใจว่า ถ้ามีการปิดกัน้ เว็บไซต์หมิน่ เบือ้ งสูง จะไม่มกี ารฟ้องร้อง
เพราะไอซีทีเตรียมเก็บหลักฐานก่อนมีการปิดกั้น ถ้ากล้ามาฟ้องร้องจริง ก็
เท่ากับเปิดเผยว่าเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ปล่อยให้มีเนื้อหาหมิ่นเบื้องสูง”
4.3.5 แนวปฏิบัติอื่นๆ
เดือนพฤศจิกายน 2551 กระทรวงไอซีทอี อกมาตรการ 5 ข้อในการ
ด�ำเนินการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์44
ดังนี้
1) ให้ผู้ให้บริการร่วมมือปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ทันทีที่พบเห็น
2) ให้ผู้ให้บริการสืบค้นหาตัวผู้กระท�ำผิดทุกครั้งก่อนการปิดกั้น
เว็บไซต์
3) กระทรวงไอซีทีจะด�ำเนินการพิสูจน์ทราบตัวผู้กระท�ำผิด และ
เสนอไปยังส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อด�ำเนินคดีและขอความร่วมมือผู้
ให้บริการน�ำเสนอรายชือ่ ผูก้ ระท�ำผิดขึน้ บัญชีและน�ำประกาศเผยแพร่ตอ่ ไป
4) หากกระทรวงไอซีทตี รวจพบว่า ผูใ้ ห้บริการไม่ดำ� เนินการปิดกัน้
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ตามกระทรวงไอซีทีมีหนังสือแจ้งไปเกิน 3 ครั้ง ก็จะ
ด�ำเนินการขัน้ เด็ดขาดส่งเรือ่ งไปยังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ หรือ กทช. เพิกถอนใบอนุญาตทันที แต่การด�ำเนินการขั้นเด็ดขาดนั้น
กระทรวงอาจจะไม่จ�ำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งเตือนครบ 3 ครั้ง ถ้าเนื้อหามี
ความรุนแรงมากเกินไป โดยการด�ำเนินการเรือ่ งนีไ้ ด้รบั การตอบรับให้ความ
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ร่วมมือจาก กทช. เป็นอย่างดี
5) ส�ำหรับผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด
(มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ได้สั่งการให้มี
การด�ำเนินการตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ศูนย์เฝ้าระวังจะด�ำเนินการ
ตลอด 24 ชั่วโมง และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร้องเรียนหรือแจ้ง
ข้อมูลเว็บไซต์ไม่เหมาะสม”
นอกจากกระทรวงไอซีทีแล้ว ในช่วงท้ายๆ ของการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของนายมั่น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อ
ท�ำหน้าที่สอดส่องและพิจารณาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ หรือวิทยุชุมชน
ที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งรับแจ้งจากประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่สอบสวนด�ำเนิน
การตามกฎหมาย
4.3.6 บทสรุป และวิเคราะห์
ช่วงเดือนสุดท้ายของวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของนายมัน่ นัน้ มีการ
ชุมนุมของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย และมีคำ� พิพากษายุบ
พรรคพลังประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ จึงท�ำให้สถานการณ์ทางการเมือง
ไม่เสถียรภาพ และไม่อาจบริหารราชการได้โดยปกติ อย่างไรก็ตาม จากกรณี
ต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่านโยบายและแนวปฏิบัติของนาย
มั่นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที รวมถึงทัศนคติของหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดรุนแรงกับเนื้อหาในสื่อออนไลน์มากขึ้น
กว่ารัฐบาลในสมัยของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ทั้งเป็นเรื่องที่รัฐพร้อมที่จะ
จัดสรรงบประมาณจ�ำนวนมากเพือ่ ด�ำเนินการดังกล่าว และแม้นายมัน่ จะถือ
ได้ว่าเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในขั้วการเมืองตรงข้ามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ไอซีทีสองคนแรก คือ นายสิทธิชัย และนายโฆษิต แต่นโยบายและแนว
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ปฏิบัติก็ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งเน้นการตรวจสอบเนื้อหา และ
การปิดกั้นเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์ที่รัฐเห็นว่าเข้าข่ายเป็น
ความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อ
ลาดตระเวนตรวจสอบเนือ้ หาในอินเทอร์เน็ตหลายหน่วยงานทัง้ จากระทรวง
ไอซีที ดีเอสไอ และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่ควรตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า แม้ในยุคที่
นายมั่นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีนั้น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จะมี
ผลใช้บังคับแล้ว แต่กระทรวงไอซีทีกลับออก “มาตรการ” เชิงบังคับ (ด้วย
ใบอนุญาตประกอบการ) หรือกระท�ำในลักษณะ “ขอความร่วมมือ” จาก
ผู้ให้บริการให้ท�ำการปิดกั้นเว็บไซต์ทันทีที่พบเห็นแทนที่จะแจ้งเรื่องไป
ยังเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอค�ำสั่งศาลตามกฎหมายต่อไป ซึ่งคณะ
ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็นค�ำสั่งหรือการใช้อ�ำนาจรัฐในลักษณะที่ขัดต่อทั้ง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา
45 เพราะเรือ่ งดังกล่าวย่อมกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยตรง หากรัฐต้องการจ�ำกัดการใช้เสรีภาพดังกล่าวรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดให้ต้องบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะเจาะจง มิใช่เพียงออกเป็นมติ
หรือมาตรการบังคับประเภทอื่นใดเท่านั้น นอกจากนี้ ในยุคของนายมั่นซึ่ง
เป็นรัฐมนตรีที่เป็นนักกฎหมาย ยังมีความพยายามที่จะเสนอโครงการหรือ
กระท�ำการใดๆ อันเป็นความผิดต่อกฎหมายเสียเอง อย่างโครงการ Hack
and Crack เป็นต้น
4.4 นโยบายและแนวปฏิบัติในช่วงที่ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์
สุวรรณฉวี เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงไอซีที (20 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ถึง 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553)
4.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงไอซีที
ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยวันแรกที่เข้ารับต�ำแหน่ง ร.ต.หญิง
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ระนองรักษ์ กล่าวว่า
“ภารกิจแรกทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนือ่ ง คือ จัดการ
กับเว็บไซต์ทเี่ ข้าข่ายหมิน่ พระบรมเดชานุภาพและสถาบันเบือ้ งสูง เนือ่ งจาก
มองว่าเป็นเรื่องส�ำคัญมากที่สุด”
จึงกล่าวได้ว่า นอกเหนือจากประเด็นสัมปทานดาวเทียมไทยคม
และเทคโนโลยี 3 จี ซึ่งเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องมาจากรัฐมนตรีคนก่อน การ
ปราบปรามเว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาหมิน่ พระบรมเดชานุภาพหรือกระทบต่อความ
มั่นคง เป็นสิ่งที่ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ ให้ความส�ำคัญที่สุด โดยนอกจาก
ศูนย์ประสานงานความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT CORP ที่ตั้งขึ้นสมัยนายมั่นแล้ว
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ ยังจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม เพื่อดูแลสอดส่องเนื้อหา
บนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอีกหน่วยหนึง่ คือ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัย
อินเทอร์เน็ต หรือ Internet Security Operation Center (ISOC)
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ด�ำรงต�ำแหน่ง ได้เกิด
การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเมษายน 2552 และเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2553 ซึ่งมีการประกาศ
ใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน 2548 ด้วย ทัง้ รัฐบาลยัง
ได้ตั้งศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ขึ้น ซึ่งมีทั้งอ�ำนาจ
ในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการชุมนุม และควบคุมการ
สื่อสารประเภทต่างๆ
4.4.2 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต หรือ Internet
Security Operation Center (ISOC)
วันที่ 29 มกราคม 2552 นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีออก
ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ 34/2552 แต่งตั้ง “คณะกรรมการอ�ำนวยการ
ก�ำหนดนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่ผิดกฎหมายและ/หรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร” โดยมี ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที
เป็นประธาน และภายหลังการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ ครั้งที่ 1
ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต” หรือ Internet
Security Operation Center (ISOC)45 (ต่อมาปรับรูปแบบเป็น Cyber
Security Operation Center: CSOC หรือ “ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์” ในสมัยที่นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็น
รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพื่อคอย
ประสานการท�ำงานกับหน่วยงานทหารและต�ำรวจ โดยมีงบประมาณส�ำหรับ
โครงการดังกล่าว 80 ล้านบาท ภาระหน้าที่หลักของศูนย์นี้ คือ เฝ้าระวัง
ภัยคุกคามจากเนือ้ หาทีไ่ ม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารและ
สนับสนุนภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการด�ำเนินคดีผู้กระท�ำความ
ผิดคดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งตลอด
สมัยของ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ มีการแถลงผลงานของ ISOC เป็นระยะดังนี้
1) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งสิ้น 4,818
ยูอาร์แอล แบ่งเป็นเว็บไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 4,683 ยูอาร์แอล
เว็บไซต์ลามกอนาจาร 98 ยูอาร์แอล และเว็บไซต์โฆษณาเท็จ 37 ยูอาร์แอล46
2) วันที่ 24 เมษายน 2552 ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งสิ้น 8,955
ยูอาร์แอล แบ่งเป็นเว็บไซต์ทกี่ ระทบต่อความมัน่ คง 6,218 ยูอาร์แอล เว็บไซต์
ลามกอนาจาร 2,307 ยูอาร์แอล และเว็บไซต์การพนัน 430 ยูอาร์แอล47
3) วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ทงั้ สิน้ 16,944
ยูอาร์แอล แบ่งเป็นเว็บไซต์ที่กระทบต่อความมั่นคง 11,000 ยูอาร์แอล
เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 5,872 ยูอาร์แอล
และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลกระทบด้านเศรษฐกิจ 72 ยูอาร์แอล48
4) วันที่ 15 กันยายน 2552 ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งสิ้น 19,124
ยูอาร์แอล แบ่งเป็นเว็บไซต์ที่กระทบต่อความมั่นคง 10,578 ยูอาร์แอล
เว็บไซต์ลามกอนาจาร 8,474 ยูอาร์แอล และเว็บไซต์การพนัน 72 ยูอาร์แอล49
อย่ า งไรก็ ต าม หลั ง จากเดื อ นตุ ล าคม 2552 ก็ ไ ม่ มี ก ารแถลง
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ผลงานของ ISOC อย่างเป็นทางการอีกเลย มีเพียงการให้สัมภาษณ์ใน
เดือนพฤษภาคม 2553 โดย พ.ต.อ. สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงไอซีทีเท่านั้นว่า ISOC ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ไปทั้งสิ้นราว
50,000 ยูอาร์แอล โดยไม่มีการแจ้งรายละเอียดใดๆ ว่าเว็บไซต์ที่ถูกปิดไป
มีเนื้อหาประเภทใดบ้าง
เสื้อแดง

4.4.3 ความคิดเห็นต่อการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคน

ดังกล่าวไปแล้วว่า การชุมนุมทางการเมืองสองครั้งใหญ่เกิดขึ้นใน
ช่วงที่ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ซึ่งได้เกิด
กรณีส�ำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการสื่อสารสู่มวลชนหลายกรณี อาทิ
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 รัฐบาลตัดสัญญาณการสื่อสารผ่านดาวเทียม
ที่ส่งสัญญาณการปราศรัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยได้มกี ารหารือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช.
เพื่อหาช่องทางทางกฎหมายในการด�ำเนินการ ซึ่ง ร.ต.หญิง ระนองรักษ์
กล่าวถึงกรณีนี้ว่า
“...ต้องดูวา่ มีขอ้ กฎหมายใดเอามาบังคับใช้ได้ ถ้าการแพร่สญ
ั ญาณ
กระทบต่อความมัน่ คง หรือท�ำให้เกิดความแตกแยกก็อาจใช้กฎหมายเข้ามา
ก�ำกับดูแลได้ ส่วนถ้าจะมองว่าดีทีวีผิดหรือไม่ ต้องดูว่าเนื้อหาที่ส่งออกมา
เกีย่ วกับความมัน่ คงของชาติหรือมีเนือ้ หาท�ำให้เกิดความแตกแยกหรือไม่...”
ภายหลังการสลายการชุมนุมเมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2552 ร.ต.หญิง
ระนองรักษ์ กล่าวถึงการด�ำเนินการกับผูเ้ ผยแพร่เนือ้ หาทีไ่ ม่เหมาะสม และ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติบนเว็บไซต์ว่า
“ผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของ
ประเทศชาติบนเว็บไซต์ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งเผยแพร่เนื้อหา ภาพ
หรือข้อความที่มีลักษณะปลุกระดมอันเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายหรือ
การจลาจล หรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทบุคคลหรือสถาบันที่ส่งผล
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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กระทบต่อความมัน่ คงของประเทศชาติ กระทรวงไอซีทจี ะใช้กฎหมายบังคับ
อย่างจริงจังและเข้มงวด” 50
ส�ำหรับการชุมนุมในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2553 นั้น ก่อน
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลได้ตั้งศูนย์อ�ำนวยการรักษาความ
สงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ให้มอี ำ� นาจและสามารถออกค�ำสัง่ ให้กระทรวงไอซีที
ปิดกั้นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายยั่วยุและปลุกระดมให้เกิดความแตกแยกได้ทันที
โดยไม่ต้องแสดงพยานหลักฐานเบื้องต้นใดๆ รวมทั้งไม่ต้องขอค�ำสั่งศาล51
เมือ่ มีการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินแล้ว ศูนย์อำ� นวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่กก็ ลายเป็นหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจโดยตรงตาม
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน 2548 ในการปิดกัน้ การเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารในสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งหมายรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วย โดย
ศอ.รส. และ ศอฉ. แถลงตัวเลขเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นเป็นระยะดังนี้
เว็บไซต์

1) วันที่ 9 เมษายน 2553 ปิดกั้นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายปลุกระดม 350

2) วันที่ 30 เมษายน 2553 ปิดกั้นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายปลุกระดม
420 เว็บไซต์
3) วันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ปิดกั้นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายปลุกระดม
612 เว็บไซต์
4) วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ปิดกั้นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายปลุกระดม
770 เว็บไซต์
4.4.4 มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อ
ตรวจสอบ และปิดกั้นเว็บไซต์
เดือนกันยายน 2553 มีการจัดสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการการ
ตรวจสอบ และด�ำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และผิดกฎหมาย”
เพือ่ สะท้อนปัญหาเกีย่ วกับการด�ำเนินการตรวจสอบและตามปิดกัน้ การเข้า
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ถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น
กระทรวงไอซีที กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือ ขาดการ
ประสานงานที่ดี ทั้งไม่มีการส่งข้อมูลการปิดกั้นเว็บไซต์ของกระทรวง
ไอซีทีให้หน่วยงานอื่น ยังผลให้การควบคุมเนื้อหาในสื่อออนไลน์ไม่เป็นไป
อย่างบูรณาการ เช่น เมื่อ กทช. ไม่ได้รับการรายงานการปิดกั้นเว็บไซต์
จากกระทรวงไอซีที ก็ไม่สามารถใช้อ�ำนาจทางการปกครองเพื่อก�ำกับดูแล
หรือลงโทษผู้ประกอบการด้วยการสั่งพัก สั่งถอน หรือไม่ต่อใบอนุญาตการ
ให้บริการได้ เป็นต้น โดย ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ แสดงทัศนะในงานว่า
“ล�ำพังไอซีทีท�ำงานปิดเว็บไซต์คนเดียวไม่ได้ เพราะต้องมีหลาย
หน่วยงานมาช่วยกัน โดยเฉพาะเว็บไซต์ทไี่ ม่เหมาะสมทีก่ ระจายอยูบ่ นโลก
อินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเว็บไซต์ทบี่ อ่ นท�ำลายความมัน่ คงประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันอย่างเข้มข้น” 52
จากปัญหาทีถ่ กู สะท้อนในงานสัมมนาดังกล่าว เป็นผลท�ำให้หน่วย
งานความมั่นคงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายทหารและกองทัพเห็น
ความไม่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
หรือเนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคงและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ วันที่
25 กันยายน 2552 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม จึงกล่าวถึงเรือ่ งนีใ้ นการประชุมสภากลาโหม และสัง่ ให้กองอ�ำนวย
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และเหล่าทัพ
ร่วมมือกับกระทรวงไอซีทใี นการกวาดล้างเว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาหมิน่ พระบรม
เดชานุภาพ ในขณะที่หน่วยงานต�ำรวจมีฝ่ายที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ คือ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(สทส.) ท�ำให้ในที่สุดแล้วในช่วงระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งของ ร.ต.หญิง
ระนองรักษ์ เกิดหน่วยงานจ�ำนวนมากทัง้ จากกระทรวงไอซีที ทหาร ต�ำรวจ
เข้ามาท�ำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และร่วมกันด�ำเนินการปิดกั้นเนื้อหา
บนสื่อออนไลน์
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4.4.5 โครงการติ ด ตั้ ง ระบบดั ก จั บ ข้ อ มู ล บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต (sniffer) เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ในสมั ย ของ ร.ต.หญิ ง ระนองรั ก ษ์ นอกจากภารกิ จ ในการ
ตรวจสอบปิดกั้นข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แล้ว เนื่องจากในช่วงเวลานั้นประเทศต่างๆ
ในซีกโลกตะวันตกก�ำลังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการป้องกันการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่กระท�ำบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยอาศัยโปรแกรม
แชร์ไฟล์ (file-sharing) เพื่อแสดงถึงความตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าวเช่นกัน “คณะท�ำงานปราบคอนเทนท์เถื่อนบนอินเทอร์เน็ต” ในสังกัด
กระทรวงไอซีที จึงมีมติเสนอให้ประเทศไทยใช้วิธีติดตั้งระบบดักจับข้อมูล
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ sniffer เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา53 โดยให้เหตุผลว่าประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้
วิธีการนี้ และทั้งผู้ให้บริการโทรคมนาคมก็ใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นปกติ
อยูแ่ ล้ว จึงควรก�ำหนดเพิม่ หน้าทีแ่ ก่ผใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตให้ตดิ ตัง้ เครือ่ ง
มือดังกล่าวไว้ที่เกตเวย์ เพื่อใช้ดักรับข้อมูลของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุก
รายที่วิ่งไปมาอยู่บนระบบ (traffic) และตรวจสอบว่าลูกค้ารายใดบ้างที่ใช้
ผลงานอันละเมิดลิขสิทธิ์
คณะท�ำงานฯ ดังกล่าวอ้างว่า การก�ำหนดมาตรการเช่นนี้ ถือเป็น
การแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ เพราะใช้วธิ เี ฝ้าระวังและป้องกันการกระท�ำความผิด
ไว้ก่อน แทนที่จะใช้เพียงมาตรการตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่ง
จะน�ำมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อเกิดการกระท�ำความผิดขึ้นแล้วเท่านั้น อันเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้ว อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ข่าวนโยบายดังกล่าวแพร่
กระจายออกไป ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างแสดงความไม่เห็นด้วยและ
คัดค้านนโยบายนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว
ของประชาชนแบบเหมารวมและเกินกว่าเหตุ เพราะโดยปกติแล้วเครือ่ งมือ
sniffer สามารถดักรับได้ทั้งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หรือ log file และตัว
เนื้อหา (content) ของข้อมูลนั้น อีกทั้งต้นทุนของผู้ประกอบการอาจสูงขึ้น
จนมีการผลักภาระไปยังผูบ้ ริโภคท�ำให้ตอ้ งจ่ายค่าบริการแพงขึน้ นอกจากนี้
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หากมีการน�ำข้อมูลทีด่ กั เก็บไว้ดงั กล่าวไปใช้ในทางทีม่ ชิ อบ ย่อมเกิดผลเสีย
ต่อผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ถูกขายต่อ
ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจเพือ่ ดูพฤติกรรมการบริโภคและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไม่พึงประสงค์ (spam-mail) เพื่อโฆษณาสินค้า หรือกระทั่งอาจเกิดกรณีที่
รัฐฉวยโอกาสใช้ข้อมูลเพื่อคอยติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและสอดส่อง
ความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิดเห็นในทางการเมืองการปกครอง เป็นต้น ซึ่ง
กรณีหลังนี้ได้เคยเกิดขึ้นไปบ้างแล้วในต่างประเทศ และจากข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏ ก็ดูเหมือนว่า ในที่สุดแล้ว นโยบาย sniffer ของประเทศไทยก็
หาได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียง
เท่านั้นไม่ แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อาจเข้าข่ายเป็น
ความผิดต่อความมั่นคงหรือในเรื่องอื่นๆ รวมทั้งเพื่อจับตาพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตโดยรวมอีกด้วย ดังทีน่ ายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ซึง่ เป็นผูร้ บั
นโยบายดังกล่าวมาผลักดัน กล่าวถึงคนที่คัดค้านนโยบายนี้ว่า
“ส�ำหรับกลุ่มผู้คัดค้านก็ต้องถามกลับไปถามว่า พวกเขาคัดค้าน
อะไร กรณีการด�ำเนินการของรัฐบาลครั้งนี้ต้องการสร้างความสงบสุข
บนสังคมอินเทอร์เน็ต และเป็นเกราะป้องกันเยาวชนให้พ้นจากภัยที่มา
กับอินเทอร์เน็ต การท�ำหน้าที่ของรัฐครั้งนี้เปรียบเสมือนการท�ำงานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง คนที่ผ่านไปมาต้องยอมเสียความเป็นส่วนตัว
บ้างเพือ่ ความปลอดภัย ความสงบสุขของประเทศ และการเฝ้าระวังการใช้งาน
บนเครือข่ายนี้ก็ดูแลโดยรัฐ...” 54
4.4.6 บทสรุป และวิเคราะห์
นโยบายและแนวปฏิบัติในสมัยของ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ ชัดเจน
ตัง้ แต่แรกเข้ารับต�ำแหน่งแล้วว่าเน้นหนักทีก่ ารกวาดล้างเว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หา
ไม่เหมาะสม ประกอบกับมีสถานการณ์การชุมนุมประท้วงทางการเมือง
ท�ำให้มีเว็บไซต์ถูกปิดกั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมากเมื่อเปรียบ
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เทียบกับรัฐมนตรีคนก่อนหน้า โดยเว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นเว็บที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเมือง หรือ “ไม่เหมาะสม” ด้วยประการอื่นใด หลายกรณี
ไม่แน่ชัดว่าผิดกฎหมายหรือไม่ อย่างไร (เนื่องจากไม่มีการฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีกับผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์เหล่านั้น) ในขณะที่ภาครัฐเองก็ไม่
สามารถให้ความหมายของค�ำว่า “กระทบต่อความมั่นคง” ตามความแห่ง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ได้ชัดเจน ท�ำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึง
สถานการณ์การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลมื ว่าช่วงเวลาดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งท�ำให้รัฐมีอ�ำนาจตามกฎหมายพิเศษ คือ พ.ร.ก.
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ท�ำให้การปิดกั้นการ
เข้าถึงเว็บไซต์โดยรัฐท�ำได้สะดวกและรวดเร็วกว่าช่วงเวลาปกติ เนื่องจาก
ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งขอค� ำ สั่ ง ศาลเหมื อ นกั บ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรา 20 พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ทิศทางของนโยบายและแนวปฏิบัติของฝ่ายรัฐที่มีต่อสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์นั้น มีแต่
จะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการทุ่มเทงบประมาณและบุคลากรจ�ำนวน
มากจากหลายหน่วยงานทั้งไอซีที ต�ำรวจ ต�ำรวจพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปจนถึง
ทหาร เพือ่ เฝ้าระวังและตรวจสอบเนือ้ หาออนไลน์ รวมทัง้ สอดส่องพฤติกรรม
และแนวคิดของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต แม้ในหลายๆ กรณีจะหมิ่นเหม่
ต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินกว่าเหตุ ก็กลับไม่พบ
ข้อเท็จจริงใดๆ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐได้คำ� นึงถึง หรือให้ความส�ำคัญ
ในประเด็นดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เหตุผลหลักๆ ที่รัฐอ้างถึงเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์
ตั้งหน่วยงานเฉพาะ และทุ่มเทงบประมาณ ก็คือ ขัดต่อความมั่นคง และ
หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์
4.5 นโยบายและแนวปฏิบัติในช่วงที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที (6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง 9 สิงหาคม
2554)
212

Computer Crime?

4.5.1. ข้อมูลเบื้องต้น
นายจุติ ไกรฤกษ์ รับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีแทน
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ซึ่งถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรี โดยมี
ข้อสังเกตว่าในช่วงที่ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ ยังด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ นายจุติ
ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เคยยื่นกระทู้ถาม ร.ต.หญิง ระนองรักษ์
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่ากระทรวงไอซีทีจะจัดการเด็ดขาดกับ
เว็บไซต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร และใช้สิ่งใดเป็นตัวชี้วัดถึง
ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการ โดยเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งนายจุติก็ได้ยืนยันเป้า
หมายของการด�ำเนินการกับเว็บไซต์ดังกล่าวในงานแถลงการณ์ด�ำเนิน
งานว่า การเข้ารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้นายจุติดูแลในสี่เรื่องด้วย
กัน คือ 1) ความสุจริต 2) การผลักดันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) การ
จัดการเว็บไซต์ที่กระทบต่อความมั่นคงและสถาบันฯ และ 4) ปัญหาสัญญา
สัมปทานดาวเทียมไทยคม ทั้งกล่าวด้วยว่า จะด�ำ เนินการจัดตั้งกลุ่ม
อาสาสมัครเยาวชนภายใต้ชื่อ “ลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” (cyber
scout) เพื่อเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และความมั่นคงของประเทศ55
หลังรับต�ำแหน่งเพียงหนึง่ สัปดาห์นายจุติ แสดงผลการท�ำงานด้วย
การปิดกัน้ เว็บไซต์พนันฟุตบอลไปกว่า 246 ยูอาร์แอล จากนัน้ ก็ปดิ กัน้ เว็บไซต์
ที่อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ไปอีกราว 43,000 ยูอาร์แอล
ภายในสัปดาห์ทสี่ อง56 ซึง่ มากกว่าจ�ำนวนเว็บไซต์ทถี่ กู ปิดกัน้ ไปตลอดระยะ
เวลาการด�ำรงต�ำแหน่งของ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ ถึงสองเท่า นอกจากนี้
ยังมีการท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสามกระทรวง คือ
กระทรวงไอซีที กระทรวงยุตธิ รรม และกระทรวงวัฒนธรรม เพือ่ ป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�ำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย57
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scout)

4.5.2 โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (cyber

โครงการ cyber scout อยู่ใ นความรับผิดชอบของกระทรวง
ไอซีที แต่เป็นไปตามแผนพัฒนาลูกเสือไทยของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
เบื้องต้นวางเป้าหมายรับอาสาสมัคร Cyber Scout จ�ำนวน 200 คน และ
จะขยายเป็น 1 แสนคนให้ได้ภายในสิ้นปี 2553 จากกลุ่มนักเรียน นิสิต
นักศึกษา ครู อาจารย์ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ดี ให้เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เทคนิค กฎหมายจากเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ โดยหวังให้เยาวชนเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังการกระท�ำความผิด และข้อมูลทีม่ เี นือ้ หาไม่เหมาะสม หรือ
เป็นภัยต่อสถาบันฯ และความมั่นคงของประเทศ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า
“...การจัดท�ำโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ
cyber scout นี้ ถือเป็นก้าวแรกที่ส�ำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกลุ่ม
สังคมออนไลน์ที่มีจิตส�ำนึกในจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่
เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
โดยร่วมกันช่วยสอดส่องดูแลภัยอันตรายและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ภัยต่อสถาบัน..”
ในขณะที่ในงานเดียวกันนายจุติ กล่าวว่า
“เพือ่ เป็นการส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ รวมทัง้ ถวายความจงรัก
ภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช กระทรวงฯ จึงได้จดั
ท�ำโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนีข้ นึ้ เพือ่ สร้างอาสาสมัคร
cyber scout ที่มีจิตส�ำนึกในด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้เป็นเครือข่ายทาง
สังคมในการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยอาสาสมัคร
cyber scout เหล่านี้จะท�ำหน้าที่เฝ้าระวังข้อมูลหรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อ
ประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ....” 58
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จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มีขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและ
ความรูเ้ ท่าทันการบริโภคข้อมูลประเภทต่างๆ ในสือ่ ออนไลน์ให้กบั เด็กและ
เยาวชน หรือประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่รัฐยังมีวัตถุประสงค์ตั้งโครงการ
นี้ขึ้นเพื่อช่วยอุดช่องว่างในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ที่ปัจจุบัน
ไม่สามารถป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์ที่มีเนื้อหากระทบต่อความ
มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่ภาครัฐมองว่ามีเนื้อหาที่อาจเข้าข่าย
หมิ่นสถาบันฯ ได้อย่างทั่วถึง วัตถุประสงค์ดังกล่าวสะท้อนออกมาจากค�ำ
กล่าวของทั้งนายอภิสิทธิ์ และนายจุติเอง ที่ต้องการให้มีหน่วยงานภาค
ประชาชน รวมทั้งเด็กและเยาวชนเข้ามาคอยสืบค้น และตรวจสอบเนื้อหา
รวมทัง้ ประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการปราบปรามเว็บไซต์เป้าหมาย
4.5.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง
ไอซีที กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 17 มิถนุ ายน 2553 กระทรวงไอซีทโี ดยนายจุติ ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ กับกระทรวงยุตธิ รรมโดยนายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค
และกระทรวงวัฒนธรรมโดยนายนิพฏิ ฐ์ อินทรสมบัติ เพือ่ ป้องกันและปราบ
ปรามการกระท�ำความผิดทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนอกจากความ
ร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยระบบข้อมูลของรัฐแล้ว ภารกิจส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งก็คือ เร่งปราบปรามธุรกิจ หรือการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
รวมทัง้ ตรวจสอบเว็บไซต์ทไี่ ม่เหมาะสมทัง้ หมดโดยจะใช้งบประมาณด�ำเนิน
งานจากปี 2553 จ�ำนวน 127 ล้านบาท นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
“ภายใน 3 เดือน จะเร่งขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐที่
ให้บริการอินเทอร์เน็ตก่อน เพื่อให้ปิดกั้นเว็บไซต์ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
เว็บไซต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะต้องปิดกั้นทุกช่องทางไม่ให้เกิด
ขึ้น และหลังจากนั้นจะขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
เอกชน”
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นอกจากการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะเพื่อปฏิบัติงานแล้ว
การเซ็นสัญญาความร่วมมือครัง้ นี้ ยังสนับสนุนให้รบั อาสาสมัครเข้ามาช่วย
คัดกรอง และรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งผิดกฎหมาย กระทบ
ต่อสถาบันหลักของชาติ สื่อลามกอนาจาร การพนันออนไลน์ ยาเสพติด
อาหาร ยา และอื่นๆ เพื่อส่งให้กระทรวงไอซีทีด�ำเนินการต่อไป
4.5.4 จัดระเบียบการหาเสียงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในขณะทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป รวมทัง้
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่า งสิงคโปร์59 ต่า งให้เสรีภ าพกับ พรรคการเมือง
และนั ก การเมื อ งในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ เครื อ ข่ า ย
สั ง คมออนไลน์ อย่ า งเฟซบุ ค หรื อ ทวิ ต เตอร์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
หาเสียงเลือกตั้งและสื่อสารนโยบายกับประชาชน แต่ส�ำหรับประเทศไทย
แล้ว เรือ่ งดังกล่าวเป็นสิง่ ทีร่ ฐั จับตาอย่างเข้มงวด ถูกจัดระเบียบ หรือกระทัง่
อาจถูกกลัน่ กรองเนือ้ หาก่อนเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนได้ โดยก่อนมีการเลือก
ตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 กระทรวงไอซีทแี ละ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้หารือร่วมกันในประเด็นนี้
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงไอซีทีในสมัยที่นายจุติเป็นรัฐมนตรี
แสดงความคิดเห็นว่า
“ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งหารื อ กั บ กกต. เพื่ อ เชิ ญ เว็ บ มาสเตอร์
เว็บโฮสติ้ง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต มาหารือเพื่อก�ำหนดแนวทางในการ
กลัน่ กรองข้อมูลก่อนน�ำเสนอ เช่น มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์
ต่างๆ อาจมีการคัดกรองก่อนน�ำเสนอ...” 60
ส� ำ หรั บ การควบคุ ม ดู แ ลการใช้ เ ครื อ ข่ า ยออนไลน์ ข องพรรค
การเมือง หรือนักการเมืองในการหาเสียงนั้น กระทรวงไอซีทีจะใช้อ�ำนาจ
ต่างๆ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งแม้ว่าในท้ายที่สุดการหาเสียง
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จะไม่ต้องห้ามตามกฎหมายฉบับใดเลยไม่ว่า
จะเป็น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 หรือพ.ร.ฎ.เลือกตั้ง แต่ กกต. โดยค�ำ
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แนะน�ำของกระทรวงไอซีที ก็ได้มอบนโยบายกับผูส้ มัครและพรรคการเมือง
ว่า “ห้ามหาเสียงผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์หลังเวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตัง้ ”
โดยจะมีการตั้งทีมงานด้านเทคนิคเพื่อตรวจสอบการกระท�ำที่ฝ่าฝืนด้วย61
4.5.5 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ...
ผลงานชิน้ ปิดท้ายก่อนลงจากต�ำแหน่งของนายจุติ ซึง่ ถูกคนแวดวง
ไอทีวิพากษ์วิจารณ์ กระทั่งประท้วงคัดค้านมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ก็คือ การ
พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... ที่ออกมาเพื่อยกเลิก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550
เข้าสู่การพิจารณาในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ อย่างเร่งรีบ โดย
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางเพียงพอ62 ทั้งๆ ที่ในร่าง
กฎหมายฉบับใหม่มีบทบัญญัติก�ำหนดฐานความผิดใหม่ และหน่วยงาน
ใหม่เพิ่มขึ้นหลายมาตราซึ่งน่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน อาทิ
การเพิ่มความรับผิดต่อเนื้อหาให้กับผู้ดูแลระบบ ก�ำหนดให้เพียงแค่การ
ท�ำส�ำเนาข้อมูลของผู้อื่นเป็นความผิด หรือการก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และให้
อ�ำนาจอย่างกว้างขวางแต่มสี ดั ส่วนกรรมการทีม่ าจากภาครัฐและหน่วยงาน
ความมั่นคงเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น63 อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุผลหลายประการ
ท�ำให้การเสนอร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ
รัฐมนตรีถูกชะลอออกไป64
4.5.6 บทสรุป และวิเคราะห์
กล่าวได้ว่า นโยบายรัฐที่เกี่ยวกับเสรีภาพในสื่อออนไลน์ในสมัยที่
นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
จากนโยบายของรัฐมนตรีคนก่อนๆ เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับเน้น
การด�ำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ทั้งที่ผิดกฎหมายและแค่เพียงไม่เหมาะสม
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ในช่วงเวลาที่นายจุติด�ำรงต�ำแหน่งปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองได้คลี่คลายลงบ้างแล้วและก�ำลังเข้าสู่ช่วงของการ
เลือกตั้งทั่วไป แต่ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วภายหลังการเข้ารับต�ำแหน่ง
จ� ำ นวนเว็ บ ไซต์ ที่ ถู ก ปิ ด กั้ น กลั บ มี จ� ำ นวนมากกว่ า สมั ย ของ ร.ต.หญิ ง
ระนองรักษ์ เสียอีก โดยเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่รัฐมองว่าเข้าข่าย
เป็นการหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจ�ำนวน
คดีความในชั้นศาลกลับมีไม่มากเท่ากับจ�ำนวนเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นไป65
ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจตีความได้หลายนัย ในทางหนึ่งอาจเป็นปัญหา
เรื่องข้อจ�ำกัดของความผิดที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต ซึ่งท�ำให้การสืบหา
ตัวผู้กระท�ำความผิดกระท�ำได้ยาก แต่ในอีกทางหนึ่งก็คือ รัฐสะดวกใจกับ
การเลือกใช้มาตรการปิดกั้นแบบเร่งด่วน มากกว่าจะพยายามค้นหาต้นตอ
เจ้าของเนือ้ หาทีร่ ฐั มองว่าเป็นความผิด แต่ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อม
ก่อให้เกิดค�ำถามขึ้นในหมู่ประชาชนได้ว่า เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นไปมีเนื้อหา
เป็นความผิดตามกฎหมายฉบับใด หรือกระทั่งเป็นความผิดจริงหรือไม่
ในสมัยของนายจุตินี้ นอกจากงบประมาณจ�ำนวนมหาศาล และ
บุคคลากรภาครัฐอีกจ�ำนวนมากที่ใช้เพื่อการตรวจสอบ และปิดกั้นข้อมูล
ต่างๆ ในสือ่ ออนไลน์แล้ว ยังมีการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอืน่ ๆ
ของรัฐ (ท�ำข้อตกลงความร่วมมือสามกระทรวง) รวมทั้งจากภาคประชาชน
(ลูกเสือไซเบอร์) อย่างชัดเจนและเป็นทางการ เพือ่ อุดช่องว่างการปฏิบตั งิ าน
หรือช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าพนักงานรัฐอีกด้วย โดยแม้กระทรวงไอซีที
จะพยายามชูให้เห็นว่าความร่วมมือ และโครงการต่างๆ มีขึ้นเพื่อให้ความรู้
และแนะน�ำการป้องกันตัวเองจากการบริโภคสื่อออนไลน์ รวมทั้งช่วยเฝ้า
ระวังข้อมูลทีม่ เี นือ้ หาผิดกฎหมายทุกๆ เรือ่ ง แต่จากค�ำกล่าว และการแสดง
ความคิดเห็นของทัง้ นายจุตเิ อง และนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
กลับสะท้อนว่ารัฐบาลในสมัยนัน้ มุง่ เน้นไปทีก่ ารปิดกัน้ และปราบปรามข้อมูล
ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นสถาบันฯ หรือที่กระทบความมั่นคง ซึ่งย่อมท�ำให้
เกิดค�ำถามในสังคมขึ้นได้ เพราะในขณะที่จนถึงปัจจุบัน ฝ่ายรัฐเองก็ยัง
ไม่สามารถให้ค�ำนิยามหรือเฉพาะเจาะจงได้ว่าเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคง
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หรือกระทั่งหมิ่นสถาบันฯ มีลักษณะอย่างไร เพียงการวิพากษ์วิจารณ์โดย
ทัว่ ไปจะถือเป็นการดูหมิน่ หรือหมิน่ ประมาทได้หรือไม่ ซึง่ เหล่านีถ้ อื ว่าเป็น
เรือ่ งทีย่ งั มีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม และการตีความทางกฎหมาย
ฉะนั้น การดึงเด็กและเยาวชนเข้ามาท�ำหน้าที่สอดส่องค้นหา และรายงาน
ให้รัฐด�ำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดังกล่าว ในท่ามกลางความขัด
แย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่เห็นต่าง จะถือเป็นเรื่องที่
เหมาะสมแล้วหรือไม่
และนอกจากนโยบายเร่งรัดการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นแล้ว แนวคิดในการปรับแก้กฎหมายคอมพิวเตอร์
ฉบับดังกล่าว เพือ่ เพิม่ เติมผูท้ ตี่ อ้ งเข้ามาร่วมรับผิดชอบกับเนือ้ หา เพือ่ เพิม่
อ�ำนาจแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือเพือ่ ให้มกี ลไกในการปราบปรามการกระท�ำความ
ผิดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น ก็เกิด
ขึ้นในสมัยของนายจุติเช่นกัน
4.6 นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นช่วงที่ น.อ. อนุดษิ ฐ์ นาครทรรพ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที (วันที่ 9 สิงหาคม 2554 จนถึง
ปัจจุบัน)
4.6.1 ข้อมูลเบื้องต้น
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย (พท.)
เข้ารับต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือไอซีที ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน เคยเป็นเลขานุการ รมว.กลาโหม ที่
ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ทั้งอาจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ไอซีทีคนแรกที่ใช้บริการต่างๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุค
และทวิตเตอร์
ส�ำหรับลักษณะงานในกระทรวงไอซีทีนี้ นอกเหนือจากภารกิจ
ต่อเนื่องที่ น.อ. อนุดิษฐ์ ต้องเร่งสะสาง อาทิ ปัญหาการรักษาวงโคจร
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ดาวเทียม สัญญาโทรคมนาคม การประมูลเพื่อติดตั้งโครงข่าย 3 จี ฯลฯ
แล้ ว การเฝ้ า ระวั ง และคอยปิ ด กั้ น เว็ บ ไซต์ ที่ มี เ นื้ อ หาเข้ า ข่ า ยหมิ่ น
ประมาทกษัตริย์ฯ ยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนส�ำหรับรัฐบาลชุดนี้
4.6.2 สานต่องานเร่งปราบปรามเว็บหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ
น.อ. อนุดิษฐ์ แถลงนโยบายการด�ำเนินงานของกระทรวงไอซีที
เมื่อแรกเข้ารับต�ำแหน่งว่า
“จากนี้ไปจะมีการก�ำชับให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวง
ในทุกระดับ มีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ในการก�ำกับดูแลปราบปรามการ
กระท�ำผิด พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการหมิ่นสถาบันผ่านเว็บไซต์
ต่างๆ โดยจะด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด...” 66
นอกจากนโยบายในการปิดกั้นเว็บไซต์อย่างเข้มงวดแล้ว ในสมัย
นี้ยังมีแนวคิดในการดึงผู้ประกอบการร้านเกมคอมพิวเตอร์เข้ามาท�ำหน้าที่
เฝ้าระวังเนื้อหาผิดกฎหมายอีกด้วย ดังที่ น.อ.อนุดิษฐ์ เคยให้สัมภาษณ์ไว้
ครั้งหนึ่งว่า
“รัฐบาลชุดที่แล้วเข้มงวดในการปิดเว็บ หรือบล็อคเว็บหมิ่นต่อ
สถาบันมากเพียงใด รัฐบาลชุดนีไ้ ม่ได้ทำ� น้อยกว่าแน่นอน เพียงแต่ไม่อยาก
ให้ขอ้ มูล เพราะการปกปิดก็เท่ากับว่าจะยิง่ ท�ำให้คนสนใจเสาะหามาดูให้ได้
ที่ผ่านมาก็ได้เรียกผู้บริหารกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาหารือ โดยจะปัดฝุ่นการ
จัดโครงการร้านเกมขึ้นมาใหม่ ท�ำงานประสานกับผู้ประกอบการร้านเกม
เพื่อให้ช่วยเป็นหูเป็นตา” 67
ในช่วงเวลาของการท�ำงานเพียงไม่กเี่ ดือนของรัฐบาลชุดนี้ ปรากฏ
ว่ากระทรวงไอซีทไี ด้ขอความร่วมมือไปยังส�ำนักงานใหญ่เฟซบุค เพือ่ ให้ปดิ
หน้าเพจที่หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ไปกว่า 10,000 ยูอาร์แอล68 ทั้งยังมีการ
ประกาศเตือนจากกระทรวงไอซีทีเกี่ยวกับการใช้เฟซบุคด้วยว่า ผู้พบเห็น
การโพสต์ข้อมูล หรือข้อความที่น่าจะเข้าข่ายหมิ่นสถาบันฯ ไม่ควร กด
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แบ่งปัน (Share) กดถูกใจ (Like) หรือแสดงความคิดเห็นต่อข้อความนั้น
(Comment) เพราะอาจต้องมีความรับผิดด้วยตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
255069 เนื่องจากกระทรวงไอซีทีเห็นว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่อในทาง
อ้อม การประกาศเตือนดังกล่าวได้กอ่ ให้เกิดข้อวิพากษ์วจิ ารณ์ขนึ้ อย่างมาก
ในสังคม ทัง้ ในแวดวงนักกฎหมาย และนักเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็นการ
ตีความกฎหมายทีเ่ กินเลยไม่จากบทบัญญัติ ซึง่ ย่อมขัดกับ “หลักประกันใน
ทางกฎหมายอาญา” ด้วย
4.6.3 ทัศนะและความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ยังกล่าวไว้ว่า
“คงไม่ได้ทนั สมัย เพราะว่าออกมาตัง้ แต่ปี 2550 ฉะนัน้ ส่วนทีย่ งั เป็น
ช่องว่าง หรือส่วนที่ล้าหลังแล้วก็ควรจะต้องได้รับการปรับปรุงซึ่งกระทรวง
ท�ำอยู่ และก็จะเสนอ ครม.เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม”
แม้ น.อ. อนุดิษฐ์ ยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วย
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งเห็นว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ ไม่สามารถ
แก้ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายได้ เพราะปิดกั้นเท่าไร
ก็คงไม่หมด แต่ส�ำหรับเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ นั้น ในทัศนะของ น.อ.
อนุดษิ ฐ์ แล้ว กระทรวงไอซีทตี อ้ งด�ำเนินการอย่างเข้มงวด เด็ดขาด และควร
พิจารณาปิดไปก่อนแบบเร่งด่วน ซึง่ แตกต่างกับการเผยแพร่เนือ้ หาในเรือ่ ง
อื่นๆ ที่สามารถใช้เวลาพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปได้ว่าผิดกฎหมายหรือไม่
เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที
คนปัจจุบัน ยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับ เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นโดยค�ำสั่งศาล
(มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550) ว่าน่าจะแตกต่างจากการถูก
ปิดกั้นตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ด้วยว่า
“...ในหน่วยงานที่มาร่วมมือบูรณาการกัน เราเห็นตรงกันว่าการ
ปราบปรามไม่ใช่วิธีที่สามารถแก้ปัญหาได้ คือ ปราบแล้วก็ไม่หมด...เรามี
ล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละเรือ่ งอยูแ่ ล้ว ถ้าเป็นเรือ่ งเว็บไซต์หมิน่ สถาบันฯ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เรื่องนี้ก็ต้องด�ำเนินการอย่างเข้มงวด เข้มข้น เด็ดขาด แต่ถ้าเป็นกรณีอื่น
เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผิดกฎหมายหรือเปล่า...ส�ำหรับเว็บข่าวบางเว็บที่
ถูกปิดกั้นโดย พ.ร.บ. (น่าจะหมายถึง พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ - คณะผู้วิจัย) เมื่อ
ยกเลิก พ.ร.บ. นั้นแล้ว และเขาไม่ได้โดนค�ำสั่งศาลปิดอีก เขาก็มีสิทธิที่จะ
ไปขอเปิด...เพราะเว็บที่ถูกปิดในช่วงนั้นมาจากการแสดงความเห็นต่าง
ทางการเมือง ซึ่งต่างจากเว็บหมิ่นฯ เว็บหมิ่น ศาลจะเป็นผู้สั่งปิด ฉะนั้น
อย่างไรก็เปิดอีกไม่ได้อยู่แล้ว...70”
จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นในเรื่องนี้ของ น.อ.อนุดิษฐ์ อาจถูก
ตัง้ ค�ำถามได้วา่ ถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ หรือกระทรวงไอซีทมี นี โยบาย และ
แนวทางในการปฏิบัติตามที่ น.อ. อนุดิษฐ์ กล่าวไว้จริงหรือ เพราะทางที่
ถูกต้องแล้ว ไม่วา่ เนือ้ หานัน้ จะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายในเรือ่ งใด
รัฐก็ควรพิจารณาให้รอบคอบและเท่าเทียมกันก่อนที่จะปิดกั้น
อย่างไรก็ตาม น.อ. อนุดิษฐ์ ยังไม่ได้กล่าวถึงปัญหาอื่นๆ ของ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 โดยตรง ทั้งในแง่เนื้อหาและถ้อยค�ำที่อาจมี
ความคลุมเครือไม่ชดั เจน รวมทัง้ ปัญหาในการใช้การตีความ ทัง้ ไม่เคยกล่าว
ถึง “ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. ...” ฉบับที่กระทรวงไอซีทีในสมัยของ
นายจุตพิ ยายามผลักดันเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสมัยของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อราวเดือนมีนาคม 2554 ด้วย
4.6.4 นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน
อาจถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงไอซีทีมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมใน
การพยายามกระจายโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนไทย
ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบายฟรี wifi หรือการแจกอุปกรณ์เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตกับนักเรียน หรือการเชื่อมโยงกับ national information data
center หรือศูนย์กลางข้อมูลของชาติ
แม้นโยบายเหล่านี้จะมีถกเถียงถึงประเด็นความเหมาะสมในเรื่อง
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งบประมาณ และวัยของนักเรียน รวมทั้งเป็นนโยบายที่ไม่อาจท�ำให้เป็น
จริงได้โดยง่าย หรือไม่แน่ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์การกระจายการเข้าถึง
ข่าวสารได้จริงหรือไม่ก็ตาม แต่ก็อาจเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า กระทรวง
ไอซีทีให้ความส�ำคัญและคิดนโยบายในเชิงสนับสนุนสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลของประชาชนด้วย มิใช่มุ่งแต่การควบคุมตรวจสอบ หรือปิดกั้น
ข้อมูลผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมแต่เพียงอย่างเดียว ดังที่ น.อ. อนุดิษฐ์
เคยกล่าวว่า
“เรื่องของ free wi-fi ก็ต้องชัดเจน วันนี้เราบอกได้เลยว่าเราให้
บริการ free wi-fi อย่างน้อย 20,000 จุด ก่อนสิ้นปีนี้แน่นอน โมเดลท�ำเสร็จ
แล้ว เหลือแต่ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้โมเดลไหน เป็นเรื่องที่ท�ำได้ง่ายสุด
เพราะแต่ละโอเปอเรเตอร์มพี นื้ ทีใ่ ห้บริการอยูแ่ ล้ว โดยใช้กองทุน USO ของ
กสทช. หรืองบประมาณรัฐ การขยายตรงนี้จะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรม
คอนเทนต์ ทั้งสาระและบันเทิงผ่านรูปแบบต่างๆ จะสนับสนุนให้เกิด
นักสร้างแอพพลิเคชัน่ ช่วยสนับสนุนการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชน...” 71
4.6.5 บทสรุป และวิเคราะห์
แม้ น.อ. อนุดิษฐ์ จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ไอซีทีในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งเป็นช่วงที่ไม่มี
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง ซึ่งน่าจะท�ำให้นโยบายใน
ลักษณะของการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความผิดเห็นบนสื่อออนไลน์
ลดน้อยลงกว่ายุคสมัยอื่นๆ แต่การณ์ก็ปรากฏว่าการปิดกั้นเว็บไซต์โดย
กระทรวงไอซีทยี งั คงด�ำเนินอยูต่ อ่ ไป ซึง่ นอกจากจะอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา
20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และค�ำสั่งศาลเพื่อบังคับใช้กับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยแล้ว ยังได้มกี ารขอความร่วมมือไปยังผูใ้ ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ เพื่อให้ช่วยปิดกั้นเนื้อหาต่างๆ อีกด้วย
และเนื่องจาก น.อ. อนุดิษฐ์ เป็นรัฐมนตรีไอซีทีที่ใช้บริการรวม
ทั้งเฝ้ามองบทบาท และความส�ำคัญของบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (แตกต่างจากสมัย
ของนายจุติ ไกรฤกษ์) ซึง่ ได้รบั ความนิยม และมีอตั ราการขยายตัวอย่างมาก
ในหมูผ่ เู้ ล่นชาวไทยจนน่าจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมและแนวคิดของผูเ้ ล่นใน
วงกว้าง จึงดูเหมือนว่าพื้นที่แสดงความคิดเห็นประเภทต่างๆ ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็นเฟซบุค (Facebook) กูเกิลพลัส (Google+) หรือ
ทวิตเตอร์ (Twitter) กลายเป็นเป้าหมายที่กระทรวงไอซีทีในยุคของ น.อ.
อนุดิษฐ์ ให้ความส�ำคัญ สอดส่องติดตาม รวมทั้งปิดกั้นเนื้อหาด้วย ความ
พยายามของกระทรวงไอซีทีในการสกัดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็คือ การ
ห้ามผูเ้ ล่นเฟซบุคแสดงความคิดเห็น หรือกดถูกใจ (Like) เนือ้ หาของบุคคล
อืน่ หากเนือ้ หานัน้ เป็นเนือ้ หาทีร่ ฐั เห็นว่าเข้าข่ายหมิน่ ประมาทกษัตริยฯ์ โดย
ให้เหตุผลเพียงว่าถือเป็นการ “เผยแพร่” เนื้อหานั้นทางอ้อม ซึ่งเป็นความ
ผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
อย่างไรก็ตาม คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า ค�ำอธิบายเกีย่ วกับการห้ามแสดง
ความคิดเห็น หรือกดถูกใจดังกล่าวขาดความครบถ้วน และมีปญ
ั หาในตัวเอง
จนอาจมองได้ว่ารัฐก�ำลังพยายามใช้กฎหมายและโทษทางอาญามาสร้าง
บรรยากาศแห่งความกลัวให้เกิดขึน้ ในหมูผ่ ใู้ ช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ด้วยวิธีการตัดทอนสาระส�ำคัญที่ว่า โดยหลักแล้ว การกระท�ำความผิดที่จะ
มีโทษทางอาญาได้นั้นผู้กระท�ำต้องกระท�ำโดย “เจตนา” เท่านั้น หากขาด
เจตนาไป ย่อมมิอาจถือว่ากระท�ำความผิดใดๆ ได้ การสันนิษฐานไว้ก่อน
หรือให้ถือว่าผู้กระท�ำมี “เจตนา” กระท�ำความผิด มิอาจเกิดขึ้นได้ในทาง
อาญา ส�ำหรับเรือ่ งนีก้ รณีทจี่ ะเป็นความผิด ก็คอื ผูก้ ระท�ำรูว้ า่ เนือ้ หาเหล่านัน้
เป็นความผิด และประสงค์จะเผยแพร่ตอ่ ไป ค�ำถามก็คอื การแสดงความคิด
เห็นหรือชืน่ ชอบต่อข้อเขียนหนึง่ ทีป่ รากฎในสือ่ สังคมออนไลน์ ซึง่ กระท�ำกัน
เป็นปกติวิสัย จะถือโดยอัตโนมัติได้อย่างไรว่าผู้ที่กระท�ำไปเช่นนั้นในทุกๆ
กรณีมี “เจตนา” เผยแพร่เนือ้ หาทีเ่ ป็นความผิดไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อม
ข้อเท็จจริงทีค่ วรน�ำมาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะการ
ด�ำเนินนโยบายในสมัยของ น.อ. อนุดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการ
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ปิดกั้นเว็บไซต์ ก็คือ นักการเมืองฝ่ายค้าน (พรรคประชาธิปัตย์) พยายาม
เรียกร้อง และกดดันให้กระทรวงไอซีทีจัดการขั้นเด็ดขาดกับเว็บไซต์ เครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ กระทั่งเว็บฝากไฟล์วิดีโออย่าง Youtube.com ที่มี
เนื้อหาหมิ่นสถาบันฯ มิเช่นนั้นจะถือว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความจงรักภักดี
หรือสนับสนุนให้ประชาชนหมิ่นสถาบันฯ เสียเอง72 ข้อเรียกร้องเชิงกล่าว
หาดังกล่าวจึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ในที่สุดแล้ว กระทรวงไอซีทีใน
ยุคนี้ก็ไม่สามารถด�ำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจหมิ่น
ประมาทกษัตริย์ฯ ในลักษณะอื่นใดได้ นอกจากปิดกั้นอย่างเข้มงวดและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
อนึ่ง งานวิจัยฉบับนี้คงไม่สามารถวิเคราะห์แนวนโยบายของ
กระทรวงไอซีทีในสมัยของ น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ได้ทั้งหมด เนื่องจาก
ในเวลาที่ท�ำวิจัยยังไม่สิ้นสุดสมัยดังกล่าว
4.7 บทสรุป
จากลักษณะการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของรัฐไทย
ตามทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด คงเป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ ทีส่ ะท้อนให้เห็นทัศนคติ
ของบุคคลากรในภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
และการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบเนื้อหาในสื่อออนไลน์ และการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลเหล่านัน้ ไม่วา่ โดยวิธกี ารใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนือ้ หาทีข่ ดั ต่อความ
มั่นคงของรัฐ เนื้อหาที่เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ หรือ
กระทั่งที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งรัฐมักเห็นว่า
เข้าข่ายหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ แล้ว ถือเป็นภารกิจหลักของทุกๆ รัฐบาล
โดยไม่สำ� คัญด้วยว่าประเทศไทยตกอยูภ่ ายใต้สถานการณ์การเมืองแบบใด
ซึ่งบทบัญญัติหลักๆ ที่ใช้ด�ำเนินการในเรื่องนี้ ก็คือ มาตรา 14, 15 และ 20
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในสถานการณ์ปกติ และ พ.ร.ก. การบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 2548 (รวมทั้ง พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ และ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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พ.ร.บ. กฎอัยการศึก ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ในกรณีทรี่ ฐั บาล
ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั นอกจากการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในกระดานข่าว กระดาน
สนทนา และบริการทั่วๆ ไปในอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังขยายไปถึงชุมชนต่างๆ
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) กระทั่งมีความพยายามของ
รัฐทีจ่ ะตรวจสอบพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคลอย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทาง
อื่นๆ ผ่านการใช้เครื่องมือดักรับข้อมูล (sniffer) ด้วย
เป็นข้อที่ควรต้องทราบด้วยว่า แท้ที่จริงแล้วการใช้มาตรการ
ปิดกั้นการเข้าถึงสื่อออนไลน์โดยรัฐนั้นมีการด�ำเนินการมาตั้งแต่ก่อน
ที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ซึ่งหลายกรณีรัฐท�ำไปโดยไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อ�ำนาจ73 บางกรณีอาศัย
วิธี “ขอความร่วมมือ” จากผู้ให้บริการเป็นรายๆ ยังผลให้ผู้ใช้บริการเข้า
เว็บไซต์ที่ต้องการไม่ได้เป็นครั้งๆ ไป ก่อให้เกิดความสงสัยแก่ประชาชน
ว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือว่าถูกใครปิดกั้น อาจกล่าวได้ว่า ประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) ฉบับที่ 5 ที่ออก
ภายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 คือกฎหมายฉบับแรกที่ก�ำหนดให้
อ�ำนาจกระทรวงไอซีทีอย่างชัดเจนในการใช้ดุลพินิจปิดกั้นสื่อทุกประเภท
โดยไม่สำ� คัญว่าประเทศจะตกอยูใ่ นสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือไม่ หากกระทรวง
ไอซีทีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลหรือเนื้อหาที่ “อาจส่งผลกระทบต่อ
การปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข” แม้ประกาศดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานเพียงระยะเวลาสั้นๆ
เท่านั้นก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แต่กระทรวงไอซีทีซึ่ง
นายสิทธิชัย โภไคยอุดม เป็นรัฐมนตรีว่าการในขณะนั้น ก็ใช้อ�ำนาจตาม
ประกาศฉบับนี้ปิดกั้นเว็บไซต์อย่างเปิดเผยนับได้เกือบ 20,000 เว็บไซต์
คณะผู้วิจัยเห็นว่า การใช้อ�ำนาจตามประกาศดังกล่าวเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นของประชาชน นอกจากมี
ปัญหาในเรือ่ งความไม่ชดั เจนของถ้อยค�ำในตัวประกาศเองว่าการกระท�ำใด
บ้างที่จะถือว่า “ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการปกครอง” จนท�ำให้ขอบเขต
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การใช้ดลุ พินจิ โดยหน่วยงานรัฐกว้างขวางมากเกินไปแล้ว ยังอาจถือได้วา่ รัฐ
อาศัยประกาศฉบับนีฉ้ วยโอกาสก�ำหนด “เหตุผลใหม่” เพิม่ เติม “ข้อยกเว้น”
สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
ในแง่ของเนื้อหาที่ถูกปิดกั้น พบว่าเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นจ�ำนวน
มากรัฐไม่สามารถอธิบายได้โดยชัดเจนว่ามีเนื้อหาผิดกฎหมายฉบับใดและ
มาตราใด หรือกระทั่งเป็นความผิดจริงหรือไม่ เพราะภายหลังปิดกั้นไม่มี
การน�ำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ในขณะที่ประชาชนไม่สามารถตรวจ
สอบการใช้อำ� นาจของรัฐได้ เนือ่ งจากไม่สามารถเห็นเนือ้ หาเหล่านัน้ ได้แล้ว
ข้อสงสัยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในหมูป่ ระชาชนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตหลายกรณีจงึ ยังคง
ไม่มีค�ำตอบ อาทิ เนื้อหาที่ถูกปิดเป็นเรื่องที่ขัดต่อความมั่นคงหรือท�ำลาย
เสถียรภาพของรัฐจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงความคิดเห็นทางการเมืองที่
อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือผู้กุมอ�ำนาจปกครอง เป็น
เนื้อหาที่มีความรุนแรงถึงขนาดดูหมิ่น หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้ายพระ
มหากษัตริย์ฯ จริงหรือไม่ หรือเป็นแค่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต
อันเป็นเรื่องที่ท�ำได้ในระบอบนิติรัฐ-ประชาธิปไตย เป็นต้น
โดยสรุป หากพิจารณาทั้งจากสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ การจับกุม
ด�ำเนินคดีกับผู้ให้และผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ปัญหาความคลุมเครือไม่
ชัดเจนของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ประกอบกับปัญหาการใช้การ
ตีความ รวมทัง้ แนวโนบายและทัศนคติของผูใ้ ช้บงั คับกฎหมายแล้ว จึงมิควร
ต้องแปลกใจเลยว่าเหตุใดในปี 2554 ประเทศไทยจึงถูกองค์กร Freedom
House74 จัดอันดับให้อยูใ่ นกลุม่ ประเทศที่ “ไม่มเี สรีภาพในอินเทอร์เน็ตเลย”
(“Not Free”) ซึ่งเทียบได้กับประเทศจีน และประเทศพม่า75
5. ปฏิกิริยาและความเคลื่อนไหวของประชาชนและภาคสังคมที่มีต่อ
กฎหมาย และนโยบายแห่งรัฐที่กระทบเสรีภาพในสื่อออนไลน์
5.1 ปฏิกิริยาต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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5.1.1 ปฏิกริ ยิ าต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในชัน้ พิจารณา
เพื่อเสนอร่างกฎหมาย
ภายหลังการรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549 รัฐบาลซึง่ มีพลเอก
สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(“สนช.”) ท�ำหน้าที่พิจารณาออกกฎหมายโดยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... เป็นร่างกฎหมายฉบับ
แรกที่เข้าสู่การพิจารณาขององค์กรดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2549 ในการนีเ้ องกลุม่ เอกชนภายใต้ชอื่ “กลุม่ เสรีภาพต่อต้าน
การเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย” (Freedom Against Censorship Thailand
หรือ FACT) เป็นองค์กรแรกๆ ที่จัดท�ำข้อเสนอยื่นต่อ สนช. โดยเห็นว่า 1)
ประเทศไทยไม่ควรออกกฎหมายฉบับนี้ด้วยความเร่งด่วน 2) มีความผิด
หลายเรือ่ งในร่างกฎหมายทีส่ ามารถน�ำกฎหมายอืน่ มาปรับใช้ได้อยูแ่ ล้ว จึง
ควรพิจารณาทบทวนให้รอบคอบ และ 3) รัฐบาลควรหลีกเลี่ยงการก�ำกับ
ดูแลอินเทอร์เน็ตที่เข้มงวดเกินไป นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้กฎหมายที่
ออกมาต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครืออย่าให้ดลุ พินจิ กับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการ
ตีความมากเกินไป เพราะอาจเป็นช่องทางให้เกิดการใช้กฎหมายเป็นเครือ่ ง
มือในการกดขี่การแสดงความเห็นทางการเมือง และปิดปากผู้ไม่เห็นด้วย
ในแง่ของการบังคับใช้กฎหมาย FCAT เสนอว่า 1) รัฐบาลควร
ต้องมีความรับผิด และมีความโปร่งใสในการค้นและยึดเครื่องคอมพิวเตอร์
2) มีเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้รับผิดชอบเต็มที่ และ 3) ข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ทุกรายต้องถือเป็นสมบัติส่วนบุคคล
โดยไม่ถูกยึด หรือจัดเก็บโดยรัฐหรือผู้ให้บริการโดยปราศจากหมายศาล
เนื่องจากการรับรองว่าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดจะเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น คือ เหตุผลหนึ่งที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ยอมจ่ายค่า
อินเทอร์เน็ตรายเดือนให้กับผู้ให้บริการ ทั้งนี้ FACT แสดงความไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ที่ร่างกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบุโทษ
ส�ำหรับความผิดบางประเภทถึงขั้นประหารชีวิต และจ�ำคุกตลอดชีวิต76
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5.1.2 ปฏิกิริยาต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ภายหลัง

ประกาศใช้
ภายหลัง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ประกาศใช้ในวันที่ 18
กรกฎาคม 2550 ปรากฏว่ามีภาคประชาชนทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
กับกฎหมายฉบับนี้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนทีแ่ ตกต่างกัน ฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยเห็น
ว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ท�ำให้สิทธิส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง
มากขึ้น เพราะมีฐานความผิดห้ามไม่ให้เข้าถึง หรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นโดยไม่มีอ�ำนาจ หรือสามารถเอาผิดกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ของผูอ้ นื่ โดยเจ้าของไม่ยนิ ยอมได้ ซึง่ กฎหมายทัว่ ไปครอบคลุม
ไปไม่ถึง77 ในขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วย เกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในเรื่องอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการใช้
การตีความกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะถ้อยค�ำในกฎหมายหลายเรื่อง
ยังคลุมเครือไม่ชดั เจน เช่น การห้ามส่งข้อมูลทีเ่ ป็นภาพลามกอนาจาร หรือ
ภาพตัดต่อดัดแปลงที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ค่อนข้างกว้าง อย่างการห้ามน�ำเสนอข้อมูลที่
กระทบต่อความมัน่ คง ซึง่ ไม่สามารถให้คำ� จ�ำกัดความทีช่ ดั เจนได้ทำ� ให้การ
ตีความไปผูกโยงอยู่กับดุลพินิจ ทัศนคติของผู้ใช้อ�ำนาจ และสถานการณ์
การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เปิดช่องให้เกิดการน�ำ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ไปใช้ในทางที่มิชอบ หรือเพื่อกลั่นแกล้งกันทางการเมือง78 นอกจาก
นี้ ยังมีบทลงโทษหนักกับผู้ให้บริการตามมาตรา 15 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
พัฒนาการทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการให้บริการโทรคมนาคม79
ในขณะที่หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย (พ.ต.อ. ศิริพงษ์ ติมุลา
ผู้ก�ำกับการศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระท�ำผิดทางคอมพิวเตอร์)
แสดงความเห็ น ว่ า แม้ ป ระเทศไทยจะมี ก ฎหมายที่ ก� ำ หนดฐานความ
ผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้ว แต่คาดว่าการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์จะไม่ลดลง เมื่อเทียบกับเวลาก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผล
บังคับใช้ เนื่องจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ประกอบ
กับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ดังนั้น ประชาชนจึงต้อง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ป้องกันตัวเองจากการกระท�ำความผิดก่อน โดยรัฐต้องเร่งให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายฉบับนี้กับประชาชน80
5.1.3 ปฏิกิริยาต่อการบังคับใช้ และการด�ำเนินคดีกับบุคคล
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ถือเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อปรากฏว่าที่ผ่านมา พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ถูกน�ำมาปรับใช้บ่อยครั้งกับคดีเพียงไม่กี่ประเภท
เท่านั้น มาตราหลักๆ ที่ถูกบังคับใช้คือ มาตรา 14 และ 15 ความผิดที่ว่า
ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาต้องห้ามในสื่อออนไลน์ และความรับผิด
ของผู้ให้บริหาร อนึ่ง ดังกล่าวไปแล้วว่า ประเด็นที่มักถูกตั้งค�ำถามและเป็น
ที่กังวลของฝ่ายประชาชนมาโดยตลอดก็คือ ความไม่ชัดเจนของถ้อยค�ำ
และองค์ประกอบความผิดของมาตราดังกล่าวที่เปิดโอกาสให้พนักงานเจ้า
หน้าที่ใช้ดุลพินิจในการใช้การตีความได้อย่างกว้างขวาง หลายคดีที่เกิด
ขึ้นจึงมักถูกประท้วงคัดค้านโดยฝ่ายประชาชนและภาคสังคมอยู่เนืองๆ
อาทิเช่น แถลงการณ์กรณีนายณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์81 และกรณีระหว่าง
วันที่ 13-15 ตุลาคม ปี 2552 เจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาสามราย คือ แพทย์
หญิงทัศพร รัตนวงศา นายคทา ปาจริยพงศ์ และนางสาวธีรนันต์ วิภูชนิน
จากกรณี ป ล่ อ ยข่ า วลื อ ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยท� ำ ให้ นั ก
ลงทุนจ�ำนวนมากตื่นตระหนกและพากันขายหุ้น82 จากเหตุการณ์นี้มีกลุ่ม
ประชาชนที่ไม่เห็นด้วย เช่น เครือข่ายพลเมืองเน็ต ซึ่งออกแถลงการณ์
เพื่อร้องขอความชัดเจนกรณีใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จับกุมผู้ใช้
เน็ตในเดือนตุลาคม 255283 ชุมชนฟ้าเดียวกัน ออกแถลงการณ์ประณาม
การการจั บ แพะกรณี ทุ บ หุ ้ น 84 สมั ช ชาสั ง คมก้ า วหน้ า คั ด ค้ า นการใช้
กฎหมายฉบับนี้ว่าคุกคามการแสดงความเห็น และการรับรู้ข่าวสารกรณี
ข่าวทุบหุ้นเดือนตุลาคม 2552 ทั้งยังเรียกร้องผู้รักเสรีภาพให้ออกมาต้าน
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 255085 กระทั่งดีเจประจ�ำคลื่นวิทยุชุมชนคนแท็กซี่ ก็
วิพากษ์วิจารณ์ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ว่าเป็นกฎหมายที่สร้างความ
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รุนแรงต่อโครงสร้างเสรีภาพและสิทธิทางการเมืองของประชาชน ซึ่งสวน
ทางกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย86
นอกจากคดีความซึง่ มีผใู้ ช้บริการสือ่ ออนไลน์เป็นจ�ำเลยตามมาตรา
14 อนุมาตราต่างๆ ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 แล้ว คดีความที่มีผู้ให้
บริการเป็นจ�ำเลยตามมาตรา 15 ก็ถูกจับตาเช่นเดียวกัน คดีส�ำคัญก็คือคดี
ที่มีนางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ผู้อ�ำนวยการเว็บไซต์ประชาไทเป็นจ�ำเลย
(ศาลมีค�ำพิพากษาไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ให้จ�ำคุก 8 เดือน
และปรับ 20,000 บาท แต่ให้รอลงอาญา) ซึ่งมีประชาชน นักวิชาการ ภาค
สังคมทั้งในและนอกประเทศหลายองค์กรตั้งค�ำถามถึงความเหมาะสมของ
กฎหมายมาตรานี้ ทั้งในส่วนของความผิดและอัตราโทษซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสื่อสารมวลชน หรือผู้ท� ำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางส่งข่าวสารในสื่อ
ออนไลน์เท่านั้น รวมทั้งมีการประท้วงกระบวนการด�ำเนินคดีในชั้นศาล
ด้วย อาทิ เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์คดั ค้านการ
ด�ำเนินคดีทไี่ ม่เป็นธรรม87, เครือข่ายพลเมืองเน็ต ออกแถลงการณ์เรียกร้อง
ให้ ส.ส. พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มาตรา 1588, แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เรียกร้องให้ทางการไทยยกฟ้องจีรนุช
ในทุกข้อกล่าวหา89, ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (Reporters without Borders)
แถลงเรียกร้องรัฐไทยถอนฟ้องกรณีจีรนุช90, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สหราชอาณาจักรจ�ำนวน 11 คนจาก 3 พรรคการเมืองใหญ่ ลงชื่อสนับสนุน
กระทู้สั้น (Early Day Motions) ที่เสนอโดย นายทอม วัตสัน (Tom
Watson) ส.ส.พรรคแรงงานที่แสดงความเป็นห่วงการด�ำเนินคดีกับจีรนุช
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 255091, ชมรมนักข่าวเพือ่ เสรีภาพประณามกรณี
จับ ผอ. ประชาไท เสนอให้ถอนคดีโดยทันที พร้อมทั้งเรียกร้องให้สมาคม
ด้านสื่อและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสภาทนายความอย่าเพิกเฉย
ต่อกรณีน92ี้ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาพูดคุยในหลายเวทีเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมายและปัญหาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ด้วย เช่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบัน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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อิศราจัดราชด�ำเนินเสวนาครัง้ ที่ 17/2551 เรือ่ ง “ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปกป้อง
หรือคุกคาม”93 และงานสัมมนา “3 ปี การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 : หลักนิติรัฐกับความรับผิดชอบของภาครัฐ” ซึ่งจัดโดย เครือข่าย
พลเมืองเน็ต คณะกรรมการรณรงค์เพือ่ การปฏิรปู สือ่ (คปส.) และ Southeast
Asia Press Alliance94 เป็นต้น
5.1.4 ข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และ
การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
เนื่ อ งจากปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง ประกาศใช้ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่งมีทั้งในส่วนถ้อยค�ำในกฎหมายเองและการใช้การ
ตีความ เป็นผลให้กลุม่ ประชาชนและองค์กรต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายเสนอให้มีการ
ทบทวนหลักการและเหตุผล กระทั่งเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้
ทั้งนี้ เครือข่ายพลเมืองเน็ต เคยแถลงข้อเสนอต่อการใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
คดีทางคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในงานเสวนาเรื่อง “กฎหมายเกี่ยว
กับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: มุมมองจากสากลและหลักปฏิบัติ” มี
สาระส�ำคัญสามประการ คือ 1) เจ้าหน้าที่ควรพยายามจับกุมผู้กระท�ำไม่ใช่
ตัวกลาง 2) ผู้ต้องหาจ�ำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้บริสุทธิ์ตามสิทธิ
ในรัฐธรรมนูญ และ 3) การก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ต้องตั้งอยู่บนความเป็น
จริงที่เกิดขึ้น95 นอกจากนี้ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ อดีตนายกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เคยแสดงความเห็นต่อกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ในเวทีสัมมนา “3 ปี การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ” ซึ่ง
จัดโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ตว่า มาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
ไม่ได้เขียนให้อ�ำนาจศาลสั่งปิดเว็บไซต์ได้ ท�ำได้เพียงระงับการแสดงข้อมูล
เฉพาะในส่วนทีล่ ะเมิดกฎหมายเท่านัน้ จึงเสนอว่าน่าจะมีการผลักดันหน่วย
งาน เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อ
ฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่96 วันที่ 5 ตุลาคม
2554 องค์กรภาคประชาชนจัดเวที “บทสรุปการทบทวนสถานการณ์สิทธิ
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มนุษยชนไทยในเวทีสหประชาชาติ: ประสบการณ์จากเจนีวา” ซึ่งเป็นงาน
ที่สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยต้องจัดท�ำรายงานสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยเพือ่ เสนอต่อสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และปัญหาที่
เกีย่ วกับละเมิดสิทธิโดยอาศัย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ก็ถอื เป็นประเด็น
หนึ่งที่ได้รับความสนใจในเวทีดังกล่าว97
เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ไร้พรมแดน และไม่เพียงแต่ข้อมูลข่าวสารโดยทั่วๆ ไปเท่านั้นที่ผู้คนจาก
ทั่วโลกสามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ แต่กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกน�ำมาใช้กับสื่อ
ประเภทนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎเกณฑ์ทเี่ คร่งครัดเข้มงวด และมีแนวโน้มที่
จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและการแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่นานาอารยะประเทศต่างให้ความคุ้มครอง
ก็เป็นข้อมูลที่ใครๆ สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน ทั้งยังมักถูกจับตามองและน�ำ
ไปเป็นตัวชีว้ ดั ระดับการให้ความคุม้ ครองสิทธิพลเมืองของประเทศนัน้ ๆ อีก
ด้วย ส�ำหรับในกรณีของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 นี้ ปรากฏว่าองค์กร
ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (Reporters Without Borders) เคยเขียนจดหมาย
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อเรียกร้องให้พระราชทาน
อภัยโทษแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ก�ำลังถูกจ�ำคุก หรือถูกด�ำเนินคดีในข้อหา
ที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างบนอินเทอร์เน็ต 98 ในขณะที่
ตัวแทนจากองค์กรฟอรัมเอเชีย เคยให้ข้อมูลแก่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
เรือ่ งการละเมิดเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยซึง่ เกิดจากมาตรการ
ทางกฎหมายทีร่ นุ แรงว่า มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ถูกน�ำมาใช้มากขึ้นเพื่อคุกคามและจัดการผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต ซึ่งกฎหมายเหล่านี้นอกจากจะมีอัตราโทษสูงเกินไป คือ 3-15
ปี แล้ว ยังพบว่าผูต้ อ้ งหาส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การประกันตัวด้วย และนอกจาก
การด�ำเนินคดีกบั ผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว รัฐบาลไทยยังปิดกัน้
การเข้าถึงเว็บไซต์จ�ำนวนมากโดยไม่เปิดเผยรายชื่อยูอาร์แอล ทั้งไม่มีการ
แสดงเหตุผลส�ำหรับการปิดกั้น ข้อเรียกร้องส�ำคัญที่ตัวแทนฟอรัมเอเชีย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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กล่าวไว้ ก็คือ “ตัวกลาง” (ผู้ให้บริการ) ไม่พึงถูกด�ำเนินคดีด้วยข้อความที่
ตนไม่ได้เป็นผูเ้ ขียน และไม่ควรถูกบังคับให้ตอ้ งเซ็นเซอร์เนือ้ หาในนามของ
รัฐ และประเทศไทยควรยกเลิกมาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ซึ่ง
ก�ำหนดให้ตัวกลางต้องรับผิด99
อนึ่ง ข้อเรียกร้องดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การควบคุม
อินเทอร์เน็ตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมอินเทอร์เน็ต
ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจ�ำปี 2011 (APrIGF: Asia-Pacific Regional Internet Governance Forum 2011) ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์
เน้นย�ำ้ ว่า การเซ็นเซอร์อนิ เทอร์เน็ตต้องเป็นไปตามข้อแนะน�ำของผูร้ ายงาน
พิเศษของสหประชาชาติที่เคยเสนอไว้ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ คือ
1) กฎหมายที่จะน�ำมาใช้ต้องชัดเจน โปร่งใส คาดเดาได้
2) มีเหตุผลชอบธรรมเพียงพอ และ
3) ต้องเป็นทางเลือกสุดท้าย ด�ำเนินการเฉพาะที่จ�ำเป็น ไม่เกิน
สมควรแก่เหตุ/ตามสัดส่วน ทั้งต้องไม่ด�ำเนินคดีกับผู้ไม่เกี่ยวข้อง เช่น
ตัวกลางที่เป็นเพียงทางผ่านของข้อมูล เป็นต้น และที่ส�ำคัญก็คือ ไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำให้การแสดงออกที่ชอบธรรมกลายเป็นความผิดทางอาญา100
นอกจากนี้ นายแฟรงค์ ลา รู (Frank La Rue) ผู้ตรวจการพิเศษ
ด้านเสรีภาพการแสดงออกแห่งสหประชาชาติ เคยส่งแถลงการณ์จาก
เจนีวาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 พร้อมเสนอตัว ‘ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์’ กับ
‘คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย’ เพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนสากล101 และนอกเหนือจากองค์กรด้านสิทธิแล้ว
นักลงทุนและกลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลกที่ด�ำเนินกิจการในประเทศไทย
อาทิ กูเกิล ยาฮู อีเบย์ ฯลฯ ยังส่งสัญญาณความกังวล ต่อมาตรการควบคุม
การจราจรทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยว่า อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้102
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5.1.5 ปฏิกิริยาต่อร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่
หลังจากมีข่าวการพยายามแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
2550 มาหลายปีโดยไม่มคี วามคืบหน้าใดๆ เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554
คณะท�ำงานร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดท�ำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับร่าง
กฎหมายฉบับใหม่ ซึง่ ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเชิญเฉพาะผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ และกฎหมายร่วมแสดงความคิดเห็น เหตุการณ์ดงั กล่าวก่อให้
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง เนื่องจากมีกระบวนการร่างและการ
ผลักดันร่างให้เป็นกฎหมายฉบับใหม่ทไี่ ม่โปร่งใสและเร่งรีบ ทัง้ ยังมีแนวโน้ม
ว่ากฎหมายฉบับใหม่ ซึง่ มีผลเป็นการยกเลิก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทัง้
ฉบับ จะก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่า
เดิม103 เป็นผลให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดเสวนาใน
หัวข้อ “เล่นเน็ตติดคุก: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่คุ้มครองหรือคุกคาม” ขึ้น
โดยเน้นประเด็นการท�ำส�ำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 16 ของร่าง
กฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งพบปัญหาหลายประการ104
องค์กรส�ำคัญทีเ่ ป็นผูจ้ ดุ ประกายให้เรือ่ งนีใ้ ห้เป็นประเด็นสาธารณะ
คือ โครงการอินเทอร์เน็ตเพือ่ กฎหมายประชาชน หรือ iLaw ซึง่ ท�ำจดหมาย
เปิดผนึกถึงประชาชนและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เรียกร้องให้สังคมร่วมกันจับตา
ตรวจสอบร่างกฎหมายฉบับใหม่ เปิดช่องทางให้รว่ มลงนามทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อ “หยุด” การน�ำร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ
รัฐมนตรีโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าเนื้อหา
ของร่างกฎหมายฉบับใหม่นั้นนอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหาเดิมแล้ว ยังอาจส่ง
ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์มากขึ้นด้วย ซึ่งสวนทางกับการ
แก้ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์105 ซึ่งมีประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
จ�ำนวนกว่า 560 คนร่วมลงชื่อ ทั้งนี้ iLaw ยังร่วมกับเครือข่ายพลเมืองเน็ต
(Thai Netizen Network) เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และกลุ่ม
เสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) น�ำจดหมายเปิดผนึก
ดังกล่าวยื่นต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เพื่อเรียก
ร้องให้คณะรัฐมนตรียุติกระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เสนอโดยกระทรวงไอซีท106
ี จนในท้ายทีส่ ดุ เป็นผลให้การเสนอร่างกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรีถกู ชะลอออกไป107 และนับ
เป็นครั้งหนึ่งที่การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนประสบผลส�ำเร็จ
5.1.6 ข้ อ เสนอภาคประชาชนและสั ง คมต่ อ ร่ า ง พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่
ผลพวงจากการเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ของภาครัฐ โดยมี
ลักษณะขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางเพียงพอ และ
กระแสต่อต้านคัดค้านของคนในแวดวงกฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท�ำให้เกิดโครงการทีใ่ ช้ชอื่ ว่า “My Computer Law”108 ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทั้งผู้ให้และใช้บริการอินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และน�ำไปประมวลผลและพัฒนาเพื่อเสนอ
เป็นร่างกฎหมายฉบับประชาชน ทั้งนี้ โครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและกฎหมายคอมพิวเตอร์, การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,
การร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับประชาชน, การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่
สภา รวมทัง้ การผลักดันร่างดังกล่าวในสภา นอกจากนี้ สถาบันวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ) ยังจัดการประชุมระดมสมอง เรือ่ ง “ร่างพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ...” เพื่อ
เผยแพร่บทวิเคราะห์รา่ งกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ของกระทรวงไอซีที
โดย อาจารย์สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อ
ชี้ให้เห็นข้อดี-ข้อเสีย รวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ ของร่างกฎหมายฉบับ
ใหม่เปรียบเทียบกับฉบับปัจจุบันโดยละเอียด เพื่อน�ำเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป109
5.2 ปฏิกิริยาต่อนโยบาย และแนวปฏิบัติของรัฐที่กระทบ
เสรีภาพในสื่อออนไลน์
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5.2.1 ปฏิกิริยาต่อการระงับการเผยแพร่ข้อมูล และการปิด
กั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ ทั้งนี้ ทั้งที่อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 20
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และตามกฎหมายฉบับอื่น
วันที่ 9 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติออกประกาศให้พื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีก 7 จังหวัด 21 อ�ำเภอ เป็นพื้นที่มี
เหตุการณ์อันกระทบกับความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราช
บัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 11 มีนาคม เป็นต้นไป ภายใต้การบริหารสถานการณ์โดยศูนย์
อ�ำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ประกาศฉบับนี้เพิ่มการใช้
อ�ำนาจของฝ่ายบริหารตามกฎหมายฉบับต่างๆ 18 ฉบับ ซึ่งในจ�ำนวนนี้มี
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 รวมอยูด่ ว้ ย โดยให้อำ� นาจกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ควบคุมการจัดท�ำหรือเผยแพร่ข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศต่างๆ โดย
สามารถสั่งยุติการเผยแพร่ หรือปิดกั้นสัญญาณ หากมีผู้ฝ่าฝืนให้ถือเป็น
ความผิดทางอาญาและด�ำเนินคดีได้ เป็นผลให้เครือข่ายพลเมืองเน็ต ออก
แถลงการณ์คัดค้านการปิดกั้นการสื่อสารดังกล่าว และเรียกร้องให้รัฐบาล
ยกเลิกมาตรการทันที110 นอกจากนี้ เครือข่ายพลเมืองเน็ตยังเคยออก
จดหมายเปิดผนึก ขอให้รฐั บาลเปิดเผยรายชือ่ เว็บไซต์ทถี่ กู ปิดกัน้ โดยอาศัย
ค�ำสัง่ ตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน 2548 และให้ยกเลิก
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว111 รวมทั้งออกแถลงการณ์ เรื่อง
“วิกฤตการเมืองและการปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร” ด้วย112
ส�ำหรับการปิดกัน้ เว็บไซต์ในสถานการณ์ปกติซงึ่ อาศัยอ�ำนาจตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 (มาตรา 20) รวมทั้งการขอความร่วมมือไป
ยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นรายๆ ไปนั้น แม้ไม่ค่อยปรากฏการคัดค้าน
ในลักษณะของการเขียนจดหมายเปิดผนึก หรือออกแถลงการณ์มากนัก
(เท่าที่ค้นพบ ก็คือ แถลงการณ์คัดค้านการปิดกั้นชุมชนฟ้าเดียวกันเมื่อ
ปี 2552 เนื่องจากกระทรวงไอซีทีไม่สามารถแสดงค�ำสั่งศาลให้กับผู้ให้
บริหารเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นได้113) แต่ในส่วนของภาคประชาชนก็มีการจัด
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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งานสัมมนาวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสรีภาพในโลกออนไลน์กับปัญหา
ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทั้งนี้ ทั้งในระดับภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ เพื่อเสนอทางออกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
Censorship114 รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ เพื่อคัดค้านการปิดกั้น
เว็บไซต์อยู่เนืองๆ อาทิเช่น กิจกรรมรณรงค์ “เซ็นเซอร์จัง” เพื่อต่อต้าน
การปิดเว็บแบบมั่ว115 หรือแคมเปญ “ไทยแลนด์-แดนสวรรค์การเซ็นเซอร์”
เมื่อปี 2554 โดยองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน เพื่อสะท้อนปัญหาเสรีภาพ
การแสดงออก และการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารในประเทศไทย เวียดนาม และ
เม็กซิโก โดยเน้นเป้าหมายของการรณรงค์ไปทีก่ ลุม่ นักท่องเทีย่ ว116 เป็นต้น
นอกจากนี้ ดังกล่าวไปแล้วว่า ในทางความเป็นจริง รัฐบาลไทยด�ำ
เนินการระงับการเผยแพร่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และปิดกั้นช่องทางการเข้า
ถึงเว็บไซต์มาแล้วก่อนที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มีผลใช้บังคับ จนเมื่อ
ปี 2549 “กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย” (FACT) ได้
ท�ำหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ117 เพื่อร้องเรียนการใช้
อ�ำนาจดังกล่าวของรัฐโดยไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อ�ำนาจ ซึ่งถือเป็นการ
ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและขัดกับรัฐธรรมนูญ จากนั้นได้
เปิดให้ผเู้ ห็นด้วยลงชือ่ ออนไลน์เพือ่ สนับสนุนค�ำร้อง ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ มีผรู้ ว่ ม
ลงชื่อกว่า 1,200 คน118
5.2.2 ปฏิกริ ยิ าต่อนโยบายด้านอืน่ ของรัฐทีน่ า่ จะส่งผลกระทบ
ต่อเสรีภาพในสื่อออนไลน์
จากข้อมูลในส่วนที่ว่าด้วยแนวนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ จะเห็นได้ว่า มาตรการที่รัฐใช้เพื่อ
ควบคุม หรือก�ำกับพฤติกรรม และการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนัน้
ไม่ได้มีเพียงมาตรการระงับการเผยแพร่หรือปิดกั้นเว็บไซต์เท่านั้น หากแต่
ยังมีโครงการลักษณะต่างๆ ความร่วมมือ รวมทั้งประกาศค�ำเตือน ซึ่งล้วน
ไม่เอื้อต่อเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็น
อย่างไรก็ดี ทันทีทนี่ โยบาย หรือแนวทางปฎิบตั ใิ นลักษณะดังกล่าวเผยแพร่
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สู่กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ก็ปรากฏว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถึงกระทั่งการ
ประท้วงคัดค้านจนกระทรวงไอซีทตี อ้ งยกเลิกโครงการบางอย่างไป อาทิเช่น
กระแสต่อต้านแนวคิดในการติดตัง้ ระบบดักจับข้อมูล (sniffer) ของกระทรวง
ไอซีทีในยุครัฐมนตรีระนองรักษ์ โดยผู้ใช้และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งตั้ง
เป็นกลุม่ “Thailand No Sniffer” บนทวิตเตอร์ และในเครือข่ายสังคมเฟซบุค119
จนเป็ น ผลให้ ก ระทรวงไอซี ที ยุ ติ โ ครงการดั ง กล่ า วไป120 หรื อ ปฏิ กิ ริ ย า
โต้ตอบการห้ามแสดงความคิดเห็นหรือกดถูกใจ (Like) ในเครือข่ายสังคม
เฟซบุค ในยุคของรัฐมนตรีอนุดิษฐ์ ด้วยการออกแถลงการณ์ “กดไลค์ไม่ใช่
อาชญากรรม” ของเครือข่ายพลเมืองเน็ต121 รวมทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์
การที่กระทรวงไอซีทีดึงเอาเด็กและเยาวชนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับความขัด
แย้งทางการเมืองในโครงการสร้างลูกเสือไซเบอร์ (cyber scout) ในยุคของ
รัฐมนตรีจุติ ไกรฤกษ์ เป็นต้น
5.2.3 ปฏิกิริยาของภาคประชาชนในเชิงสนับสนุนการบังคับ
ใช้กฎหมาย และแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อการปิดกั้นเสรีภาพในสื่อออนไลน์
สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจส� ำ หรั บ ประเทศไทยก็ คื อ มี ป ระชาชนไทยผู ้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตจ�ำนวนไม่น้อยที่เห็นด้วย และสนับสนุนให้รัฐใช้มาตรการใน
การตรวจสอบเนื้อหาในสื่อออนไลน์อย่างเคร่งครัด ปิดเว็บไซต์ต่างๆ ที่มี
เนื้อหาลามกอนาจาร ขัดต่อความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาดูหมิ่น
หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย หรือกระทั่งเพียงวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน
พระมหากษัตริยฯ์ นอกจากนีย้ งั มีการรวมกลุม่ กันเพือ่ คอยตรวจตราเนือ้ หา
และรายงานไปยังเจ้าหน้าที่รัฐ ดังปรากฏว่ามีการตั้งกลุ่มหรือเพจต่างๆ
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) อาทิ “สมาคม Report แห่ง
ประเทศไทย” ซึ่งระบุค�ำอธิบายไว้ว่า
“เพจนีไ้ ม่มนี โยบายเผยแพร่การหมิน่ สถาบันให้เกิดความเสือ่ มเสีย
เราเผยแพร่เพือ่ ป้องกันภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ และไม่มนี โยบายให้พดู
ในเรื่องการเมือง, พระมหากษัตริย์, หรือกล่าวอ้างบุคคลใด ร่วมกันป้องกัน
ภัยคุมคามทาง Facebook...”
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

239

เพจดังกล่าวนี้ยังมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต “หยุด Like”
“หยุด Comment” “หยุด Share” และ “รายงาน ! ผูด้ แู ล” รวมถึงมีปฏิบตั กิ าร
Bomb Report หรือนัดเวลากันเพื่อกดรายงานหน้าเพจหนึ่งๆ ไปยัง
ผู้ดูแลระบบของเฟซบุ๊กเป็นระยะๆ ด้วย122 นอกจากสมาคม Report
แห่งประเทศไทยแล้ว ยังมีชมรมผู้รักสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้ชื่อ
“ชมรมนักรบไซเบอร์”123 ซึ่งรวบรวมคนทุกสาขาอาชีพที่มีเวลาอยู่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ มาคอยติดตามตรวจสอบและรวบรวมเว็บไชต์ คลิปหมิ่น
สถาบันฯ รวมทั้งเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง ยาเสพติด การพนัน และ
ลามก เพื่อน�ำไปแจ้งแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีให้ลงนามและส่ง
ด�ำเนินการฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมต่อไป
นายอัครวุฒิ ต�ำราเรียง อุปนายกสมาคมผูด้ แู ลเว็บไทย เคยให้ความ
เห็นในฐานะทีส่ มาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพของผูด้ แู ลเว็บไซต์วา่ การด�ำเนิน
การกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่ต้องท�ำ
โดยเร่งด่วนสูงสุด ทางสมาคมขอเสนอแนะให้ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็น
หลักในการด�ำเนินการกับเว็บไซต์ดังกล่าว ด้วยการขอความร่วมมือองค์กร
ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปในการแจ้งเบาะแส และเร่งรวบรวม
หลักฐานเพื่อขออ�ำนาจศาลในการสั่งปิดกั้นการเข้าถึง และด�ำเนินการกับ
เจ้าของเว็บไซต์ที่มีเจตนาท�ำลายสถาบันพระมหากษัตริย124
์
นอกจากนีเ้ มือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2554 “เครือข่ายเฝ้าระวังพิทกั ษ์
และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย”์ และ “เครือข่ายพิทกั ษ์จกั รีวงศ์” จ�ำนวน
300 คน ได้ขอเข้าพบ น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ไอซีที เพือ่ ให้กำ� ลังใจในการด�ำเนินการปิดเว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาหมิน่ สถาบันฯ
ด้วย โดย นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย เลขานุการเครือข่าย กล่าวว่า “กลุ่มที่มี
พฤติกรรมหมิน่ สถาบันส่วนใหญ่จะมีความสนิทสนมกับพรรคเพือ่ ไทย ดังนัน้
จึงต้องการมาตอกย�ำ้ รมว.ไอซีที ซึง่ เป็นสมาชิกพรรคเพือ่ ไทยเช่นเดียวกัน
ให้ดำ� เนินการอย่างเด็ดขาดในการปิดเว็บไซต์หมิน่ สถาบันพระมหากษัตริย์
ทันทีที่เจอ”125
มีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่า คดีความที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาท
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กษัตริย์ฯ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 จ�ำนวนหนึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับ
กลุ่มในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุค) กลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า “ยุทธการ
ลงทัณฑ์ทางสังคม” (Social Sanction) ซึ่งด�ำเนินการในลักษณะตรวจหา
ผู้เผยแพร่เนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ฯ แล้วน�ำรูปภาพ
ของบุคคลดังกล่าวมาให้เพื่อนสมาชิกต่อว่าด่าทอในพื้นที่ออนไลน์ (เสียบ
ประจาน) รวมทั้งค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกเสียบประจานมาเผยแพร่
เป็นการทั่วไป ซึ่งบางกรณีก็มีการส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�ำเนิน
คดีในเวลาต่อมา126
5.3 วิเคราะห์ปฏิกิริยา และความเคลื่อนไหวภาคประชาชน
จากปฎิกิริยาและความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนตามที่กล่าว
มา จะเห็นได้วา่ ในทีส่ ดุ แล้ว กลุม่ ประชาชนทีต่ ดิ ตามประเด็นเสรีภาพในสือ่
ออนไลน์ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 กับปัญหาการบังคับใช้ที่เกิดขึ้น รวม
ทัง้ ติดตามตรวจสอบแนวนโยบายของรัฐทีเ่ กีย่ วกับการปิดกัน้ เว็บไซต์ อย่าง
ต่อเนือ่ งและจริงจัง ทัง้ ยังใช้สทิ ธิแสดงออก ประท้วง ออกแถลงการณ์ หรือโต้
แย้งคัดค้านองค์กรหรือหน่วยงานรัฐต่อการด�ำเนินการทีน่ า่ จะส่งผลกระทบ
ต่อเสรีภาพของประชาชน มีอยู่เพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น อาทิ กลุ่มเสรีภาพต่อ
ต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT), เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai
Netizen Network) และโครงการอินเทอร์เน็ตเพือ่ กฎหมายประชาชน (iLaw)
นอกเหนือจากองค์กรเหล่านี้ ก็มกั เป็นกิจกรรมหรือความเคลือ่ นไหวทีม่ าจาก
องค์กรทีร่ วมตัวเพือ่ ท�ำงานเฉพาะกิจอย่างกลุม่ Thailand No Sniffer ทีร่ วมตัว
กันเพือ่ คัดค้านนโยบายการดักข้อมูลของกระทรวงไอซีที หรือมิเช่นนัน้ ก็เป็น
กลุ่มที่รวมตัวอยู่แล้วเป็นปกติแต่จะเข้ามาท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นก็ต่อเมื่อเกิดเหตุที่กระทบกับกลุ่มนั้นเองโดยตรง
หรือได้รับการบอกกล่าวและชักชวนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กลุ่มชุมชนฟ้า
เดียวกัน หรือเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ทัง้ นี้ ลักษณะของ
การเคลือ่ นไหวยังคงอยูใ่ นรูปของการประท้วงเรียกร้องเชิงนโยบายและทาง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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สังคมเท่านัน้ ยังไม่ปรากฏการตอบโต้ หรือเรียกร้องเพือ่ ให้เกิดผลบังคับทาง
กฎหมายเหมือนในต่างประเทศอย่างการใช้สทิ ธิทางศาลฟ้องหน่วยงาน หรือ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั เมือ่ พบกรณีทพี่ นักงานเจ้าหน้าที่ หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ใช้
อ�ำนาจในทางทีม่ ชิ อบ ละเมิดเสรีภาพของประชาชนอย่างเกินขอบเขต หรือ
กระทั่งร้องว่ากฎหมายบางเรื่องบางมาตราอาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษาพบว่า เท่าทีร่ ฐั ใช้อำ� นาจปิดกัน้ เว็บไซต์ในช่วงเวลาที่
ผ่านมา มีกรณีทผี่ ถู้ กู ค�ำสัง่ ปิดกัน้ ฟ้องรัฐเป็นจ�ำเลยเพียงคดีเดียวเท่านัน้ คือ
คดีที่เว็บไซต์ข่าว “ประชาไท” (www.prachatai.com) ฟ้องนายกรัฐมนตรี
และศูนย์อ�ำนวยแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เป็นจ�ำเลยในคดีแพ่ง
เพื่อโต้แย้งคัดค้านค�ำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ประชาไทซึ่งออกโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 รวมทั้งเรียก
ร้องให้รฐั ชดใช้คา่ สินไหมทดแทน เนือ่ งจากเป็นการออกค�ำสัง่ ทีไ่ ม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะไม่มกี ารให้เหตุผลหรืออธิบายว่าเนือ้ หาส่วนใดของเว็บไซต์
ที่เข้าข่ายต้องถูกปิดกั้น ทั้ง ศอฉ. ยังด�ำเนินการโดยขัดต่อหลัก “ความได้
สัดส่วน” ด้วยการปิดกัน้ ทัง้ เว็บไซต์ ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงพืน้ ทีท่ อี่ าจมีเนือ้ หา
ผิดกฎหมายอยู่ในส่วนบริการเว็บบอร์ด ซึ่งแยกต่างหากจากเว็บไซต์หลัก
ที่น�ำเสนอข่าวสารตามปกติ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ด้วย
เหตุผลว่า นายกรัฐมนตรี และ ศอฉ. ปิดกัน้ เว็บไซต์โจทก์ได้ โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 2548 และศาลจะไม่เข้าตรวจสอบหรือก้าวก่ายการใช้
อ�ำนาจของฝ่ายบริหารในลักษณะดังกล่าว ปัจจุบันคดีนี้อยู่ในชั้นอุทธรณ์127
สาเหตุของการไม่ตื่นตัวเท่าที่ควร หรือมีกลุ่มที่ให้ความสนใจต่อ
กรณีที่เสรีภาพของประชาชนถูกกระทบโดย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550
จ�ำนวนน้อยนั้น ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความที่กฎหมายในเรื่องเหล่านี้ยัง
ไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง กฎหมายเป็นเรื่องทางเทคนิคมากเกินไปท�ำให้
ประชาชนทั่วไปขาดความสนใจ หรือมิเช่นนั้นก็ท�ำความเข้าใจได้ยาก รวม
ทัง้ สาเหตุทคี่ นไทยยังไม่คอ่ ยให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพในการติดต่อสือ่ สาร
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากพอ (ตราบ
ใดทีต่ นเองยังไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรง) ยิง่ ไปกว่านัน้ กลับมีคนไทยจ�ำนวน
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มากที่เห็นด้วยกับการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นส�ำหรับเรื่อง
บางเรื่องให้เคร่งครัด และเข้มงวดมากขึ้น
จากผลส�ำรวจของสวนดุสิตโพล ปี 2554 พบว่า ประชาชนไม่รู้จัก
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ในจ�ำนวนเกือบครึง่ หนึง่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยมีผู้รู้จักกฎหมายฉบับนี้ดีเพียงแค่ร้อยละ 0.98128เท่านั้น ในขณะที่ นาย
ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
ไพบูลย์ จ�ำกัด เคยกล่าวว่า หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ
2550 มากว่า 3 ปี ผลส�ำรวจเบื้องต้นพบว่า มีผู้ไม่รู้ว่ามีกฎหมายดังกล่าว
ในจ�ำนวนสูงถึงร้อยละ 70 ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ในระดับ
ปานกลางราวร้อยละ 10 มีความเข้าใจในระดับดีร้อยละ 7 และเข้าใจระดับ
ดีมากเพียงร้อยละ 2-3 เท่านัน้ ซึง่ สาเหตุสว่ นหนึง่ เป็นเพราะศัพท์กฎหมาย
ทีเ่ ข้าใจยาก ทัง้ ยังเกีย่ วพันกับความรูค้ วามเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในส่วนของฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมายพบว่า เจ้าหน้าผู้ปฎิบัติการที่มีความรู้
ความเข้าใจกฎหมายฉบับนีย้ งั มีนอ้ ย ปัจจุบนั มีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีเ่ ชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริงเพียงไม่ถึง 10 คนเท่านั้น129
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กฎหมายเยอรมัน
กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์

กฎหมายเยอรมัน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
ความน่ า สนใจต่ อ การศึ ก ษากฎหมายในเรื่ อ งนี้ ข องประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมนีก็คือ นอกจากเป็นประเทศที่เคารพในหลักเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการคุ้มครองพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างมากแล้ว
ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลด้านนิติปรัชญา ระบบกฎหมาย และหลักการ
พื้นฐานในเรื่องสิทธิมนุษยชนมาจากประเทศเยอรมนีอีกด้วย จึงน่าจะเป็น
ประโยชน์หากได้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย แนวนโยบาย รวมทั้งการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพบนสื่อออนไลน์ระหว่างประเทศ
ทั้งสอง อนึ่ง แม้ประเทศเยอรมนีจะเคารพในสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
ของประชาชน อีกทัง้ มีกรณีทรี่ ฐั ด�ำเนินการปิดกัน้ สือ่ ออนไลน์ไม่มากนักเมือ่
เทียบกับประเทศอืน่ แต่ในสังคมเยอรมันก็ยงั มีประเด็นละเอียดอ่อนทีร่ ฐั ไม่
อาจอนุญาตให้พลเมืองแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรีเช่นกัน งานวิจัยชิ้นนี้
จะพยายามชี้ให้เห็นที่มาแนวคิด เหตุผล รวมทั้งวิธีการจัดการกับประเด็น
อ่อนไหวดังกล่าวของประเทศเยอรมนี โดยวิเคราะห์จากตัวบทกฎหมาย
แนวนโยบายของรัฐ ความเคลือ่ นไหวของประชาชน รวมทัง้ คดีตวั อย่างการ
ปิดกั้นเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นแล้วในบางรัฐของประเทศเยอรมนี
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1. หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการ
แสดงความคิดเห็น
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ถือเป็นประเทศในล�ำดับต้นๆ ของโลก
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญ
เยอรมัน (Grundgesetz) วางหลักการว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคลไว้ครอบคลุมว่า รัฐต้องให้ความคุม้ ครองเสรีภาพทัง้ หลายของทัง้ ผูใ้ ห้
บริการและผูใ้ ช้บริการการสือ่ สารและโทรคมนาคมรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคุ้มครองเสรีภาพนั้นจากการแทรกแซงโดยรัฐ หลายมาตราใน
รัฐธรรมนูญเยอรมันถูกตีความเพื่อใช้ในการคุ้มครองเนื้อหา รวมทั้งการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนในสื่อออนไลน์ หลักการเหล่านี้แม้ในขณะ
ที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญจะยังไม่มีใครคิดถึงอินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์
มาก่อนก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงในปัจจุบันปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทในการด�ำเนินชีวิตมากขึ้น ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นใน
เครือข่ายออนไลน์ การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจึงย่อมต้องถูกขยาย
ความให้ครอบคลุมพื้นที่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ปัจจุบนั บทบัญญัตหิ ลักๆ ในรัฐธรรมนูญเยอรมัน ทีร่ บั รองคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพในการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ในสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย
1.1 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามมาตรา 51 (1)
ประโยคที่ 1 ส่วนที่ 1 รัฐธรรมนูญเยอรมัน (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Alt.
1 GG - Meinungsfreiheit2)
ประเทศเยอรมนีให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อออนไลน์อย่างอินเทอร์เน็ตมาก จนศาล
รัฐธรรมนูญเยอรมัน (Bundesverfassungsgericht (BVerfG)) เคยกล่าว
ไว้ในคดีหนึ่งว่า
“...สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถือเป็นสิ่งส� ำคัญ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ของสิทธิมนุษยชน และยิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับกระบวนการสร้างแนวคิด
ประชาธิปไตย หากปราศจากเสียแล้วซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โดยปัจเจกชน เจตจ�ำนงทางการเมืองสาธารณะที่สมบูรณ์ครบถ้วนย่อมไม่
อาจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทัง้ เจตจ�ำนงร่วม
ทางการเมือง ซึ่งเกี่ยวพันอย่างแนบแน่นกับระบอบประชาธิปไตยนี้ ย่อม
หมายรวมถึง เสรีภาพในการสื่อสารกันในอินเทอร์เน็ตด้วย...”
มาตรา 5 รัฐธรรมนูญเยอรมันบัญญัตใิ ห้ความคุม้ ครอง การพูด การ
เขียน การวาด และการแสดงออกทุกรูปแบบ รวมทั้งการเผยแพร่ความคิด
เห็นในสือ่ ประเภทต่างๆ จากการถูกปิดกัน้ หรือถูกตรวจสอบ และแทรกแซง
โดยรัฐ อย่างไรก็ตาม ในวรรค 2 ของมาตรา 5 เสรีภาพชนิดนีอ้ าจถูกจ�ำกัดได้
โดยการบัญญัติกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเป้าหมายในการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน และเกียรติยศชื่อเสียงส่วนบุคคล
1.2 เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 5 (1)
ประโยคที่ 1 ส่วนที่ 2 รัฐธรรมนูญเยอรมัน (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Alt.
2 GG – Informationsfreiheit3)
เสรี ภ าพในการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารถื อ เป็ น เสรี ภ าพที่ มี ค วาม
ส�ำคัญเทียบเท่ากับเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น (Meinungsfreiheit)
และเสรีภาพในการพิมพ์ (Pressefreiheit) เนื่องจากเป็นส่วนส�ำคัญของ
กระบวนการสร้างความคิดเห็นสาธารณะ ทั้งนี้ หมายรวมถึงการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งข่าวสารสาธารณะทุกประเภททัง้ ในระบบปิด (offline) และ
ระบบเปิด (online) กล่าวได้ว่า การคุ้มครองเสรีภาพประเภทนี้ ก็คือ การให้
ความคุ้มครองเสรีภาพในมิติทางฝ่าย “ผู้รับข้อมูลข่าวสาร” นอกเหนือจาก
มิติของ “ผู้ส่งข่าวสาร” ในรูปของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และมิติ
ในการน�ำเสนอข่าวสารโดยสื่อสารมวลชน (เสรีภาพในการพิมพ์) เสรีภาพ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในการ “เข้า
ถึง” ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้โดยอิสระ ดังนั้น โดยหลักแล้วการปิดกั้นหรือ
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เซ็นเซอร์ช่องทางเข้าถึงข้อมูลสาธารณะใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์ในการส่งสารจะ
อยู่ในรูปแบบใด หรือมีเทคนิควิธีการอย่างไร ล้วนแล้วแต่กระท�ำมิได้4
1.3 เสรีภาพในการพิมพ์ และเสรีภาพในการออกอากาศ
มาตรา 5 (1) ประโยคที่ 2 รัฐธรรมนูญเยอรมัน (Art. 5 Abs. 1 Satz 2
GG – Presse- und Rundfunkfreiheit5)
ส�ำหรับเสรีภาพในส่วนนี้ย่อมแตกต่างจากเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นธรรมดา เพราะนอกจากเป็นการคุ้มครองเสรีภาพในมิติของ
“ผู้ส่งสาร” แล้ว ยังท�ำหน้าที่เป็นหลักประกันความเป็นอิสระของสถาบัน
หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ในอันที่จะค้นหา ตระเตรียมข้อมูลข่าวสารตลอด
กระบวนการ ไปจนถึงการน�ำข้อมูลข่าวสารนัน้ เผยแพร่สชู่ อ่ งทางการสือ่ สาร
ใดๆ6 ไม่ว่าจะผ่านสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ โดยปราศจาก
การแทรกแซง หรือควบคุมโดยรัฐ หากไม่มีเสรีภาพในส่วนนี้เสียแล้ว ย่อม
ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพสองเรื่องแรก ฉะนั้น หากต้องการให้การคุ้มครอง
เสรีภาพในเรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจ�ำเป็นต้องให้ความ
คุ้มครองสถาบันและการท�ำงานของสื่อสารมวลชนด้วย
อย่างไรก็ตาม ในวงการกฎหมายเยอรมันยังคงมีความเห็นขัดแย้ง
กันอยู่ในประเด็นของค�ำนิยามและขอบเขตของเสรีภาพสองลักษณะตาม
มาตรานี้ ความเห็นหนึ่ง7 มองว่าบทบัญญัตินี้ให้ความคุ้มครองเสรีภาพ
สื่อในความหมายโดยรวม หรือที่เรียกว่า “เสรีภาพสื่อสารมวลชน” (Medienfreiheit) ในขณะที่นักกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่า ด้วยลักษณะของ
ถ้อยค�ำเอง เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งขอบเขตเสรีภาพทั้ง
สองประเภทดังกล่าวมีความแตกต่างกัน จึงไม่ควรน�ำมากล่าวไว้รวมกัน
จึงเห็นว่า Pressefreiheit หรือเสรีภาพในการพิมพ์ มีขอบเขตกว้างกว่า
ไม่จ�ำกัดว่าต้องเป็นการน�ำเสนอข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นของบุคคลใด
ภายใต้เสรีภาพชนิดนี้ ผู้ส่งสารอาจเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคนกลุ่มใด
กลุม่ หนึง่ ก็ได้ โดยจะน�ำเสนอข้อเท็จจริง หรือแค่เพียงความคิดเห็น น�ำเสนอ
ในรูปแบบใดๆ และจะถึงขัน้ จัดตัง้ เป็นองค์กรเพือ่ ให้บริการข้อมูลหรือไม่กไ็ ด้
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ในขณะที่ Rundfunkfreiheit หรือเสรีภาพในการออกอากาศ มีลักษณะของ
การ “ให้บริการสาธารณะ” อยู่ด้วย ผู้มีใบอนุญาตเท่านั้นจึงเป็นผู้ส่งสารใน
ช่องทางนี้ได้ ดังนั้น เสรีภาพในส่วนของการออกอากาศนี้โดยสภาพจึงมี
ขอบเขตจ�ำกัดกว่าเสรีภาพในการพิมพ์8
ความเห็นต่างในประเด็นดังกล่าวมา มีผลต่อการคุ้มครองสื่อ
ใหม่ (New Media) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออินเทอร์เน็ต ว่าควรได้รับ
ความคุ้มครองในขอบเขตความหมายของเสรีภาพประเภทใดกันแน่ นัก
กฎหมายส่วนหนึง่ เห็นว่าเนือ่ งจาก “ทุกคน” เป็นผูส้ ง่ สารในบริการออนไลน์
ได้ เพียงแต่เปลี่ยนพื้นที่ในการน�ำเสนอจากเอกสารธรรมดาไปสู่เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ ดังนัน้ เสรีภาพในสือ่ ออนไลน์ จึงควรมีความหมายและ
ขอบเขตการคุ้มครองเช่นเดียวกับเสรีภาพการพิมพ์ หรือ Pressefreiheit9
ในขณะทีน่ กั กฎหมายอีกกลุม่ หนึง่ ยึดความหมายของค�ำว่า Presse (เอกสาร
หรือสิ่งพิมพ์) ที่เรียกร้องให้การน�ำเสนอข้อมูลต้องเป็นเอกสารที่จับต้องได้
เท่านั้น เสรีภาพในบริการสื่อออนไลน์ ซึ่งมีทั้งรูปแบบและเทคนิควิธีการใน
การน�ำเสนอข่าวสารที่แตกต่างไปจากสื่อสิ่งพิมพ์ จึงควรมีความหมายและ
ขอบเขตเช่นเดียวกับเสรีภาพในการออกอากาศ หรือ Rundfunkfreiheit10
อย่างไรก็ตาม ข้อถกเถียงเหล่านี้ยังไม่ยุติแต่ดูเหมือนว่าความเห็นที่สองที่
สนับสนุนให้สอื่ ออนไลน์มสี ถานภาพเช่นเดียวกันกับการออกอากาศ (Rundfunk) ได้รบั การตอบรับมากกว่า เพราะก่อนหน้านี้ สือ่ ทางไกล (Telemedien)
ในประเทศเยอรมนีก็ถูกถือว่าเป็นสื่อคนละประเภทกับ Presse เพราะติดที่
นิยามว่าต้องมีเอกสารจับต้องได้เช่นกัน แต่ปญ
ั หาก็คอื หากยึดถือตามแนว
ความเห็นนีย้ อ่ มหมายความว่าการเผยแพร่ขอ้ มูลในสือ่ ออนไลน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบรรดาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (online erscheinenden Zeitungen)
จะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข และข้อบังคับต่างๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การกระจายเสียง หรือการออกอากาศ (Rundfunkstaatsvertrag – RStV)
ไปด้วย
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1.4 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ตามมาตรา 12 รัฐธรรมนูญ
เยอรมัน (Art. 12 Abs. 1 GG Berufsfreiheit)
ตราบใดที่การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการเนื้อหา ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือผู้
ให้บริการพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ เป็นเรื่องของการให้บริการข้อมูลหรือกิจกรรม
ต่ างๆ แก่ ป ระชาชน ย่อมต้องได้รับความคุ้มครองเสรีภาพในฐานะที่
เป็นการประกอบอาชีพรูปแบบหนึ่งด้วย รัฐจึงมิอาจใช้มาตรการใดๆ ที่อาจ
กระทบต่อเสรีภาพและการตัดสินใจในการประกอบอาชีพได้ ในทีน่ ี้ เช่น การ
สัง่ ให้ระงับการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร หรือปิดกัน้ ช่องทางการเข้าถึง เป็นต้น
1.5 เสรี ภ าพด้ า นอื่ น ๆ ที่ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ เสรี ภ าพในสื่ อ
ออนไลน์
นอกเหนือจากเสรีภาพดังกล่าวมา การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ในสื่ อ ออนไลน์ ยั ง อาจได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตาม
รัฐธรรมนูญเยอรมันในสถานะอื่นๆ ได้อีก ขึ้นอยู่กับเนื้อหา หรือลักษณะ
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาทิ เสรีภาพในทางวิชาการ (Art. 5 Abs. 3 GG –
Wissenschaftsfreiheit) เสรีภาพในทางความคิด ความเชื่อ หรือการนับถือ
ศาสนา (Art. 4 GG - Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die
Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses) เสรีภาพ
ในการก่อตั้งกลุ่มหรือสมาคม ซึ่งย่อมหมายรวมถึงกลุ่มในสื่อออนไลน์ด้วย
(Art. 9 Abs. 1 Satz 1 GG Vereinigungsfreiheit) เสรีภาพในการประชุม
หรือการร่วมชุมนุม (Art. 8 Abs. 1 GG – Versammlungsfreiheit) รวมทั้ง
เสรีภาพในศิลปะ (Art. 5 Abs. 3 GG – Kunstfreiheit) ซึ่งเคยมีการอ้างอิง
และเกิดข้ออภิปรายถกเถียงถึงมาแล้ว กรณีเหตุการณ์เผยแพร่ภาพการ์ตนู
ล้อนบีมูฮัมหมัด (Mohammed-Karikaturen) ในประเทศเยอรมนี11
2. เนื้อหาต้องห้ามเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ หรือการเผยแพร่นั้นเป็น
ความผิดตามกฎหมายเยอรมัน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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จากบทบัญญัตติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิในการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสาร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเสรีภาพสื่อสารมวลชน
แห่งรัฐธรรมนูญเยอรมัน แสดงให้เห็นว่าโดยหลักแล้วข้อมูลข่าวสารทุก
ประเภทย่อมได้รับความคุ้มครอง และรัฐจะปิดกั้นช่องทางหรือระงับการ
เผยแพร่เนื้อหาไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นก่อนเผยแพร่ (Vorzensur)
หรือระงับการเผยแพร่ในภายหลัง (Nachzensur) อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศ
เยอรมนีจะให้ความส�ำคัญกับสิทธิเสรีภาพในเรือ่ งต่างๆ ของประชาชนอย่าง
มาก แต่ “เสรีภาพ” เหล่านั้นอาจถูกจ�ำกัดได้เช่นกัน ภายใต้ข้อยกเว้นที่มี
เงือ่ นไขชัดเจน การจ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่
มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้อ�ำนาจไว้ และต้องเป็นไปตาม “หลัก
แห่งความได้สดั ส่วน” (Principle of Proportionality หรือ Verhältnismäßigkeitsprinzip) ซึ่งประกอบด้วยหลักย่อยอีกสามหลัก12 คือ
1) “หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล” (Geeignetheit) คือ ในบรรดา
มาตรการต่างๆ ที่รัฐธรรมนูญก็ดี หรือกฎหมายฉบับอื่นก็ดี เปิดช่องให้
องค์กรของรัฐใช้อ�ำนาจจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้นั้น รัฐจะต้อง
เลือกใช้มาตรการที่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ หรือสิ่งที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั้นประสงค์จะให้เกิดขึ้นเท่านั้น กล่าวอีกอย่างก็
คือ หลักแห่งความสัมฤทธิ์ผลนี้เรียกร้องให้ต้องมีการตรวจสอบดุลยภาพ
ระหว่าง เหตุ (cause) และ ผล (effect)13
2) “หลักแห่งความจ�ำเป็น” (Erforderlichkeit) กล่าวคือ หาก
มาตรการทีอ่ งค์กรของรัฐจะใช้เพือ่ จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีหลาย
มาตรการ องค์กรของรัฐต้องเลือกออก หรือเลือกใช้มาตรการที่กระทบ
กระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพนั้นน้อยที่สุด เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายแล้วแต่กรณี
3) “หลักแห่งความเหมาะสม” (Angemessenheit) กล่าวคือ
มาตรการหรือวิธกี ารทีจ่ ะองค์กรของรัฐจะใช้เพือ่ จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพตาม
กฎหมาย จะต้องชัง่ น�้ำหนักความได้สดั ส่วนกัน หากปรากฏว่ามาตรการนัน้
ถ้าใช้แล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมาก ไม่คมุ้ กับความเสียหาย
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ที่จะเกิดแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคล เช่นนี้ องค์กรของรัฐต้องละเว้นไม่
ใช้มาตรการเช่นว่านั้น14
แม้หลักแห่งความได้สัดส่วนนี้จะไม่ได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษร แต่ในประเทศเยอรมนีถือว่าเป็น “หลักทั่วไป” ตามกฎหมายมหาชน
ที่สถาบันและองค์กรต่างๆ ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง
ส�ำหรับเนือ้ หาทีต่ กอยูภ่ ายใต้ขอ้ ยกเว้น และไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายแห่งประเทศเยอรมนี หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือเนือ้ หาทีห่ ากเผย
แพร่ต่อสาธารณะแล้วอาจเป็นความผิดตามกฎหมายได้ ส่วนใหญ่มีเหตุผล
เบือ้ งหลังทีส่ ำ� คัญ คือ เพือ่ “คุม้ ครองเด็กและเยาวชน” (Jugendschutz) จาก
สิ่งซึ่งอาจเป็นภัยอันตราย หรือกระทบต่อพัฒนาการทางความคิดในเรื่อง
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งในทางเพศ หรือความก้าวร้าวรุนแรง นอกเหนือจาก
นีก้ เ็ พือ่ คุม้ ครองเกียรติยศชือ่ เสียงของบุคคล และเพือ่ รักษาสันติภาพในการ
อยู่ร่วมกันของประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตาม ควรต้องท�ำความเข้าใจ
ก่อนว่า การเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นความผิดตามกฎหมายเยอรมันนี้ มิได้
หมายความโดยอัตโนมัติว่ารัฐมีอ�ำนาจปิดกั้นช่องทางการเข้าถึง หรือระงับ
การเผยแพร่ดังกล่าวได้ในทุกกรณี หากแต่มีเฉพาะบางกรณีที่เท่านั้นที่รัฐ
สามารถใช้มาตรการเร่งด่วนได้ ในขณะที่บางกรณีรัฐต้องฟ้องคดีผู้กระท�ำ
ผิดเสียก่อน และบางกรณีรัฐคงท�ำได้แค่เพียงก�ำหนด “เงื่อนไขพิเศษ” เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่กับเด็กและเยาวชนเท่านั้น ท�ำนองเดียวกับที่
มาตรา 20 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เองก็ไม่ได้ให้อ�ำนาจรัฐไทยปิดกั้น
เนือ้ หาทีผ่ ดิ กฎหมายได้ทกุ ประเภท แต่หมายเฉพาะเนือ้ หาทีม่ คี วามร้ายแรง
ถึงขนาดไม่อาจให้เผยแพร่ต่อไปได้เท่านั้น
โดยอาจจ�ำแนกเนือ้ หาต่างๆ ทีต่ อ้ งห้ามไม่ให้เผยแพร่ หรือการเผย
แพร่จะเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับต่างๆ ของเยอรมนีได้ ดังนี้
2.1 เนื้อหาที่มีลักษณะลามกอนาจาร (Pornographie)
ตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี ภาพลามกอนาจารถูกจ�ำแนก
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ออกเป็น 2 ระดับ คือ ภาพลามกอนาจารธรรมดา (einfache Pornographie
- § 184 StGB) และภาพลามกอนาจารที่ร้ายแรง (harte Pornographie § 184a StGB) “ภาพลามกธรรมดา” (einfache Pornographie) หมายถึง
ภาพต่างๆ ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร เช่น ภาพแสดงการมีเพศสัมพันธ์ไม่
ว่าด้วยวิธีการใดๆ หรือกิจกรรมในทางเพศอื่นๆ ซึ่งในภาพนั้นต้องไม่มี
ลักษณะของการใช้รุนแรงหรือกระท�ำทารุณกรรม (Gewaltätigkeit) ไม่มี
ภาพการร่วมเพศหรือท�ำกิจกรรมทางเพศระหว่างมนุษย์กับสัตว์ (sexuelle
Handlungen mit Tieren) หรือการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชน
(sexuellen Missbrauch von Kindern – Kinderpornographie15) หากภาพ
ลามกอนาจารมีลักษณะต้องห้ามต่างๆ ดังกล่าวปรากฏอยู่ ภาพจะถูกเพิ่ม
ระดับให้กลายเป็นภาพลามกอนาจารในขั้นร้ายแรง (harte Pornographie)
ทันที ทัง้ นี้ ตามข้อตกลงระหว่างรัฐว่าด้วยการคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจาก
การน�ำเสนอสิง่ ใดๆ ในสือ่ (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV)
ยังระบุไว้อย่างชัดเจนด้วยว่า ภาพลามกอนาจารในระดับร้ายแรงให้หมาย
รวมถึงภาพที่สร้าง หรือจ�ำลองขึ้น หรือที่ไม่ได้ใช้คนจริงๆ เป็นผู้แสดง
(virtuellen Darstellungen) ด้วย ซึ่งแตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญา
ที่ยังไม่ได้ก�ำหนดถึงภาพลามกที่เกิดจากการจ�ำลองหรือสร้างขึ้นดังกล่าว
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 184 (§ 184 StGB) ห้ามไม่ให้ผู้ใด
เผยแพร่หรือเปิดช่องทางการเข้าถึงภาพลามกอนาจารทัง้ สองระดับดังกล่าว
ให้แก่เด็กและเยาวชน16 ซึ่งหมายรวมทั้งการเผยแพร่ในสื่อทุกชนิด และสื่อ
ออนไลน์ด้วย ท�ำนองเดียวกับที่บัญญัติห้ามไว้ในมาตรา 4 (1) ข้อ 1017 และ
มาตรา 4 (2) ข้อ 118 ตามข้อตกลงระหว่างรัฐว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากการน�ำเสนอสิง่ ใดๆ ในสือ่ (JMStV) หรือมาตรา 15 (2) ข้อ 1 แห่ง
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กและเยาวชน (Jugendschutzgesetz - JuSchG)
อย่างไรก็ตาม ภาพลามกอนาจารในระดับธรรมดา (einfache Pornographie)
สามารถเผยแพร่แก่ผใู้ หญ่ได้โดยไม่เป็นความผิด19 รวมทัง้ อนุญาตให้มไี ว้ใน
ความครอบครองด้วย แต่ส�ำหรับภาพลามกอนาจารระดับร้ายแรง (harte
Pornographie) นั้น กฎหมายอาญาเยอรมันห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะโดย
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เด็ดขาดไม่ว่าต่อเด็กและเยาวชน หรือต่อผู้ใหญ่ (§ 184a StGB) และใคร
ก็ตามเพียงมีไว้ในครอบครองก็มีความผิดตามกฎหมายเยอรมัน ซึ่งกรณีที่
อาจเกิดขึน้ ได้บนสือ่ ออนไลน์ อาทิ การดาวน์โหลดภาพเหล่านัน้ มาเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรืออุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ20 เป็นต้น
นอกจากนี้ มาตรา 4 (1) ข้อ 9 JMStV และมาตรา 15 (2) ข้อ
4 JuSchG ยังก�ำหนดบทคุ้มครองเด็กและเยาวชนไว้กว้างกว่าประมวล
กฎหมายอาญาอีกกรณีหนึ่งด้วย กล่าวคือ ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ภาพเด็ก
และเยาวชนทีแ่ ม้เป็นเพียงการแสดงในลักษณะยัว่ ยุให้เกิดก�ำหนัด หรือเกิด
กามารมณ์ (Erotographische Darstellungen) โดยไม่จ�ำเป็นต้องแสดงการ
ร่วมเพศ หรือขับเน้นกิจกรรมในทางเพศอย่างชัดเจน ที่เรียกว่า “Posing–
Angebot” หรือ “Posendarstellungen von Minderjährigen” ด้วย
จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ในการห้ามมิให้เผยแพร่ภาพลามก
อนาจารนั้นแท้จริงแล้ว มุ่งเน้นไปทีก่ ารคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้โดยเป้าหมาย
1) เพือ่ ไม่ให้เด็กและเยาวชนเผชิญหน้ากับเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับเพศ
ก่อนวัยอันสมควร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติ และพัฒนาการในทาง
เพศที่เหมาะสม และ
2) ไม่ให้เด็กและเยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อในทางเพศของผู้ใหญ่
ด้วยการเป็นผู้แสดง หรือมีส่วนร่วมกับฉากที่เกี่ยวกับเพศ รวมทั้งเหตุผล
ที่ว่ารัฐไม่ต้องการสนับสนุนให้เกิดกลุ่มบุคคลที่นิยมร่วมเพศกับเด็กและ
เยาวชน (Pedopien) ด้วย
2.2 เนื้อหาเผยแพร่แนวคิดลิทธิฝ่ายขวาหัวรุนแรง (Rechtsextremistische Angebot)
ข้อตกลงระหว่างรัฐว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการ
น�ำเสนอสิง่ ใดๆ ในสือ่ (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV) รวม
ทั้งลักษณะการด�ำเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการคุ้มครองเยาวชนจาก
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สื่อสารมวลชน (Kommission für Jugendmedienschutz – KJM) ต่างก็ให้
ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการเผยแพร่แนวคิดฝ่ายขวาหัวรุนแรง
หรือลัทธิชาตินิยมเยอรมัน (Nationalsozialismus) โดยระบุไว้ในมาตรา
4 (1) ข้อ 1-4 JMStV21 ว่าห้ามเผยแพร่เนื้อหาเหล่านี้ในช่องทางหรือสื่อ
ใดๆ ที่เด็กและเยาวชนอาจเข้าถึงได้ ซึ่งย่อมหมายรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วย
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากข้อตกลงทีค่ มุ้ ครองเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ
แล้ว ส�ำหรับประเทศเยอรมนีนั้น การเผยแพร่แนวคิดลัทธิดังกล่าว รวมทั้ง
เนื้อหาอื่นๆ ในท�ำนองเดียวกันไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ต่อประชาชนทั่วไป ก็
ถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาเยอรมันด้วย
ส�ำหรับความหมายของลัทธิฝ่ายขวาหัวรุนแรง (Rechtsextremismus) นั้น มีความพยายามในการให้นิยามมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 70 แต่
ถึงปัจจุบนั ก็ไม่ชดั เจน และยังมีขอ้ ถกเถียงกันว่าหมายถึงแนวคิดลักษณะใด
บ้าง แต่ผลจากการศึกษาวิจัยโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-EbertStiftung) ในหัวข้อ “Vom Rand zur Mitte” ทีเ่ ผยแพร่ในปี 2006 ซึง่ พยายาม
ค้นหาองค์ประกอบของอุดมการณ์ตา่ งๆ ดังกล่าวมาสรุปได้วา่ ลัทธิฝา่ ยขวา
หัวรุนแรงน่าจะอยูใ่ นกลุม่ แนวคิดดังต่อไปนี้ 1) สนับสนุนเผด็จการนิยมฝ่าย
ขวา 2) ลัทธิคลัง่ ชาติ (Chauvinismus) 3) เกลียดชัง เลือกปฏิบตั ิ ต่อต้านคน
ต่างชาติ (Ausländerfeindlichkeit) 4) ลัทธิความเป็นอคติตอ่ ชาวเซมิตคิ หรือ
ลัทธิความเป็นอคติตอ่ ชาวยิว (Antisemitism หรือ Judeophobia) ลัทธิสงั คม
แบบดาร์วนิ (Sozialdarwinismus) หรือแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับการเลือกสรรแล้ว
โดยธรรมชาติ และความอยูร่ อดของชนชาติทเี่ หมาะสมทีส่ ดุ ของ ชาลส์ ดาร์วนิ
(Charles Darwin) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้
เสนอ “ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต” (Theory of Evolution22) รวมทั้ง
ข้อมูลชวนเชือ่ ว่าลัทธิชาตินยิ มนาซีเยอรมันเป็นลัทธิทไี่ ม่มพี ษิ ภัย หรือเป็น
ลัทธิที่มีความสมเหตุสมผลดีแล้ว23
อนึ่ง เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายในประเทศเยอรมนีเป็นไป
อย่างเคร่งครัด จึงปรากฏว่าการเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะดังกล่าว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ
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ประเทศเยอรมนี หรือจากคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศเยอรมนี
เอง แต่เป็นเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ24 เว็บไซต์แรกที่
ถูกจับตามองในประเทศเยอรมนีชื่อว่า “Thule-Web” ซึ่งก่อนหน้านั้นระบบ
จดหมายเวียน (mailing list) ของ “Thule-Netz” ถูกใช้ในฐานะสื่อใหม่เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่างกลุ่มชาตินิยมนาซีหลายกลุ่ม รวมทั้ง
หลายพรรคการเมืองของประเทศเยอรมนี (Republikaner, DVU, NPD) มา
ตั้งแต่ราวปี 1993 ต่อมาจึงเกิดเว็บไซต์ “Thule-Web” เพื่อน�ำเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดลัทธิฝ่ายขวาหัวรุนแรง และการแบ่ง
แยกเชื้อชาติ
ความพยายามในการจัดการกับ Thule-Web ของประเทศเยอรมนี
ประสบความล้มเหลว เพราะชือ่ โดเมนของเว็บไซต์นจี้ ดทะเบียนในนาม Max
Mustermann กับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Dreamhaven ซึ่งตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา25 จนในปี 1995 ชาวอเมริกันที่ใช้ชื่อว่า Don Black
ตั้งเว็บภายใต้ชื่อโดเมน www.stormfront.org เพื่อเผยแพร่ลัทธิฝ่ายขวา
หัวรุนแรง การแบ่งแยกเชื้อชาติ และทฤษฎีการปฏิวัต26ิ ซึ่งในเว็บนี้มีห้อง
แลกเปลี่ยนภาษาเยอรมันโดยเฉพาะชื่อว่า Stormfront auf Deutsch ด้วย
ก่อนที่เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกค�ำสั่งปิดกั้นโดยรัฐสภาเมืองดึสเซลดอร์ฟเมื่อ
เดือนมิถนุ ายน 2002 ปัจจุบนั เว็บไซต์นไี้ ม่สามารถเข้าถึงได้แล้วในประเทศ
เยอรมนี เช่นเดียวกันกับ nazi-lauck-nsdapao.com ของ Gary Lauck27
ซึ่งน�ำเสนอเนื้อหาลัทธิฝ่ายขวาเป็นภาษาต่างๆ ถึง 12 ภาษา ภาพการ์ตูน
นาซีเยอรมัน เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือ “Mein Kampf” ของฮิตเลอร์ ฉาก
กิจกรรมของลัทธิฝ่ายขวาหัวรุนแรงเยอรมัน ช่องทางการสั่งซื้อเครื่อง
หมายสวัสดิกะ รวมทั้งข้อแนะน�ำการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอาวุธในการ
โฆษณาชวนเชื่อได้อย่างไร (“Wie Du das Internet als Propagandawaffe
nutzen kannst”) หรือวิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องห้ามหรือถูกปิดกั้น (“Wie
man eine gesperrte/verbotene Netzseite aufrufen kann!”)
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2.3 เนื้อหาสนับสนุนความรุนแรง หรือละเมิดศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ (Gewaltverherrlichung und Verstöße gegen die Menschenwürde)
หลายปีที่ผ่านมา ประเทศเยอรมนีให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจากข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่ปรากฏอยู่ในรูปของเกมคอมพิวเตอร์ ผล
พวงจากเหตุฆาตกรรมหมู่โดยนักเรียนอายุ 19 ปี ที่เมืองแอร์ฟูร์ท เมื่อปี
200228 ซึ่งภายหลังสืบสวนได้ความว่านักเรียนผู้ก่อเหตุ นอกจากมีปัญหา
กับเพือ่ นและอาจารย์ทโี่ รงเรียนแล้ว ยังติดเกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรง
ด้วย ก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงระดับชาติเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของ
เกมคอมพิวเตอร์ ต้นเดือนเมษายน 2003 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนก็ถูกแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้อย่างรวดเร็ว เรื่องส�ำคัญที่ถูก
บรรจุเพิ่มเติมในกฎหมายก็คือ เกมคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่ต้องถูกจัดระดับ
ความเหมาะสม (rate) และติดเครื่องหมายแสดงระดับอายุที่เหมาะสมของ
ผู้เล่น เช่นเดียวกับสื่อทีวี ภาพยนตร์ หรือวิดีโอที่ท�ำไปแล้วก่อนหน้านี้
เนื้อหาที่จัดเป็นเรื่องต้องห้ามในหัวข้อนี้อีกลักษณะหนึ่งที่แพร่
หลายอยูใ่ นอินเทอร์เน็ต ก็คอื เว็บไซต์รวมรูปภาพทีไ่ ร้รสนิยมต่างๆ รูจ้ กั กัน
ในชื่อ “tasteless” (Geschmacklosigkeit) เว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง
ขวาง อาทิ Rotten.com ซึง่ น�ำเสนอภาพเหยือ่ อาชญากรรม ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง ภาพศพ รวมทั้งภาพการทรมานนักโทษ
ในคุก Abu Ghraib ซึ่ง Rotten.com แสดงจุดยืนว่าเว็บไซต์จะเสนอภาพที่
แม้ไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ดังกล่าวขัดต่อ
ข้อตกลงระหว่างรัฐที่คุ้มครองเยาวชนจากการน�ำเสนอสิ่งใดๆ ในสื่อ (§ 4
Abs. 1 Nr. 8 JMStV29) ในฐานะที่มีเนื้อหาละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(Menschenwürdeverstoße) จึงเป็นเรือ่ งต้องห้ามไม่ให้เผยแพร่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน
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2.4 เนื้อหาหมิ่นประมาทบุคคลอื่น (§ 185 ff. StGB)
ตามกฎหมายอาญาเยอรมัน ผู้ใดหมิ่นประมาทผู้อื่นในรูปแบบ
ต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดย่อมถือเป็นความผิดทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะได้กระท�ำ
ผ่านสื่อประเภทใด หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น แม้การกระท�ำเหล่านั้นจะเกิดขึ้น
ในระบบสื่อสารออนไลน์ อาทิ ส่งอีเมล หรือโดยผ่านบริการต่างๆ ทาง
เว็บไซต์ ผู้กระท�ำย่อมมีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วย คดีหมิ่นประมาท
บนอินเทอร์เน็ตคดีแรกทีเ่ ยอรมนี เกิดขึน้ เมือ่ ปี 1996 โดยศาลเมืองไรน์บาค
(AG Rheinbach) ตัดสินว่า การใช้คำ� เรียกคูส่ นทนาซึง่ เป็นผูห้ ญิง ในระหว่าง
การใช้บริการห้องสนทนาสาธารณะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (chat room
หรือ ein öffenliches Diskussionsforum eines Onlinenetz) ว่า “Schlampe“
(“หญิงเลวๆ ทีม่ คี วามประพฤติไม่ด”ี ) ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
เพราะการใช้ค�ำเรียกดังกล่าวสื่อไปในลักษณะเพื่อการหมิ่นประมาท30
จะเห็นได้ว่า โดยที่เยอรมนีไม่จ�ำเป็นต้องบัญญัติก�ำหนดให้การ
หมิ่นประมาทบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบนการสื่อสารรูปแบบใหม่
เป็นความผิดโดยเฉพาะเจาะจง หรือแยกบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะใดๆ
ศาลก็สามารถน�ำกฎหมายที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้และตัดสินคดีความได้
2.5 เนื้ อ หาขั ด ต่ อ ความสงบสั น ติ แ ละความเป็ น ระเบี ย บ
สาธารณะ31
นอกจากเนือ้ หาทีเ่ ป็นความผิดในฐานหมิน่ ประมาท หรือภาพลามก
อนาจารแล้ว ประเทศเยอรมนียังก�ำหนดให้การเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลที่ขัด
ต่อประโยชน์หรือความสงบสาธารณะ เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
ด้วย ซึง่ สามารถน�ำบทบัญญัตเิ หล่านัน้ มาปรับใช้กบั การกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ บน
การสื่อสารออนไลน์ได้เช่นกัน อาทิ มาตรา 86 วรรค 1 และ 2 ของประมวล
กฎหมายอาญา (StGB) การเปิดช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลหรือโฆษณาชวนเชือ่
ให้กับองค์กรที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Propagandamittel in Datenspeichern öffentlich zugänglich zu machen) มาตรา 86a วรรค 1 (1)
StGB การใช้สัญลักษณ์ขององค์กรที่ตั้งขึ้นโดยขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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(Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen)
เช่น แสดงสัญลักษณ์ขององค์กรนาซีในหน้าเว็บไซต์ การใช้ถ้อยค�ำเพื่อ
สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน (Volksverhetzung - § 130 StGB)
โดยการยั่วยุ ปลุกปั่นความรุนแรง ท�ำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยใช้
ถ้อยค�ำเชิงปฏิปกั ษ์ทชี่ ัดเจน หรือโดยอาศัยความแตกต่างในเรือ่ งความเชื่อ
เชื้อชาติ ศาสนา มากล่าวร้ายด่าทอคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยมุ่งหมายสร้าง
ความเกลียดชังให้เกิดขึน้ ในหมูป่ ระชาชนหรือท�ำลายสันติภาพในสังคมโดย
รวม
มาตรา 126 และ 130a ของประมวลกฎหมายอาญา ยังห้าม
มิให้เผยแพร่ข้อมูลในที่ประชุมชุมนุมชนหรือผ่านสื่อเพื่อประกาศให้บุคคล
กระท�ำความผิดตามกฎหมายอาญา ข่มขู่ด้วยวิธีการใดๆ (เช่น เผยแพร่
ค�ำขู่ประกาศเป็นการสาธารณะ ฯลฯ) เพื่อรบกวนสันติภาพสาธารณะ (der
öffenliche Friede) ว่าจะกระท�ำความผิดที่ร้ายแรงต่างๆ อาทิ ฆาตกรรม
(Mod - § 211 StGB) ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Völkermord - § 6 des Völkerstrafgesetzbuches) ก่อสงคราม (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des Völkerstrafgesetzbuches) เป็นต้น
2.6 การพนันผิดกฎหมาย (§ 284 ff. StGB)
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันบัญญัตหิ า้ มมิให้ ให้บริการหรือจัด
ด�ำเนินการการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐ ไว้ตามมาตรา 284 วรรค 1
ซึง่ องค์ประกอบความผิดตามมาตราดังกล่าว สามารถน�ำมาปรับใช้กบั การก
ระท�ำที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสารออนไลน์ได้ หากเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้น
ด�ำเนินการหรือเปิดให้ผอู้ นื่ เล่นการพนันได้ เช่น เว็บไซต์การพนัน จ�ำพวกคา
สิโนออนไลน์ทไี่ ม่ได้รบั อนุญาตจากรัฐ เป็นต้น ซึง่ นอกจากการบริการให้เล่น
การพนันแล้ว ผูโ้ ฆษณาแหล่งการพนันผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณี
ทีเ่ จ้าของเว็บไซต์ทำ� ไฮเปอร์ลงิ ก์ (hyperlink) จากหน้าเว็บไซต์ของตนไปยัง
เว็บไซต์การพนันผิดกฎหมาย ก็ถอื เป็นความผิดเช่นกัน ตามความทีก่ ำ� หนด
ไว้ในมาตรา 284 วรรค 4 และมาตรา 285 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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ผู้เล่นการพนันกับแหล่งการพนันดังกล่าวย่อมมีความผิดด้วย
3. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กับการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายใน
สื่อออนไลน์
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ถือเป็นประเทศต้นๆ ในทวีปยุโรปที่
ให้ความส�ำคัญกับปัญหาการกระท�ำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต การถกเถียงในวงวิชาการเพือ่ แสวงหามาตรการทางกฎหมาย
รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและปรามปรามการกระท�ำ
ผิดเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนปี 1986 ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการกระท�ำความ
ผิดในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น การฉ้อโกงทาง
คอมพิวเตอร์ (Computerbetrug) การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์
(Datenveränderung) การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ การจารกรรมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือข้อมูลทางการค้า (Computerspionage) การพนันผิดกฎหมาย
ออนไลน์ รวมไปถึงการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารเด็กและเยาวชน (Kinderpornographie) เคยมีรายงานการส�ำรวจการกระท�ำความผิดเหล่านี้ใน
ยุคต้นๆ ในเยอรมนีพบว่าประมาณร้อยละ 1 ของเว็บไซต์ที่ให้บริการอยู่ใน
ประเทศทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย32 ปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเร่งหาแนวทางในการป้องกันและปราบ
ปรามทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่วา่ จะเป็นการจัดตัง้ หน่วยงานพิเศษเพือ่ รับผิดชอบ
การกระท�ำความผิดด้านนี้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในบางกรณีก็จ�ำเป็นต้อง
ก�ำหนด หรือใช้มาตรการบางประการที่ส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย33
แม้ อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยอาชญากรรมไซเบอร์ (Convention on
Cybercrime)34 ซึ่งออกโดยคณะมนตรียุโรป (Europarat) จะมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2004 ภายหลังมีประเทศลงนามให้สัตยาบันครบ 5
ประเทศ35 ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด แต่ประเทศเยอรมนีซงึ่ ลงนามในอนุสญ
ั ญา
ฉบับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2001 กลับให้สัตยาบันและยัง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ผลให้ประเทศมีหน้าที่ต้องบัญญัติหรือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2009 สาเหตุที่เยอรมนีให้สัตยาบัน
รวมทั้งอนุวัติการตามอนุสัญญา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2009)36 ค่อนข้างล่าช้า
เยอรมนีให้เหตุผลว่าข้อก�ำหนด และหลักเกณฑ์หลายข้อในอนุสัญญาดัง
กล่าวไม่สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรการที่ประเทศเยอรมนีใช้บังคับ
อยู่แล้ว จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัย และพิจารณาว่าจะสามารถปรับ
เปลี่ยนข้อกฎหมายภายในได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม หากกล่าว
ถึงประวัตกิ ารบัญญัติ รวมทัง้ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพือ่ รองรับปัญหา
การกระท�ำความผิดในรูปแบบใหม่เหล่านี้ ต้องนับว่าประเทศเยอรมนี
ตื่นตัวและด�ำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ตั้งแต่ปี 1986 ซึ่งมีการ
ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ (2. WiKG)37 เยอรมนีเพิ่มเติมฐานความผิดหลักๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาร่วมกับฐานความผิดดั้งเดิมใน
หมวดเดียวกัน ในขณะที่ฐานความผิดเฉพาะอื่นๆ อาทิ ความผิดเกี่ยวกับ
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต38 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับภาระ
หน้าทีร่ วมทัง้ ความรับผิดของผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ39 จะถูก
บัญญัติแยกไว้ในกฎหมายเฉพาะ ส�ำหรับปัญหาในทางแพ่งและพาณิชย์
ก็มีกฎหมายในเรื่องนั้นต่างหากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อรองรับ
ปฏิบัติการและธุรกรรมรูปแบบใหม่ๆ
ฝ่ายนิติบัญญัติประเทศเยอรมนีเห็นว่า มีการกระท�ำความผิด
จ�ำนวนมาก อาทิ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (เช่น การฉ้อโกง) การหมิ่น
ประมาท การเผยแพร่เนือ้ หาทีเ่ ป็นภัยอันตรายต่อเด็กและเยาวชน หรือความ
ผิดในลักษณะที่ท�ำให้เสียหายต่อสิทธิหรือพื้นที่ส่วนบุคคล ที่แม้อาศัยสื่อ
ออนไลน์เป็นเครือ่ งมือ ก็ยงั สามารถใช้กฎหมายอาญาทัว่ ไป รวมทัง้ กฎหมาย
เฉพาะอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว ปรับใช้เพื่อลงโทษได้ เพราะความผิดเหล่านี้มีองค์
ประกอบความผิดเช่นเดียวกับความผิดดัง้ เดิม จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีร่ ฐั ต้อง
บัญญัติฐานความผิดขึ้นใหม่หรือแยกบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ในขณะที่ความผิดบางประเภท เช่น การ
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ฉ้อโกงคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลง หรือโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวม
ทั้งการก่อวินาศกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากอาชญากรจะใช้เครื่องมือใหม่
กระท�ำความผิดแล้ว องค์ประกอบความผิดยังเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่องค์
ประกอบที่เปลี่ยนไปก็มีเพียงบางส่วน จึงยังสามารถบัญญัติมาตราเฉพาะ
เพิม่ เติมไว้ในหมวดความผิดเดียวกันในประมวลกฎหมายอาญาได้ เช่น เพิม่
ความผิดฐานฉ้อโกงคอมพิวเตอร์ไว้ในหมวดความผิดฐานฉ้อโกง (ธรรมดา)
เพิ่มความผิดฐานก่อวินาศกรรมคอมพิวเตอร์ไว้ในหมวดเดียวกับความ
ผิดฐานท�ำให้เสียทรัพย์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง ที่ผ่านมาประเทศเยอรมนี
จึงรับมือกับอาชญากรรมเหล่านี้โดยอาศัยวิธีแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในประมวล
กฎหมายอาญาในหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงเท่านั้น มิได้บัญญัติเป็นกฎหมาย
เฉพาะอย่างหลายๆ ประเทศ
ส�ำหรับเครื่องมือทางกฎหมาย และมาตรการต่างๆ ที่ประเทศ
เยอรมนีใช้ด�ำเนินการกับเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่เนื้อหาผิด
กฎหมายนั้น นอกจากบทบัญญัติที่ก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหาที่
เป็นความผิด ซึง่ ต้องมีการน�ำคดีขนึ้ สูก่ ารพิจารณาของศาลตามกระบวนการ
ปกติแล้ว ประเทศเยอรมนียังมีกฎหมายให้อ�ำนาจรัฐใช้มาตรการเร่งด่วน
เพือ่ ปิดกัน้ ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือสือ่ ออนไลน์ทมี่ เี นือ้ หาเป็นความ
ผิดได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่าง
มลรัฐว่าด้วยสื่อบริการ (Der Mediendienstestaatsvertrag - MDStV) ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดลักษณะการให้บริการ ภาระหน้าที่และความรับผิด
ชอบของผู้ให้บริการสื่อเหล่านั้น ลักษณะเนื้อหาที่ต้องห้าม รวมทั้งสิ่งที่ผู้ให้
บริการสือ่ ต้องด�ำเนินการเมือ่ เกิดเนือ้ หาทีเ่ ป็นความผิดขึน้ ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการ
สื่อออนไลน์บางประเภทมีหน้าที่โดยทั่วไป ในการต้องคอยดูแลเนื้อหาและ
บริการของตน รวมทัง้ ตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นให้เสนอเฉพาะในสิง่
ทีช่ อบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมายทัว่ ไป รวมทัง้ กฎหมายทีค่ มุ้ ครองเกียรติยศ
ชือ่ เสียงของบุคคล ในขณะทีผ่ ใู้ ห้บริการสือ่ ออนไลน์บางประเภท โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับการจ�ำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ซึง่ ตนเป็นเพียงตัวกลาง
รายงานข่าวสาร ต้องมีการตรวจสอบความเท็จจริงของข้อความ แยกข้อเท็จ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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จริงกับความคิดเห็น รวมทั้งต้องแสดงตัวของผู้เขียน
ข้อตกลงระหว่างมลรัฐที่คุ้มครองเยาวชนจากการน�ำเสนอสิ่งใดๆ
ในสือ่ (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) จะต้องถูกน�ำมาใช้
บังคับกับสือ่ บริการประเภทต่างๆ ตามกฎหมายฉบับนีด้ ว้ ย (§ 12 Unzulässige Mediendienste, Jugendschutz) โดยในมาตรา 22 ที่ว่าด้วย “การ
ควบคุมดูแล” (Aufsicht) ก�ำหนดให้แต่ละมลรัฐสามารถแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมดูแลการให้บริการในพืน้ ทีข่ องตน และหากพบการฝ่าฝืนหน้าทีต่ าม
ที่ก�ำหนดไว้ ก็สามารถใช้มาตรการใดๆ ที่เหมาะสมและเพียงเท่าที่จ�ำเป็น
เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจสั่ง
ห้ามมิให้ให้บริการ หรือกระทัง่ ปิดกัน้ สือ่ บริการเหล่านัน้ 40 แต่มาตรการทีจ่ ะ
ใช้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และรายละเอียดตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้ง
ต้องตกอยู่ภายใต้ “หลักแห่งความได้สัดส่วน” (Verhältnismäßigkeitsprinzip) ที่ประกอบด้วยหลักแห่งความสัมฤทธิ์ผล หลักแห่งความจ�ำเป็น และ
หลักแห่งความเหมาะสม ตามที่เคยกล่าวถึงไปแล้ว ซึ่งก�ำหนดไว้ตอนท้าย
ของมาตรา 22 (2)41
4. แนวนโยบาย กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์
4.1 การควบคุมเนื้อหาความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร์
รัฐบาลเยอรมันมีนโยบายแข็งกร้าวเพือ่ จัดระเบียบเกมคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรงราวปี 2003 หลังเกิดเหตุ
สะเทือนขวัญที่เมืองแอร์ฟูร์ท ซึ่งมีนักเรียนใช้ปืนยิงเพื่อนนักเรียน อาจารย์
ในโรงเรียน และฆ่าตัวตายตาม ภายหลังเหตุการณ์นี้ ได้เกิดการถกเถียง
ระดับชาติ จนต้นเดือนเมษายน 2003 กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็
ถูกแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้ ประเด็นหลักก็คือ ก�ำหนดเพิ่มเติมให้เกม
คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่ต้องส่งเข้าสู่การพิจารณาเพื่อติดเครื่องหมายแสดง
ระดับอายุผเู้ ล่นทีเ่ หมาะสม (ติดเรท) เหมือนกับสือ่ ทีวี ภาพยนตร์ หรือวิดโี อ
ซึ่งเป็นสื่อควบคุมตามกฎหมายไปก่อนหน้าแล้ว นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้
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องค์กรผู้ดูแลและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งรัฐต่างๆ มีหน้าที่คอยก�ำกับ
ดูแลผู้ให้บริการสื่อสารทางไกล ก�ำหนดมาตรการและกลไกตรวจสอบเพื่อ
ควบคุมกันเอง รวมทั้งผลักดัน และสนับสนุนพ่อแม่หรือผู้ปกครองติดตั้ง
โปรแกรมกรองเนือ้ หาทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงภาพลามก
หรือเนื้อหาที่อาจมีผลท�ำลายพัฒนาการ จากเด็กและเยาวชน
อย่างไรก็ตาม นักการเมืองบางพรรค เช่น พรรคคริสเตียนเดโมแครต
(CDU) กลับเห็นว่า มาตรการเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอ ทั้งเรียกร้องให้รัฐออก
กฎหมายห้ามขายหรือจ�ำหน่ายเกมอันตราย หรือเกมที่มีเนื้อหารุนแรงและ
เกี่ยวกับการฆ่า (Killerspielen) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกม Counter Strike ให้
กับเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนก็ให้มีโทษถึงขั้นจ�ำคุกหรือปรับ
ในอัตราสูง ในขณะทีบ่ างพรรค อย่างพรรคกรีน (Grün) เห็นว่าเป็นมาตรการ
ที่รุนแรงเกินไป ทั้งกระทบต่อเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและศิลปะ
วิทยาการตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง เป็นผลให้เกิดการอภิปรายโต้เถียงกัน
ยาวนานในสภา
4.2 การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละโทรคมนาคม
กระแสการก่อการร้ายสากล ที่ขยายวงความกังวลไปทั่วโลกยังผล
ให้หลายประเทศต่างพากันออกมาตรการทางกฎหมายก�ำหนดหน้าที่จัด
เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการติดต่อสื่อสาร
ต่างๆ แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสืบหาตัว
ผูก้ ระท�ำความผิด ในกรณีของประเทศเยอรมนีนนั้ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2007
รัฐสภาเยอรมันผ่านกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายโทรคมนาคม42 เพื่อ
ควบคุมตรวจสอบการติดต่อสื่อสาร และเพื่อประโยชน์ต่อการสืบสวนการ
กระท�ำความผิด เรียกว่า Vorratsdatenspeicherung (telecommunication
data retention) โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องเก็บข้อมูลจราจร (traffic
data) ของผูใ้ ช้บริการไว้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน43 บทบัญญัตดิ งั กล่าวมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2008 (เว้นแต่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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กฎหมายมีผลต้นปี 2009 เพื่อให้เวลาในการเตรียมการ)
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประท้วงคัดค้านจากประชาชนจ�ำนวน
มาก เนื่องจากมองว่ารัฐพยายามสอดส่องพฤติกรรมของประชาชนใน
ประเทศแบบไม่เลือกหน้า จนมีการฟ้องคดีตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญว่าบทบัญญัติ
ดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญ เพราะมีลกั ษณะละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจน
เกินจ�ำเป็น และในวันที่ 2 มีนาคม 2010 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันตัดสินให้
กฎหมายฉบับนี้เป็นโมฆะ รวมทั้งสั่งให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่จัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ของประชาชนไว้แล้วท�ำลายข้อมูลดังกล่าวเสีย44
4.3 มาตรการค้นออนไลน์
การค้นพยานหลักฐานออนไลน์ (Online-Durchsuchung) หมายถึง
การเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้อื่น โดยฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐผ่านระบบ
โทรคมนาคม ทัง้ นี้ หมายรวมทัง้ การเข้าถึงแบบครัง้ ต่อครัง้ เพือ่ ค้นหาข้อมูล
ที่ต้องการ (Online-Durchsicht) และการติดตั้งโปรแกรมบางประเภท เช่น
โปรแกรมโทรจัน ไว้ในระบบข้อมูลเป้าหมาย เพือ่ สอดแนมสังเกตการณ์ระยะ
ยาว (Online-überwachung)
โดยเหตุที่กฎหมายเยอรมันยังไม่ได้บัญญัติก�ำหนดให้รัฐสามารถ
ใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของผู้ต้องสงสัย จึงเกิดแนวคิดว่า ควร
ก�ำหนดให้การค้นพยานหลักฐานออนไลน์เป็นวิธีที่รัฐสามารถท�ำได้ภายใน
กรอบของการด�ำเนินคดีอาญา หรือกระทั่งเพียงเพื่อป้องกันภยันตรายที่
มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยลักษณะของการค้นออนไลน์โดยรัฐนั้น ควร
เป็นการท�ำแบบครัง้ ต่อครัง้ โดยมีหมายอนุญาตจากศาล และเฉพาะการค้น
คอมพิวเตอร์สว่ นตัวของผูท้ ถี่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดในคดีทมี่ โี ทษร้าย
แรงเท่านัน้ เป้าหมายคือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ พยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำ
ความผิด และด้วยวิธกี ารดังกล่าว ย่อมท�ำให้รฐั สามารถตรวจค้นเนือ้ หาจาก
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวพันกับการกระท�ำผิดได้โดยเจ้าหน้าที่รัฐไม่จ�ำเป็นต้อง
เสียเวลาเดินทางไปที่คอมพิวเตอร์เป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวถูกตั้งค�ำถาม และมีประเด็นโต้
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แย้งในวงการกฎหมายหลายประเด็น อาทิ การค้นออนไลน์ ถือเป็น “การ
ค้น” ตามนัยของกฎหมายวิธีพิจารณาความหรือไม่ และส่วนต่างๆ ใน
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ ใี่ ช้สำ� หรับเก็บข้อมูลต่างๆ ของเจ้าของระบบ
น่าจะเปรียบเทียบได้กับบ้านพัก หรือที่รโหฐาน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล จึง
ควรได้รับความคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญในระดับที่ไม่แตกต่างกัน45
4.4 การก� ำ หนดภาระหน้ า ที่ แ ก่ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ต (access provider) ต้องปิดช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์
ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารเด็กและเยาวชน
การให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
เรื่องนี้ กอรปกับปัญหาในแง่ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเยอรมันต่อ
ข้อมูลทีม่ ตี น้ ตอการเผยแพร่อยูใ่ นต่างประเทศ ปัญหาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการแสวงหาพยานหลักฐาน รวมทั้งความยุ่งยากในการส่งตัว
ผู้ต้องหามาด�ำเนินคดี เป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศเยอรมนีต้องการ
จ�ำกัดการเข้าถึงภาพลามกเด็กและเยาวชนให้เข้มงวดมากขึน้ จนในปี 2008
ได้มคี วามพยายามผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการปิดกัน้ ช่องทางการเข้าถึง
ภาพลามกอนาจารเด็ก (Kinderpornografie) ในสื่ออินเทอร์เน็ต เข้าสู่สภา
ทั้งนี้ เพื่อก�ำหนดภาระหน้าที่แก่ผู้ให้บริการประเภทเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(access provider) ให้เป็นผูป้ ดิ กัน้ ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ตามบัญชีราย
ชื่อซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
Joerg Ziercke ผู้บัญชาการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (der Präsident des deutschen Bundeskriminalamts) เคยกล่าวแสดงความเห็นด้วย
และพร้อมให้ความร่วมมือกับนโยบายนี้ ทั้งยังเคยเข้าหารือเกี่ยวกับการ
บัญญัติกฎหมายด้วย นโยบายดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมติที่ได้จาก
การประชุมสภาคองเกรสโลกครัง้ ที่ 3 ว่าด้วยการต่อต้านการล่วงละเมิดทาง
เพศต่อเด็กและเยาวชน (World Congress III against Sexual Exploitation
of Children & Adolescents) ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ในเดือนพฤศจิกายน
2008 โดยประเทศสมาชิกในทวีปยุโรปควรร่วมกันหาทางพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งวางนโยบายเพื่อให้เกิดการประสานกันระหว่างผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ พนักงานสอบสวน และองค์การ
ต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol)
รัฐบาลเยอรมันโดย Ursula von der Leyen รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงครอบครัว (Familienministerin) ซึ่งดูแลงานด้านครอบครัว เด็ก
และเยาวชน สังคมและวัฒนธรรม เริ่มด�ำเนินนโยบายนี้ก้าวแรกในเดือน
เมษายน 2009 ด้วยการจัดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ลงนาม
ท�ำข้อตกลงกับรัฐบาลว่าจะด�ำเนินการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเนื้อหา
เกีย่ วกับภาพลามกเด็กและเยาวชนในอินเทอร์เน็ตตามบัญชีรายชือ่ เว็บไซต์
ทีจ่ ะจัดท�ำขึน้ โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนธันวาคม
201046 ทัง้ นี้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะไม่เปิดเผยรายชือ่ เว็บไซต์ในบัญชี
เป็นการทั่วไปด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยสาธารณะและเพื่อคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา มีบริษทั ผูใ้ ห้บริการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตรายใหญ่รว่ ม
ท�ำสัญญาดังกล่าวจ�ำนวน 5 ราย47 ในขณะที่รายอื่นๆ ปฏิเสธไม่ท�ำสัญญาที่
อยูน่ อกเหนือกฎหมาย นอกจากนีบ้ างบริษทั (เช่น Manitu) ยังแจ้งแก่รฐั บาล
ด้วยว่าหากมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
จริง ก็อาจฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากน่าจะเป็นบทบัญญัติที่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 5 ที่คุ้มครองเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
Das Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornographischen Inhalten in Kommunikationsnetzen (Zugangserschwerungsgesetz – ZugErschwG48) คือ กฎหมายว่าด้วยการปิดกั้น
ช่องทางการเข้าถึงภาพลามกอนาจารเด็ก (Kinderpornograpie) ในสื่อ
อินเทอร์เน็ต ถูกประกาศและมีผลเป็นกฎหมาย (de jure) ตั้งแต่วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2010 (BGBl. I S. 78) แต่ก�ำหนดให้เวลาแก่หน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีหน้าที่ปิดกั้นช่อง
ทางตามกฎหมายฉบับนี้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายอีกราว 2 ปี ดังนั้น กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในทางความเป็น
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จริง (de facto) ในวันที่ 1 มกราคม 2013 อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด
ZugErschwG ถูกยกเลิกเพิกถอนไปก่อนในปี 2011โดยรัฐบาลสมัยที่
สองของนาง Angela Merkel ทั้งยังมีการเปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหา
เรื่องนี้จากการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับเนื้อหา
ประเภทอื่นๆ ด้วย ไปเป็นการลบเนื้อหาเฉพาะส่วนที่ผิดกฎหมายแทน49
ข้อก�ำหนดหลักๆ ของ Zugangserschwerungsgesetz ทีถ่ กู ยกเลิก
ไปแล้ว คือ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่รวบรวม และจัด
ท�ำบัญชีรายชื่อโดเมน เลขหมายไอพี และยูอาร์แอลของเว็บไซต์ที่เผยแพร่
หรือเชือ่ มโยง ข้อมูลทีม่ เี นือ้ หาเป็นภาพลามกเด็กและเยาวชน ซึง่ เป็นความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 184b ทัง้ นี้ ทัง้ ทีเ่ ป็นเว็บไซต์ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ รายชื่อเหล่านี้จะถูกรวบรวมบันทึกไว้ในกรณีที่รัฐ
เยอรมันไม่สามารถด�ำเนินการลบข้อมูลนั้นได้เลย หรือไม่สามารถลบได้ใน
เวลาที่เหมาะสม โดยผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีลูกค้าใช้บริการ
มากกว่าหนึง่ หมืน่ คนขึน้ ไป จะได้รบั บัญชีรายชือ่ เว็บไซต์ดงั กล่าว และมีหน้า
ทีต่ อ้ งปิดกัน้ ช่องทางการเข้าถึงชือ่ โดเมน รวมทัง้ เปลีย่ นเส้นทางการเรียกดู
ข้อมูลจากเว็บไซต์ภาพลามกเด็กนัน้ ไปยังหน้าทีแ่ สดงเครือ่ งหมาย “StoppSchild” ที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจัดท�ำขึ้นแทน
กฎหมายยังก�ำหนดให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ ต้องจัดท�ำเอกสาร
หลักฐานแสดงเหตุผลในการปิดกัน้ ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ตา่ งๆ และจะ
ถูกตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยวิธกี ารสุม่ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้
เชีย่ วชาญ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการเพือ่ การคุม้ ครองข้อมูลแห่ง
ชาติ (Bundesdatenschutzbeauftragt) อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มนโยบาย
กระบวนการจัดท�ำร่างกฎหมาย ขั้นตอนการพิจารณา กระทั่งการลงมติใน
รัฐสภาเพื่อผ่านออกมาบังคับใช้ กฎหมายฉบับนี้ถูกประท้วงคัดค้านมาโดย
ตลอด ทั้งจากประชาชนทั่วไป สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคุ้มครองเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวม
ทั้งพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการปิดกั้นช่องทางสื่อสาร
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5. การปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ในประเทศ
เยอรมนี
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ย่อมเห็นได้ว่า แม้ในประเทศเยอรมนีซึ่งให้
ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างมากแล้ว
ก็มีประเด็นต่างๆ ที่รัฐสามารถใช้เครื่องมือและมาตรการทางกฎหมาย
ด�ำเนินการกับเนื้อหาที่ต้องห้ามมิให้น�ำเสนอหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะได้
ก่อนหน้าทีจ่ ะมีนโยบาย รวมทัง้ ความพยายามในการออกกฎหมายก�ำหนด
หน้าทีแ่ ก่ผใู้ ห้บริการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตให้คอยปิดกัน้ การเข้าถึงเว็บไซต์ที่
เสนอภาพลามกอนาจารเด็กและเยาวชน ประเทศเยอรมนีเคยมีกรณีทรี่ ฐั สัง่
ปิดกั้นสื่อออนไลน์มาแล้วหลายครั้ง ที่ส�ำคัญๆ ก็คือ
5.1 การปิดกระดานข่าวในปี 1991/1992
ซึ่งถือเป็นการ “ปิดกั้นอินเทอร์เน็ต” ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศ
เยอรมนี50 โดยเหตุการณ์นเี้ ริม่ ต้นขึน้ จากการเสนอข่าวโดยนิตยสาร Emma
ถึงการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารในกระดานข่าว (Usenet) ซึ่งในสมัยนั้น
กระดานข่าวเกือบทั้งหมดใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง
กล่าวด้วยว่าบรรดานักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ต่างพากันใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเสพภาพลามกอนาจารที่มีทั้ง
ประเภททารุณและซาดิสต์ ซึ่งการใช้ช่องทางจราจรข้อมูลและพื้นที่บันทึก
ของคอมพิวเตอร์ไปเพือ่ การดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อภาษีของประชาชน
ทีส่ นับสนุนให้กบั มหาวิทยาลัยอย่างมิอาจหลีกเลีย่ งได้ ทัง้ ยังท�ำให้เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาหญิงรูส้ กึ ว่าถูกคุกคามทางเพศหากยังคงมีการบริโภคสือ่ ลามก
ในรัว้ มหาวิทยาลัย ภายหลังจากการเสนอข่าวโดย Emma และมีสอื่ อีกหลาย
ส�ำนักตีแผ่ปญ
ั หานี้ ผูบ้ ริหารของหลายมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีตา่ ง
พากันปิด (Sperren) ห้องสนทนาจ�ำนวนมาก และปรากฏว่าหลายกรณีที่
โดนปิดไปไม่ใช่กระดานข่าวที่เผยแพร่ภาพลามก แต่เป็นพื้นที่ส�ำหรับพูด
คุยแลกเปลี่ยนระหว่างคนเพศทางเลือก
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5.2 การปิดกั้นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ www.xs4all.nl ในปี
1996/1997 เดือนเมษายนปี 1997 ประเทศเยอรมนี
โดยสถาบันวิจัยอินเทอร์เน็ตเยอรมัน (Das Deutsch Forschungs
Netzt - DFN) ได้รับค�ำสั่งจากอัยการสูงสุด (Die Bundesanwaltschaft) ให้
ปิดกั้นการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ XS4ALL ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการ
ชาวเนเธอร์แลนด์ การปิดโฮสต์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ทีอ่ ยูใ่ นประเทศเยอรมนีเข้าถึงเว็บเพจไม่ได้ราว 3,100 ยูอาร์แอล ทัง้ นี้ ด้วย
เหตุผลเพราะในเซิร์ฟเวอร์ XS4ALL มีเว็บไซต์บางเว็บที่เผยแพร่เนื้อหา
ความรุนแรงที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี51 การ
ปิดกั้นครั้งนั้น ยังผลให้เว็บไซต์สองแห่งของนาง Angela Marquardt52 ซึ่ง
เป็นประชาชนเยอรมัน ถูกปิดกัน้ ไปด้วยเพียงเพราะเว็บไซต์ของเธอได้เชือ่ ม
โยง ไปยังข้อมูลทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วพันกับลัทธิฝา่ ยซ้ายหัวรุนแรง53 ก่อนทีจ่ ะถูก
ฟ้องต่อศาลแขวงเมืองเบอร์ลนิ (Amtsgericht Berlin-Tiergarten) ซึง่ ในท้าย
ทีส่ ดุ ศาลพิพากษายกฟ้องโดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เธอ เนือ่ งจาก
พนักงานอัยการไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า Marquardt รู้ถึงเนื้อหาของ
เว็บไซต์ที่เธอเชื่อมโยงไปหรือไม่54
5.3 การปิดกั้นเว็บไซต์ ปี 2001/2002
ราวปลายปี 2001 Jürgen Büssow ผู้ว่าการเมืองดึสเซลดอร์ฟ
แห่งรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) เป็นโจทก์ฟ้องผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตจ�ำนวน 56 รายเป็นจ�ำเลยฐานเผยแพร่เนื้อหาที่เป็น
ความผิดตามกฎหมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสั่งให้ปิดกั้นช่อง
ทางการเข้าถึงเว็บไซต์สี่แห่ง ได้แก่ rotten.com, front14.org, nazi-laucknsdapao.com และ stormfront.org เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิฝ่ายขวา
หัวรุนแรง (rechtsradikal) ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Menschenwürde) สนับสนุนการท�ำสงคราม (kriegsverherrlichend) เป็นภัยต่อ
เด็กและเยาวชน (jugendgefährdend) รวมทั้งยุยงให้เกิดความเกลียดชัง
แตกแยกในหมู่ประชาชน (Volksverhetzung) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องต้อง
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ห้ามตาม MDStV ขัดกับหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ และ
เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ทัง้ นีโ้ ดยอาศัยข้อตกลงระหว่างรัฐว่าด้วย
สื่อบริการ (Der Mediendienste-Staatsvertrag - MDStV) มาตรา 12 ว่า
ด้วย “สื่อบริการที่ต้องห้ามเผยแพร่” (§ 12 Unzulässige Mediendienste,
Jugendschutz) และมาตรา 22 (2) ซึ่งให้อ�ำนาจมลรัฐในการก�ำกับดูแลรวม
ทั้งก�ำหนด “มาตรการที่เหมาะสม” เพื่อด�ำเนินการกับสื่อนั้น (§ 22 Abs. 2
MDStV) พร้อมกันนั้น Büssow ยังพยายามเรียกร้องให้ประเทศเยอรมนีมี
นโยบายควบคุมเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ปี 2006 ช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศ
เยอรมนีเป็นเจ้าภาพ รัฐบาลยังปิดกั้นเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมายที่ใช้
ชื่อว่า Bwin55 ด้วย
6. ปฏิกิริยาและความเคลื่อนไหวของประชาชนและภาคสังคมที่มีต่อ
กฎหมาย และนโยบายแห่งรัฐที่กระทบเสรีภาพในสื่อออนไลน์
ความเคลื่อนไหวภาคประชาชนในประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการออกกฎหมายและนโยบายรัฐ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นในสือ่ ออนไลน์
นั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หลากหลายรูปแบบ จากหลากหลายองค์กร ตั้งแต่การ
ชุมนุมประท้วงคัดค้าน การท�ำค�ำโต้แย้งและเปิดให้ประชาชนทัว่ ไปร่วมลงชือ่
ออนไลน์ ท�ำความร่วมมือกับนักวิชาการ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ เพือ่ ผลิตข้อเขียน
หรือบทความเผยแพร่ให้ความรูก้ บั ประชาชนผูอ้ าจได้รบั ผลกระทบ ทีส่ �ำคัญ
คือ การน�ำเรื่องขึ้นสู่ศาลไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ผลลัพธ์ในท้ายที่สุดมีทั้งกรณีที่ศาลตัดสินยืนยันการใช้อ�ำนาจของรัฐ และ
กรณีที่พิพากษายกเลิกค�ำสั่งหรือกฎหมาย ด้วยเหตุว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ
โดยมีกรณีส�ำคัญๆ ที่เคยเกิดขึ้น ดังนี้
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6.1 ปฏิกิริยาต่อค�ำสั่งให้ปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์
ปฏิกิริยาของภาคประชาชนที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่รัฐใช้อ�ำนาจ
ปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ เกิดขึ้นกับการสั่งปิดกั้นเว็บไซต์สี่แห่งใน
ปี 2001/2002 เกิดการประท้วง ล่ารายชือ่ ทางอินเทอร์เน็ตต่อต้านค�ำสัง่ ผูว้ า่
การฯ56 ทัง้ มีการน�ำเรือ่ งฟ้องศาลปกครอง จัดแคมเปญต่อต้าน ออกจดหมาย
โต้แย้ง สัมมนาวิชาการ และจัดเวทีอภิปราย อย่างไรก็ตาม ปี 2005 ศาล
ปกครอง แห่งเมืองดึสเซลดอร์ฟ ตัดสินยืนยันว่าค�ำสัง่ ของ Jürgen Büssow
ผูว้ า่ การรรัฐทีใ่ ห้ผใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตปิดกัน้ เว็บไซต์ดงั กล่าวเป็นค�ำสัง่ ที่
ชอบด้วยกฎหมาย57 นอกจากนี้ ในเวลาต่อมาบรรดากลุม่ ผูป้ ระท้วงบางส่วน
ยังถูกฟ้องศาลในฐานก่อให้เกิดความเกลียดชังแตกแยกในหมู่ประชาชน
(Volkverhetzung) อีกด้วย ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในที่สุด
แล้วแม้ในประเทศเยอรมนี ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองเสรีภาพใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างมาก ก็เคย
เกิดกรณีรัฐปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ จนเกิดการประท้วงคัดค้านมาแล้ว
แต่ประเด็นที่ควรตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือ ประเภทเนื้อหาที่ถูกปิดกั้น รวม
ทั้งอ�ำนาจในการสั่งการล้วนแต่ต้องมีตัวบทกฎหมายรับรองไว้โดยชัดเจน
ฝ่ายประท้วงและผู้ไม่เห็นด้วยกับการปิดกั้นเองก็สามารถยกหลักในการ
คุ้มครองเสรีภาพในกฎหมายฉบับต่างๆ ขึ้นโต้แย้งกับฝ่ายรัฐในชั้นศาลได้
เพื่อน�ำไปสู่ค�ำพิพากษาที่ยืนยัน “หลักการ” ตามกฎหมาย
6.2 ปฏิกริ ยิ าต่อการแก้ไขกฎหมายโทรคมนาคม (Telekomunikationsgestez - TKG) ก�ำหนดหน้าทีแ่ ก่ผใู้ ห้บริการโทรคมนาคมให้
เก็บรักษาข้อมูลจราจรนาน 6 เดือน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2007 รัฐสภาเยอรมันผ่านกฎหมายแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายโทรคมนาคม58 ฉบับหนึ่ง เพื่อควบคุมตรวจสอบการ
ติดต่อสื่อสาร และเพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนการกระท�ำความผิดท่าม
กลางเสียงประท้วงจากคนเยอรมันนับหมื่นคน เนื่องจากกฎหมายดัง
กล่าวมีบทบัญญัติที่อาจกระทบสิทธิความเป็นส่วนตัว รวมทั้งเสรีภาพ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหมายรวมถึงการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
ด้วย เรียกว่า Vorratsdatenspeicherung (telecommunication data retention) โดยก�ำหนดหน้าที่แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องข้อมูลจราจร
(traffic data) ของประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน59
ด้วยเหตุผลว่า เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนการกระท�ำความผิด
บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2008 (เว้นแต่ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่กฎหมายมีผลต้นปี 2009 เพื่อให้เวลาในการ
เตรียมการ) แม้บทบัญญัตนิ ไี้ ม่อนุญาตให้ผใู้ ห้บริการเก็บ “เนือ้ หา” (content)
ของการติดต่อสื่อสาร แต่การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้สืบสาวหรือรู้ได้ว่าใครติดต่อ
ท�ำอะไรกับใคร ที่ไหน เมื่อไร ของทุกๆ คนโดยปราศจากข้อกล่าวหา (เก็บ
ของทุกคนไว้ก่อนมีข้อกล่าวหา) เป็นสิ่งที่คนเยอรมันมิอาจยอมรับได้
ภายใต้ข้อก�ำหนดนี้ เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารและพื้นที่ความ
เป็นส่วนตัวจะถูกล่วงละเมิด การติดต่อสือ่ สารทีค่ วรเป็นความลับในขอบเขต
วิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ กฎหมาย
ศาสนา รวมทั้งเสรีภาพในกิจกรรมทางการเมืองอาจถูกท�ำลายลง เพราะรัฐ
สามารถจับตาสอดแนม กล่าวให้ถึงที่สุดก็คือ “เสรีภาพในทางสังคม” จะได้
รับความเสียหาย ก่อให้เกิดความหวาดระแวง หรือกลัวว่าข้อมูลของตนจะ
ถูกน�ำไปใช้ในทางมิชอบอืน่ ใดนอกเหนือจากการสืบสวนด�ำเนินคดี ส่งผลให้
ความเชือ่ มัน่ ในการติดต่อสือ่ สารของประชาชนลดน้อยลง และอาจส่งผลต่อ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่มีงานศึกษาวิจัยพบว่าการ
เก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ชว่ ยให้การสอบสวนอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการป้องกันการก่อการร้ายมีประสิทธิภาพมากขึน้ หรือแตกต่างจากการ
สอบสวนโดยอาศัยข้อมูลทีไ่ ด้จากการร้องขอจากผูใ้ ห้บริการทีจ่ ดั เก็บข้อมูล
ไว้ตามปกติธรรมดา (ไม่ได้เก็บล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ)
กระบวนการแก้ไขกฎหมายครั้งนั้นถูกประท้วง ทั้งจากประชาชน
ทั่วไป นักกฎหมาย กลุ่มไอที กลุ่มคุ้มครองข้อมูล และองค์กรทางเศรษฐกิจ
กว่า 40 องค์กร และภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ได้ไม่นาน (พฤศจิกายน
2007) บทบั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นนี้ ก็ ถู ก ร้ อ งเรี ย นต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เยอรมั น
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ที่เมืองคาร์ลสรูห์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2007 ซึ่งน่าสนใจว่าผู้ฟ้องศาล
รัฐธรรมนูญในครั้งนี้มีจ�ำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์เยอรมัน60 คือ มี
โจทก์ร่วมกว่า 30,000 คน (มีเอกสารมอบอ�ำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร)
พร้อมค�ำฟ้องอีกกว่า 150 หน้ากระดาษ61 โดยมีกลุ่มท�ำงานเฉพาะกิจใช้ชื่อ
ว่า German Working Group on Data Retention62 เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก
ในการให้ข้อมูลกับประชาชน จัดสัมมนา รวบรวมรายชื่อ ท�ำเอกสารมอบ
อ�ำนาจเพือ่ ฟ้องร้อง ติดต่อประสานงานกับนักวิชาการ และกลุม่ องค์กรด้าน
สิทธิมนุษยชนและคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งท�ำโปสเตอร์รณรงค์ และ
จัดการประท้วงในรูปแบบต่างๆ และในท้ายที่สุดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2010
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันตัดสินให้กฎหมายฉบับนีต้ กเป็นโมฆะเพราะขัดกับ
รัฐธรรมนูญ ทัง้ ยังสัง่ ให้ผใู้ ห้บริการประเภทต่างๆ ทีด่ ำ� เนินการเก็บข้อมูลไป
ก่อนหน้านี้แล้วลบข้อมูลดังกล่าวทิ้งด้วย63
6.3 ปฏิกริ ยิ าต่อกฎหมายปิดกัน้ ช่องทางการเข้าถึงภาพลามก
อนาจารเด็กและเยาวชน (Zugangserschwerungsgesetz – ZugErschwG)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 Das Zugangserschwerungsgesetz
หรือกฎหมายว่าด้วยการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงภาพลามกอนาจารเด็ก
(Kinderpornografie) ในสื่ออินเทอร์เน็ต มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย (de
jure) แต่ให้เวลา 2 ปี แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปิดกั้นช่องทางตามกฎหมายฉบับนี้เตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย วันที่ 1 มกราคม 2013 กฎหมายจะ
มีผลบังคับใช้ในความเป็นจริง (de facto) อย่างไรก็ตาม ปี 2011 กฎหมาย
ฉบับนี้ถูกยกเลิกไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2009 Franziska Heine หญิงสาว
เยอรมันอายุ 29 ปี จากเมืองเบอร์ลนิ ได้เขียนค�ำร้องคัดค้านแผนการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อการปิดกั้นเว็บไซต์ฉบับดังกล่าว และเปิดให้ประชาชนร่วมลง
นามทางอินเทอร์เน็ต ตัง้ แต่วนั ที่ 4 พฤษภาคม 200964 ปรากฏว่ามีผเู้ ข้าร่วม
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ลงนามสนับสนุนค�ำร้องกว่า 134,000 คน65 นอกจากการประท้วงคัดค้านที่
หาแนวร่วมทางสื่อออนไลน์แล้ว องค์กรกลุ่มวิชาชีพและผู้ประกอบการซึ่ง
ถูกตัง้ ขึน้ เฉพาะกิจเพือ่ คัดค้านนโยบายปิดกัน้ อินเทอร์เน็ตและการเซ็นเซอร์
(Arbeitskreises gegen Internetsperren und Zensur – AK Zensur)66 เป็น
อีกกลุม่ หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในฐานะปฏิกริ ยิ าต่อการบัญญัตกิ ฎหมายฉบับนี้ โดยมี
การศึกษาและพยายามชีใ้ ห้เห็นว่ามาตรการปิดกัน้ เว็บไซต์ไม่ใช่วธิ แี ก้ปญ
ั หา
ที่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ได้ท�ำให้การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชนลด
ลงได้ เพราะแม้เว็บไซต์ตามบัญชีรายชื่อจะถูกปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงไป
แล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงก็ยงั สามารถเข้าถึงได้อยูด่ ดี ว้ ยเทคนิควิธกี าร
พิเศษต่างๆ เนือ่ งจากภาพและเนือ้ หาเหล่านัน้ ในทีส่ ดุ แล้วไม่ได้หายไปจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้บรรดาคอลัมนิสต์ นักกฎหมาย สมาคมที่ตั้งขึ้นมาต่อ
ต้านการปิดกั้นอินเทอร์เน็ต Missbrauchsopfern Gegen InternetSperren (MOGiS e.V.)67 รวมทั้งองค์กรใหญ่ที่เฝ้าระวังและติดตามเรื่องราว
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายไอที สิทธิเสรีภาพกับสังคมออนไลน์มา
โดยตลอดอย่าง Chaos Computer Club หรือ CCC68 ต่างวิพากษ์วิจารณ์
ว่ากฎหมายที่เกิดขึ้นโดยขาดการอภิปรายอย่างจริงจังฉบับนี้จะไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาภาพลามกเด็กและเยาวชนได้ แต่เป็นการสร้างเครือ่ งมือใน
การตรวจสอบและเซ็นเซอร์ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น โดยข้อที่น่าสงสัยอย่าง
ยิ่งในเจตนาของรัฐก็คือ การที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะไม่เปิดเผยบัญชี
รายชือ่ เว็บไซต์ทถี่ กู ปิดกัน้ เป็นการทัว่ ไป ซึง่ ย่อมท�ำให้องค์กรอืน่ ไม่สามารถ
ตรวจสอบการท�ำงานได้69 ในขณะทีส่ มาคม Trotz Allem e.V. ซึง่ เป็นสมาคม
คุ้มครองผู้หญิงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง
รัฐบาลระบุว่า การปิดกั้นเว็บไซต์ไม่ใช่การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในโลก
แห่งความเป็นจริง หากแต่เป็นการ “ปกป้องผู้กระท�ำความผิด (ที่เกี่ยวกับ
ล่วงละเมิดเด็กและเยาวชน)” (Täterschutz)70 ต่างหาก เนือ่ งจากวิธกี ารหนึง่
ที่จะสามารถคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดได้ก็คือ การค้นหาและน�ำ
ตัวผูก้ ระท�ำกับเด็กมาลงโทษ แต่การชิงปิดกัน้ เว็บไซต์จนท�ำให้ผคู้ น้ หาภาพ
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ลามกทางอินเทอร์เน็ตเข้าถึงไม่ได้ ย่อมท�ำให้ “กระท�ำความผิดไม่ส�ำเร็จ”
รวมทั้งไม่มีพยานหลักฐานเพื่อแสดงเจตนาของบุคคลนั้น71 อย่างไรก็ดี ข้อ
คัดค้านที่ส�ำคัญก็คือ กฎหมายฉบับนี้ส่งผลกระทบกับสิทธิและเสรีภาพที่
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 4 เรื่องด้วยกัน คือ เสรีภาพในการติดต่อ
สื่อสาร สิทธิในการเลือกบริโภคข้อมูลด้วยตนเอง เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)72
6.4 ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ การใช้ ม าตรการค้ น (พยานหลั ก ฐาน)
ออนไลน์ (Online-Durchsicht, Online-Ueberwachung)
เมื่อครั้งที่ประเทศเยอรมนีต้องการน�ำมาตรการค้นออนไลน์มาใช้
เพือ่ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ทัง้ มีความพยายามตัง้ แต่ปี 2007 ในการ
เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการค้นออนไลน์เพื่อการสืบสวนการกระท�ำความ
ผิด (Gesetzentwurf zu Online-Durchsuchungen zu Strafverfolgungszwecken) นั้น ก็เกิดการประท้วงคัดค้านจากประชาชน และองค์กรหลาย
กลุ่มเช่นกัน โดยหากพิจารณาจากจ�ำนวนผู้สนับสนุนแนวคิดให้อ�ำนาจรัฐ
สามารถค้นออนไลน์ได้จากผลส�ำรวจประเด็นทางการเมือง (Politbarometer)
พบว่าจ�ำนวนผู้เห็นด้วยลดลงตามล�ำดับ จากที่เดือนกันยายนปี 2007 มีผู้
สนับสนุนให้รัฐใช้มาตรการค้นออนไลน์ร้อยละ 6573 แต่เมื่อส�ำรวจอีกครั้ง
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 มีผู้สนับสนุนเหลือเพียงร้อยละ 57 เท่านั้น74
การส�ำรวจเรื่องเดียวกันนี้ในเดือนตุลาคมปี 2011 ปรากฏว่ามีผู้ไม่เห็น
ด้วยกับการค้นออนไลน์ร้อยละ 52 ในขณะที่มีผู้เห็นด้วยเพียงร้อยละ 4375
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2008 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีค�ำตัดสินว่า ระเบียบ
ว่าด้วยการค้นออนไลน์ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ขัดกับ
รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นมาตรการที่ล่วงละเมิดและอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ
และพื้นที่ส่วนตัวซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้
อย่างไรก็ตาม จากค�ำพิพากษานี้ ไม่ได้หมายความว่าการค้น
ออนไลน์ในทุกๆ กรณีขัดรัฐธรรมนูญและท�ำไม่ได้เลย หากเพื่อป้องกันภัย
อันตรายที่จะเกิดขึ้น รัฐอาจใช้มาตรการค้นออนไลน์ได้ ถ้ามีการบัญญัติให้
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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อ�ำนาจเป็นกฎหมายไว้โดยชัดแจ้ง ได้รับอนุญาตจากศาลภายใต้ข้อจ�ำกัด
ที่เข้มงวดเพียงพอ76 อนึ่ง แม้มีค�ำพิพากษาวางแนวในเรื่องนี้ไว้แล้ว แต่
เดือนตุลาคม ปี 2011 องค์กร Chaos Computer Club หรือ CCC ออกมา
เปิดเผยว่ายังมีหน่วยงานรัฐ และพนักงานสอบสวนใช้โปรแกรมสอดแนม
(Spionagesoftware) ในสื่อต่างๆ ดังกล่าวอยู่ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติการที่
ขัดต่อค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
7. บทสรุป
จากหลักการคุ้มครองเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนในรัฐธรรมนูญเยอรมัน ความชัดเจนของ
กฎหมายฉบับต่างๆ ทีก่ ำ� หนดขึน้ เพือ่ จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในเรื่องดังกล่าว แนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติของรัฐ รวมทั้งปฎิกิริยาและ
ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนตามทีก่ ล่าวมา จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศ
เยอรมนีจะให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างมากแล้วก็ตาม แต่ในที่สุดก็ยังปรากฏกรณีที่รัฐใช้มาตรการเร่งด่วน
เพือ่ ปิดกัน้ เว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาบางอย่าง อย่างไรก็ดี มีขอ้ ทีค่ วรสังเกตประการ
หนึ่งว่า การจ�ำกัดการเข้าถึงเนื้อหาแบบเร่งด่วนก่อนที่ศาลจะพิพากษาว่า
เนื้อหาเหล่านั้นเป็นความผิดจริงหรือไม่นั้น เยอรมนีจ�ำกัดขอบเขตไว้ค่อน
ข้างเข้มงวดและชัดเจนในสองประเด็นหลักๆ คือ
1) เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเยอรมนีถือว่าเป็นบุคคลที่รัฐ
จ�ำเป็นต้องให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยว
กับการใช้ความรุนแรง และลามกอนาจาร และ
2) เพื่อคุ้มครองสันติสุขและความสงบสุขของประชาชน (ไม่ใช่
เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องนามธรรม) ด้วยการไม่อนุญาตให้มีการ
เผยแพร่สิ่งยั่วยุ ปลุกปั่นโดยอาศัยความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาเพื่อ
ให้เกิดการดูถกู เหยียดหยามศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ก่อให้เกิดความรุนแรง
และความแตกแยกในหมู่ประชาชน ซึ่งการเผยแพร่ลัทธิชาตินิยมนาซี
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ทั้งลัทธิเก่าและใหม่ก็ล้วนแล้วแต่เกีย่ วพันกับประเด็นความรุนแรง และการ
แบ่งแยกดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากกฎหมายฉบับต่างๆ ที่มีขึ้นเพื่อ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาอันเป็นภัยนั้น จะพบว่า การเผยแพร่
แนวคิดชาตินิยมก็ดี การเลือกปฏิบัติก็ดี หรือการเหยียดหยามชนชาติอื่น
ก็ดี ล้วนแล้วแต่ถอื เป็นสิง่ อันตรายต่อพัฒนาการด้านความคิดในเรือ่ งความ
เป็นมนุษย์ของเด็กและเยาวชนในสายตาของรัฐเยอรมันทัง้ สิน้ ดังนัน้ จึงอาจ
กล่าวได้ว่า สาระและเหตุผลส�ำคัญของการปิดกั้นข้อมูลในประเทศเยอรมนี
ก็คือ เพื่อวัตถุประสงค์ข้อ (1) นั่นเอง
ส�ำหรับประเด็นความตื่นตัวต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นนั้น พบว่าทั้งภาครัฐ และ
ประชาชนต่างเห็นว่าสิทธิและเสรีภาพในเรือ่ งดังกล่าวมีความส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อกระบวนการสร้างประชาธิปไตย เพราะท�ำให้ประชาชนได้มีส่วนรวมใน
เรือ่ งการเมืองการปกครอง และสามารถแสดงเจตจ�ำนงในเรือ่ งต่างๆ ได้อย่าง
อิสระ ในขณะทีอ่ งค์กรตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
เคยพิพากษาว่ากฎหมายและมาตรการที่มีลักษณะล่วงละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเกินสมควรขัดรัฐธรรมนูญและให้สิ้นผลบังคับใช้ไป
แล้วหลายต่อหลายกรณี ทางฝ่ายประชาชนและภาคสังคมเองก็ท�ำงานจับตา
การใช้อำ� นาจของรัฐและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ
ดังจะเห็นได้ว่าในประเทศเยอรมนี มีกลุ่มประชาชน องค์กรต่างๆ ที่คอย
ติดตามประเด็นเสรีภาพในสือ่ ออนไลน์จำ� นวนมาก ทัง้ ยังสามารถแสดงออก
เพือ่ ประท้วงคัดค้านองค์กรหรือหน่วยงานรัฐได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีลกั ษณะ
ของการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการประท้วงเรียก
ร้องเชิงนโยบายและสังคม การรณรงค์ให้ความรู้ การเรียกร้องเพือ่ ให้เกิดผล
บังคับทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้สิทธิทางศาลเพื่อฟ้องร้องหน่วย
งานหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อพบกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้นใช้
อ�ำนาจในทางมิชอบ รวมทัง้ การน�ำเรือ่ งขึน้ สูศ่ าลเพือ่ ให้พจิ ารณาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือมาตรการต่างๆ ของรัฐ เป็นต้น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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บทสรุ ป ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การศึ ก ษากฎหมายและสถานการณ์
สือ่ ออนไลน์ของประเทศเยอรมนีกค็ อื ใช่วา่ การจ�ำกัดควบคุมเสรีภาพในการ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น กระทัง่ การปิดกัน้ เนือ้ หาหรือ
เว็บไซต์จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ หรือยอมรับมิได้เลยในประเทศเสรีนิยม
ประชาธิปไตย (อย่างไรก็ตาม ประเทศเยอรมนีปกครองในระบอบสังคมนิยม
ประชาธิปไตย) ตรงกันข้าม สิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะประเทศ
เหล่านี้ต่างก็ยอมรับหลักการปกครองโดยนิติรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอย่างเท่าเทียม เมื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เป็นเสรีภาพประเภทที่ต้องมีการแสดงออกมาภายนอก หากบุคคลใดใช้
อย่างเกินขอบเขตก็อาจล่วงละเมิดเสรีภาพของเอกชนคนอื่นหรือระเบียบ
ของสังคมได้ ฉะนั้น เสรีภาพดังกล่าวจึงย่อมถูกจ�ำกัดตัดทอนได้ อย่างไร
ก็ตาม การจ�ำกัดตัดทอนนัน้ จ�ำเป็นต้องอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของกฎหมายหรือ
มาตรการที่ยุติธรรมเพียงพอ กล่าวคือ ชัดเจนไม่คลุมเครือ ได้สัดส่วนหรือ
พอสมควรแก่เหตุ ใช้มาตรการนัน้ เพียงเท่าทีจ่ �ำเป็น มีกระบวนการขัน้ ตอน
และวิธีการด�ำเนินการที่โปร่งใส ทั้งต้องมีกลไกเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อ�ำนาจโดยรัฐได้ หากรัฐสามารถท�ำได้
ตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมา ดุลยภาพระหว่างการป้องกันและปราบ
ปรามการกระท�ำความผิดกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
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บทที่

04

กฎหมายสหรัฐอเมริกา
กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์

กฎหมายสหรัฐอเมริกากับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
สหรัฐอเมริกา มีโครงการอาร์พาเน็ต (ARPANET - Advanced
Research Project Agency Network) อันเป็นโครงการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารของกองทัพ
และพัฒนาต่อมาเป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลทั่วโลก หรืออินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบนั 1 อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการเผยแพร่ความคิดเห็น
และช่องทางการสืบค้นข้อมูลทีส่ ะดวกรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยระบบนี้เอง ที่ท�ำให้การถ่ายทอดความคิดและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดอย่างไร้พรมแดนเกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้
ร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ที่อยากให้การคุ้มครองเสรีภาพดังกล่าวเป็นจริง ดัง
นั้น ในสายตาของสหรัฐอเมริกานั้น การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต นอกจาก
เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กา้ วหน้าอย่างก้าวกระโดดแล้ว
ยังถือเป็นเครือ่ งมือช่วยส่งเสริมเสรีภาพในการศึกษา รวมทัง้ การแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนอีกด้วย
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นับตั้งแต่มีการตรารัฐธรรมนูญและแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง (The
First Amendment) ซึ่งถือเป็นหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน2 โดยยึดถือ
หลั ก การมิ ใ ห้ รั ฐ ตรากฎหมายใดๆ ขึ้ น เพื่ อ จ� ำ กั ด เสรี ภ าพในการแสดง
ความคิ ด เห็ น 3 เพราะการแสดงความเห็ น ของประชาชนถื อ เป็ น หั ว ใจ
ส�ำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย พลเมืองในสหรัฐอเมริกา
ก็ ส ามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ โต้ เ ถี ย งกั น ได้ โ ดยเสรี ทั้ ง นี้
สหรัฐอเมริกายังเชื่อมั่นในหลักตลาดแห่งความคิด เพราะด้วยหลักการ
นี้ เ ท่ า นั้ น ที่ จ ะสามารถท� ำ ให้ ค วามจริ ง ปรากฏขึ้ น ได้ แ ละเป็ น ประโยชน์
สูงสุด นักวิชาการและศาลต่างเห็นพ้องต้องกันว่า กลไกของระบบตลาด
และระบบควบคุมกันเองในการให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นมาตรการที่
ดีที่สุดส�ำหรับสังคมประชาธิปไตย และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ผ่านสื่อออนไลน์ก็สมควรได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอย่างสูงสุด
เช่นเดียวกับการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นผ่านสื่อรูปแบบอื่น 4 ดังนั้น
โดยหลั ก แล้ ว รั ฐ จึ ง ไม่ อ าจแทรกแซงหรื อ ปิ ด กั้ น ระบบสื่ อ สารใดๆ ได้
คงท�ำได้ก็แต่เข้าไปจัดการในเรื่องวิธีการ (manner) เวลา (time) หรือสถาน
ที่ (place) ในการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น อย่างไรก็ดี ตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา การแทรกแซงหรือปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงสื่ออาจเกิดขึ้น
ได้ภายใต้ข้อยกเว้น ซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีประโยชน์ของรัฐที่ส�ำคัญยิ่ง
ถึงขนาดที่รัฐจะต้องจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพเช่นว่านั้น
1. หลักการคุ้มครองเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดง
ความคิดเห็น5
1.1 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง ก�ำหนดหลักประกัน
ห้ามรัฐตรากฎหมาย หรือกระท�ำการอันเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งต่อมาศาลสูงสุดแห่งสหรัฐ (Supreme
Court of the United States) ได้วางบรรทัดฐานในการคุ้มครองการแสดง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญข้างต้นไว้ดว้ ย โดยศาลยึดหลัก
การส�ำคัญที่ว่า
”แม้การแสดงความคิดเห็นนั้น อาจจะก่อให้เกิดลักษณะที่เป็น
ผลร้ายต่อบุคคลอื่น แต่ผลร้ายดังกล่าวก็อาจคลี่คลายได้ ด้วยการน�ำเสนอ
ข้อมูลของอีกฝ่ายเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงนั้น ฉะนั้น การสั่งห้ามการน�ำเสนอ
ข้อมูลดังกล่าวโดยสิน้ เชิงโดยรัฐ จึงถือเป็นมาตรการทีเ่ กินความจ�ำเป็น และ
ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ”
ฉะนั้น จึงย่อมไม่ใช่หน้าที่ของรัฐที่จะห้ามการน�ำเสนอข้อมูลที่
ไม่ตรงกับความจริง ในทางตรงกันข้าม รัฐควรส่งเสริมให้มีกระบวนการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล หรื อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน� ำ เสนอข้ อ มู ล เพื่ อ หั ก ล้ า ง
กั น หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ตลาดแห่ ง ความคิ ด เพื่ อ ท� ำ ให้ สั ง คมรั บ รู ้ ว ่ า
ข้ อ มู ล ใดเป็ น จริ ง หรื อ เป็ น เท็ จ6 เว้ น แต่ จ ะมี พ ยานหลั ก ฐานที่ ป ระจั ก ษ์
ชัดว่าภยันตรายร้ายแรงจะเกิดขึ้นอย่างแน่แท้ จนท�ำให้รัฐต้องจัดการ
แก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ การแสดงความคิดเห็นที่เป็นภัยถึงขนาดยั่วยุ
ให้ประชาชนละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง เป็นภัยต่อสังคมอย่างแท้จริง
หรือการเผยแพร่สงิ่ ลามกอนาจารทีจ่ ะเกิดความเสียหายต่อเด็กและเยาวชน
เป็นต้น
ในค�ำพิพากษาดังกล่าว ศาลยังได้ก�ำหนดประเภทของการแสดง
ความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง และไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ศาลยังก�ำหนดลักษณะของกฎเกณฑ์ทรี่ ฐั สามารถ
บัญญัตขิ นึ้ เพือ่ ควบคุมการแสดงความคิดเห็น (ทีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองตาม
รัฐธรรมนูญ) เอาไว้ด้วย โดยจ�ำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) กฎเกณฑ์ทมี่ ผี ลกระทบกับเนือ้ หาหรือสารัตถะของความคิดเห็น
นั้นโดยตรง (content-based regulation) และ
2) กฎเกณฑ์ทไี่ ม่มผี ลกระทบโดยตรง เป็นแต่เพียงจัดระเบียบการ
แสดงความคิด (content-neutral regulation) เท่านั้น
ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
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ตรวจสอบว่ า กฎหมายควบคุ ม การแสดงความคิ ด เห็ น ที่ อ อกโดยรั ฐ
ฉบับใดขัดหรือแย้งต่อหลักการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตามรัฐธรรมนูญ7 กล่าวคือ เมื่อรัฐตรากฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ซึ่งระบุ
“ข้อจ�ำกัด” บางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นขึ้น กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นๆ จะต้องถูกน�ำมาพิจารณาว่ามี
วัตถุประสงค์เพื่อจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยตรงหรือไม่
(content-based on its face examination) หากโดยตัวเนือ้ หาหรือข้อจ�ำกัด
ในกฎหมายฉบับนัน้ เองไม่ชดั แจ้งว่าต้องการห้ามการแสดงออกซึง่ ความคิด
เห็น ก็จะมีกระบวนการพิจารณาเพื่อตรวจสอบย้อนต่อไปถึง “เจตนารมณ์
ที่แท้จริง” ของการก�ำหนด “ข้อจ�ำกัด” นั้นว่ารัฐต้องการควบคุมสิ่งใด
กันแน่ หากในท้ายที่สุดปรากฏว่า รัฐมีเจตนารมณ์ควบคุม “เนื้อหาในการ
แสดงความคิดเห็น” โดยตรง (content-based regulation) รัฐจะต้องแสดง
ให้ได้วา่ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ยวด และ “ข้อจ�ำกัด” ทีก่ ำ� หนดนัน้ เป็นวิธกี าร
อันร้ายแรงน้อยทีส่ ดุ แล้วเพือ่ รักษาผลประโยชน์สาธารณะ หรือผลประโยชน์
สูงสุดของรัฐ (compelling state interest)8 ถ้ารัฐสามารถพิสจู น์ได้ กฎหมาย
หรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นนั้นย่อมไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ
แต่หากกฎหมายหรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นไม่ได้มีลักษณะเป็น
การควบคุมจ�ำกัดเนื้อหาหรือสารัตถะของความคิดเห็นโดยตรง เป็นแต่
เพียงการจัดระเบียบการแสดงความคิดเห็น (content-neutral regulation)
รัฐจะต้องแสดงให้เห็นว่า “วิธีการจัดการ” ดังกล่าวไม่มีผลเป็นการห้าม
แสดงความคิดเห็นอย่างสิ้นเชิง ทั้งเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้วอันจะน� ำไป
สู่เป้าหมายของรัฐ (narrowly-tailored to serve a significant governmental interest) ซึ่งจะต้องไม่ใช่เพื่อความสะดวกของรัฐเท่านั้น ยก
ตัวอย่างเช่น การห้ามแจกจ่ายใบปลิวด้วยเหตุผล “เพื่อรักษาความสะอาด
ของบ้านเมือง” ย่อมส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อพิจารณาข้อห้ามนี้แล้ว จะเห็นได้ว่า แม้เป็น
เพียงการจัดระเบียบการแสดงความคิดเห็น ไม่ได้จ�ำกัดเนื้อหาของการ
แสดงความคิดเห็นโดยตรงก็ตาม แต่วิธีการดังกล่าวคงไม่อาจถือเป็น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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วิธีการที่ได้สัดส่วนหรือเหมาะสมแล้วที่จะน�ำไปสู่เป้าหมายของรัฐ (เพื่อ
ความสะอาดของบ้ า นเมื อ ง) ข้ อ ก� ำ หนดเช่ น นี้ ย ่ อ มขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
ในทางที่ถูกต้องแล้วรัฐต้องหาวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความสะอาดของ
บ้ า นเมื อ งมาใช้ แ ทนการห้ า มแจกจ่ า ยใบปลิ ว ซึ่ ง เป็ น การห้ า มแสดง
ความคิดเห็น (โดยอ้อม)
ศาลสู ง แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก ายั ง ยื น ยั น ด้ ว ยว่ า รั ฐ ไม่ อ าจบั ญ ญั ติ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาต่อการวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวิพากษ์วจิ ารณ์การปฏิบตั งิ านของรัฐบาล
รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ค�ำพิพากษาของศาล9 เพราะการวิพากษ์วิจารณ์
การท�ำงานของรัฐบาลย่อมเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และต่อเจ้าพนักงาน
ของรัฐ10 ในขณะทีก่ ารวิพากษ์วจิ ารณ์คำ� พิพากษาหรือกระทัง่ ตัวผูพ้ พิ ากษา
ในการท�ำความเห็นทางคดีกไ็ ม่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระบบได้11 กลับจะก่อให้เกิดการพัฒนา หรือการปฏิรูประบบให้
ดีขึ้น ดังนั้น รัฐหรือศาลจึงไม่อาจก�ำหนดกฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือ
เผยแพร่ความลับของศาลได้ เพราะสิทธิรบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารใดๆ และเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ย่อมอยูเ่ หนือกว่าผลประโยชน์ของรัฐใน
การคุ้มครองชื่อเสียงผู้พิพากษาเป็นการเฉพาะตัว12
1.2 เสรีภาพสื่อมวลชน
ในสหรัฐอเมริกา สื่อมวลชนได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
โดยรัฐไม่อาจก�ำหนดข้อปฏิบัติใดๆ ที่ไม่มีความชอบธรรมต่อสื่อมวลชน
ได้13 ทั้งนี้ การตรวจสอบเนื้อหาของสื่อก่อนการเผยแพร่ (prior restraints)
เป็นสิ่งที่รัฐไม่อาจท�ำได้ทั้งยังขัดรัฐธรรมนูญ เพราะด้วยวิธีการดังกล่าว
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจะถูกกระทบในระดับ
ที่รุนแรงกว่าการถูกตรวจสอบหรือถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีภายหลังเผยแพร่
ข้อมูลหรือความคิดเห็นนั้นออกไปแล้ว เนื่องจากผู้ที่ถูกตรวจสอบเนื้อหา
หรือถูกด�ำเนินคดีเพราะเนื้อหาเหล่านั้นยังมีโอกาสได้ต่อสู้ว่าเนื้อหา หรือ
การบังคับใช้กฎหมายทีใ่ ช้ลงโทษอันเนือ่ งจากการแสดงความคิดเห็นของเขา
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นั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างไร ในขณะที่ผู้ถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่ข้อมูล
หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ออกสู่สาธารณะ ไม่มีสิทธิพิสูจน์หรือโต้แย้ง
การใช้กฎหมายในลักษณะดังกล่าวได้เลย14
2. เนื้ อ หาต้ อ งห้ า มเผยแพร่ ใ นสื่ อ สาธารณะ ตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา15
ดังกล่าวมาแล้วว่า สังคมอเมริกันยอมรับและให้ความส�ำคัญกับ
การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตต่อระบบการศึกษาและ
วิทยาการต่างๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลแก่ประชาชนชาวอเมริกัน ทั้งจะ
น�ำความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในอนาคตมาสู่ประเทศ อินเทอร์เน็ต
ไม่เพียงแต่มีบทบาทในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันเท่านั้น หากแต่เป็น
เครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับประชาชนในการถกเถียง แลกเปลี่ยน และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองด้วย นักวิชาการและ
นักการเมืองส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ควรมีกฎหมายหรือมาตรการใดๆ เพื่อ
ควบคุมการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์เป็นการเฉพาะหรือเป็นกรณี
พิเศษ นอกจากนี้ รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของอินเทอร์เน็ตและการให้บริการ เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันในตลาดโดยอิสระ การใช้อ�ำนาจรัฐควบคุม ปิดกั้น หรือตรวจสอบ
การเข้าถึงข้อมูลในสื่อออนไลน์จึงถูกต่อต้านจากประชาชน และศาลสูงสุด
มาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นมา รัฐบาลสหรัฐฯ มี
ความพยายามควบคุมการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์มากขึ้นด้วย
เหตุผลหลายประการ ทีส่ ำ� คัญก็คอื เพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
มิให้ถูกล่อลวงหรือชักจูงไปในทางที่ผิด ทั้งยังประสงค์ที่จะปราบปรามการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชน16 จึงห้ามการเผยแพร่ภาพ
ลามกอนาจารเด็กและเยาวชน (child pornography)
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ตรากฎหมายพิ เ ศษเพื่ อ ควบคุ ม
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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การแสดงความคิ ด เห็ น ในสื่ อ ออนไลน์ ใ นหลายลั ก ษณะ 17 แต่ ก็ มั ก ถู ก
วิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่าเป็นกฎหมายที่ไม่จ�ำเป็น และละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร ทั้งไม่มีการศึกษาวิจัยที่เพียงพอน�ำ
ไปสู่การโต้แย้งในเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า
กฎหมายจ�ำนวนไม่นอ้ ยถูกร้องต่อศาลว่ามีเนือ้ หาขัดรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง และถูกพิพากษาให้สิ้นผลบังคับใช้ไปหลายฉบับ ด้วย
เหตุผลว่าเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และกระทบต่อ
สารัตถะของการปกครองระบอบประชาธิปไตย18
เนื้อหาที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และอาจเป็น
ความผิด ซึง่ รัฐสามารถออกกฎหมายจ�ำกัดการเผยแพร่ หรือการแสดงออก
ได้ อาจจ�ำแนกได้ดังนี้
2.1 ความคิดเห็นที่ส่งเสริมให้กระท�ำผิดกฎหมาย (advocacy
of illegal conduct)
หากการแสดงความคิ ด เห็ น ใด ผู ้ แ สดงความคิ ด เห็ น นั้ น
มีเจตนารมณ์เพื่อปลุกเร้า หรือก่อให้เกิดการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย หรือ
ท�ำให้บา้ นเมืองอยูใ่ นสภาวะไร้กฎหมาย อีกทัง้ การกระท�ำดังกล่าวมีแนวโน้ม
หรือลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดภยันตรายอย่างร้ายแรงขึน้ ในสังคม รัฐสามารถ
ควบคุมหรือจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวได้
โดยใช้มาตรการต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงบนพื้นฐานของการใช้ดุลพินิจอย่าง
ระมัดระวัง ทัง้ นีศ้ าลเคยวางหลักเรือ่ งภยันตรายในปัจจุบนั อย่างชัดแจ้ง หรือ
The Clear and Present Danger Test ให้เป็นบรรทัดฐานถึงขอบเขตและ
ลักษณะของการแสดงความคิดเห็นเชิงปลุกเร้าให้คนกระท�ำความผิดไว้ใน
คดี Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969)19 ว่า ถ้อยค�ำที่จะถือว่า
ผิดกฎหมาย และรัฐสามารถควบคุมได้นั้น จะต้องก่อให้เกิดภยันตรายใน
ปัจจุบันอย่างชัดแจ้ง ส�ำหรับในคดีนี้ซึ่งจ�ำเลยคัดค้านการเกณฑ์ทหาร ยัง
ไม่อาจถือได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการไม่เชื่อฟัง แสดงความไม่จงรักภักดี
หรือปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพของสหรัฐอเมริกา ย่อมไม่อาจ
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ถือได้ว่า จ�ำเลยก่อให้เกิดภยันตรายได้อย่างแท้จริง ส�ำหรับการแสดง
ความคิดเห็นโดยใช้ภาษาก้าวร้าว (offensive language) เช่น ไม่นับถือ
พระเจ้า ความเชื่อทางศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ
นั้น แม้จะมีลักษณะรุนแรงหรือลบหลู่ความเชื่อของผู้อื่น ก็ยังถือไม่ได้ว่า
การกระท�ำนัน้ ก่อให้เกิดภยันตรายอย่างชัดแจ้ง จึงยังคงเป็นความคิดเห็นที่
ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอยู่ ซึ่งรัฐไม่อาจบัญญัติกฎหมายหรือ
ลงโทษเพื่อจ�ำกัดการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวได้
2.2 สิ่งลามกอนาจาร (obscenity)
รั ฐ ธรรมนู ญ สหรั ฐ ไม่ คุ ้ ม ครองการเผยแพร่ สิ่ ง ลามกอนาจาร 20
ทั้งนี้ปัญหาว่าสิ่งใดถือเป็นสิ่งลามกอนาจารหรือไม่ ต้องพิจารณาตาม
หลั ก วิ ญ ญู ช นทั่ ว ไปในสั ง คมว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด
ความต้องการทางเพศหรือไม่21 โดยมีข้อที่ควรพิจารณาดังนี22้
1) วิญญูชนทั่วไปเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งยั่วยวนและเร่งเร้าความ
ต้องการทางเพศ ความใคร่ ซึ่งสังคมหนึ่งอาจจะแตกต่างจากสังคมอื่นๆ
2) ภาพหรืองานดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพหรือเรื่องราวที่ชัดแจ้ง
เกี่ยวกับเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ การส�ำเร็จความใคร่ หรือโชว์
ให้เห็นอวัยวะเพศ ซึ่งมีกฎหมายบังคับใช้อย่างแจ้งชัด (fair notice) เป็น
การล่วงหน้า
3) ภาพหรืองานดังกล่าว เมือ่ พิจารณาในภาพรวมแล้ว ขาดคุณค่า
ทางวรรณกรรม ศิลปะ การเมือง หรือวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผยแพร่สิ่งลามก
อนาจารนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาตราขึ้นใช้บังคับหลายฉบับดังนี้
2 . 2 . 1 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ว ่ า ด ้ ว ย ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น
การสื่อสาร ค.ศ. 1994 (Communication Decency Act of 1994 – CDA
หรือ ซีดีเอ)
ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมกิจกรรมใน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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สือ่ ออนไลน์ ในสมัยทีซ่ ดี เี อมีผลบังคับใช้กเ็ กิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ในสังคม
ว่า ถือเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ขณะทีอ่ กี ด้านหนึง่ ก็มเี สียงสนับสนุนว่าซีดเี อมีเจตนารมณ์ทดี่ ใี นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ซีดีเอถูกตราขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติโทรคมนาคม ค.ศ. 1934 (Telecommunication Act of
1934) และถูกจัดหมวดหมู่ไว้ในประมวลกฎหมายของสหรัฐ ในหมวด 47
มาตรา 223 (47 U.S.C.§ 223) ซึ่งแบ่งระดับความส�ำคัญ ดังนี้
- ความผิดส�ำหรับผู้ใช้บริการโทรคมนาคม หรืออินเทอร์เน็ต
โดยทั่วไป
มาตรา 223 (1) (a) (1) (A) ห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องมือสื่อสาร
โดยรู้อยู่แล้วว่าจะก่อให้เกิด หรือชักชวน และด�ำเนินการส่งผ่านสิ่งใดๆ
รวมถึงการกล่าวถึง เรียกร้อง แนะน�ำ เสนอภาพ หรือการสื่อสารใดๆ
เกีย่ วกับภาพลามกอนาจาร หรือสิง่ ไม่เหมาะสมในทางเพศ (obscene, lewd,
lascivious, filthy, or indecent) โดยเจตนาที่จะรบกวน หรือกระท�ำการ
ที่มิชอบ ข่มขู่ หรือติดตามรังควานบุคคลอื่น
มาตรา 223 (1) (a) (1) (B) ห้ามกระท�ำการในลักษณะเดียวกันกับ
มาตรา 223 (A) โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้รับข้อมูลอายุต�่ำกว่า 18 ปี ไม่ว่าจะด้วย
โทรศัพท์หรือวิธีการใดในการริเริ่มการสื่อสารนั้น
มาตรา 223 (1) (a) (1) (C) ห้ามโทรศัพท์หรือใช้เครื่องมือสื่อ
สารใดๆ เพื่อรบกวนบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโทรศัพท์โดย
ไม่เปิดเผยชื่อโดยมีเจตนาจะท�ำให้ร�ำคาญหรือกระท�ำการไม่ชอบด้วยประ
การใดๆ ข่มขู่ หรือติดตามรังควานบุคคลใดๆ หรือบุคคลที่ได้รับการติดต่อ
ดังกล่าว
มาตรา มาตรา 223 (1) (a) (1) (D) และ (E) ก� ำหนดห้าม
มิให้ติดตาม รบกวน รังควาน ผู้อื่น โดยใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสาร
ในลักษณะเดียวกัน
บุคคลที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติข้างต้นมีโทษปรับตามที่ก�ำหนดไว้ใน
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หมวด 18 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา และจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 223 (2) (d) (1) (A) ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
บริการสื่อสาร (interactive computer service) ส่งข้อความ หรือภาพ
ในลักษณะเดียวกันกับทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ซึง่ มีลกั ษณะเป็นการบรรยายภาพ
หรือแสดงให้เห็นกิจกรรมทางเพศ หรืออวัยวะเพศ แก่บคุ คลทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า
18 ปี ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้ริเริ่มใช้เครื่องมือสื่อสารด้วยตนเองหรือ
ไม่ก็ตาม
ส่วนมาตรา 223 (2) (d) (1) (B) ห้ามมิให้ใช้บริการคอมพิวเตอร์
ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ เพื่ อ แสดงภาพลามกอนาจาร หรื อ ใน
ลักษณะเดียวกันกับข้อ A เพื่อให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับและจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี
ข้อก�ำหนดในกฎหมายฉบับนีย้ งั ห้ามการโฆษณาสิง่ ลามกอนาจาร
โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องมือสื่อสาร
เพื่อการโฆษณาด้วย ทั้งยังห้ามมิให้ใช้เครื่องมือสื่อสารท�ำการสื่อสารเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการค้ากับเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี หรือบุคคลอื่นที่อายุ
ไม่ต�่ำกว่า 18 ปี แต่ปราศจากความยินยอม โดยบุคคลที่ยินยอมให้ใช้เครื่อง
มือสื่อสารกระท�ำการดังกล่าว ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 50,000 เหรียญ
หรือจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ผู้ละเมิดโดยการใช้เครื่องมือ
โฆษณา ให้ถือว่าการกระท�ำผิดแต่ละวันเป็นการกระท�ำผิดต่างกรรมต่าง
วาระ
อนึ่ง มาตรา 507 เป็นบทอธิบายความหมายของการกระท�ำผิดที่
เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร ที่กระท�ำผ่านหรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้การ
ขนส่งหรือการน�ำเข้าภาพหรือสิ่งลามกอนาจารผ่านการเชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าวด้วย23 เนื่องจากกฎหมาย
เดิมก�ำหนดเฉพาะการน�ำเข้าหรือการขนส่งสิ่งลามกอนาจารผ่านระบบ
การขนส่งทางกายภาพเป็นหลัก24

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

293

- ความผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ส�ำหรับในส่วนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่อนข้างให้ความส�ำคัญ เพราะมีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน จึงบัญญัติบทคุ้มครองพิเศษ
ส�ำหรับไว้โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ต้องรับผิดในการกระท�ำของผู้ใช้บริการ
เว้นแต่ลกั ษณะการให้บริการมีความเกีย่ วข้อง หรือเป็นผูค้ วบคุมดูแลเนือ้ หา
ทีเ่ ข้าข่ายเป็นความผิดนัน้ หรือมีโอกาสได้รบั รูเ้ นือ้ หา รวมถึงเป็นผูส้ มรูร้ ว่ ม
คิดในการเผยแพร่เนื้อหาเหล่านั้นด้วย ตามที่ปรากฏใน มาตรา 223 (2) (e)
ของซีดีเอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) บุคคลไม่ตอ้ งรับผิดเพียงเพราะเป็นผูใ้ ห้บริการการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือการติดต่อสื่อสารให้กับหรือจากระบบ หรือเครือข่ายที่
ไม่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การควบคุ ม โดยบุ ค คลนั้ น เอง รวมถึ ง การส่ ง ผ่ า น หรื อ
ดาวน์โหลด หรือการเก็บข้อมูลโดยระบบโดยอัตโนมัติ หรือการเข้าถึงระบบ
ซอฟท์แวร์ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดขึ้นโดยระบบอันเนื่องมาจาก
การเชื่อมต่อ หากไม่ได้เป็นผู้จัดท�ำหรือก่อให้เกิดเนื้อหาหรือสิ่งลามก
อนาจารนั้นเอง
(2) ข้อที่ไม่ต้องรับผิดตาม (1) ไม่อาจใช้อ้างยันในกรณีที่บุคคลนั้น
เป็นผู้สมคบคิดโดยมีส่วนร่วมก่อให้เกิดหรือรู้อยู่แล้วว่าจะอาจจะก่อให้เกิด
การแพร่หลายสิ่งดังกล่าวข้างต้น ซึ่งละเมิดต่อกฎหมายนี้ รวมถึงบุคคล
ที่โฆษณาให้ทราบว่า มีการให้บริการสิ่งลามกอนาจารดังกล่าว
(3) ข้อที่ไม่ต้องรับผิดตาม (1) ไม่อาจใช้อ้างยันในกรณีที่บุคคลนั้น
เป็นผู้ให้บริการเข้าถึงหรือเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ซึ่งมีพฤติการณ์
ละเมิ ด กฎหมายข้ า งต้ น โดยบุ ค คลนั้ น เป็ น เจ้ า ของหรื อ ควบคุ ม ระบบ
ดังกล่าวโดยตรง
(4) บุคคลผู้เป็นนายจ้างไม่ต้องรับผิดต่อการกระท�ำของลูกจ้าง
ที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ หากลูกจ้างได้กระท�ำการและอยู่ภายในขอบเขต
ตามทางการที่จ้าง เมื่อการละเมิดกฎหมายนั้น นายจ้างไม่ได้มีส่วนรู้เห็น
อนุญาต หรือยินยอมให้กระท�ำการดังกล่าว หรือไม่ได้มสี ว่ นประมาทเลินเล่อ
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และละเลยที่จะควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ของตน อันอาจจะก่อให้เกิด
การกระท�ำผิดดังกล่าวขึ้น
(5) ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวสามารถอ้างเพื่อไม่ให้ตน
ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีได้ หากได้ด�ำเนินมาตรการใดๆ ที่เหมาะสม และโดย
สุจริต ภายในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอยู่และเป็นไปได้ เพื่อห้าม
ปรามหรือป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ดงั กล่าวโดยผูเ้ ยาว์ หรือการ
ก�ำหนดให้มรี ะบบการเข้าถึงผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลของบัตรเครดิต เดบิต
หรือระบบรหัสเข้าถึงของผูใ้ หญ่ (adult access code) หรือข้อมูลบัตรประจ�ำ
ตัวประชาชนที่แสดงว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว
(6) คณะกรรมการกลางก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การสื่ อ สาร (Federal
Communications Commission - FCC) อาจก� ำ หนดมาตรฐานที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีเหตุผลอันสมควรในการจ�ำกัดการเข้า
ถึง เพื่อห้ามมิให้มีการสื่อสารภายใตบทบัญญัติ ตามมาตรา 223 (2)
(d) ของซีดีเอได้ แต่คณะกรรมการไม่มีอ�ำนาจใดๆ ที่จะบังคับการให้
เป็ น ไปตามกฎหมายด้ ว ยตนเอง และกฎหมายนี้ ก็ ไ ม่ มี เ จตนารมณ์ ที่
จะให้ อ� ำ นาจแก่ ค ณะกรรมการ ที่ จ ะยอมรั บ ก� ำ หนดโทษ หรื อ ให้ ใ บ
อนุ ญ าตด้ ว ยตนเอง และไม่ มี อ� ำ นาจใดๆ ที่ จ ะด� ำ เนิ น การกั บ บุ ค คล
ทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการข้างต้นโดยตรง ทัง้ ไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะให้การสนับสนุน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ สนอเข้ า ไปเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการที่ ก� ำ หนดโดย
คณะกรรมการ แต่การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ก�ำหนดนั้น จะใช้เป็นพยานหลักฐานแสดงถึงเจตนาอันสุจริตเพื่อให้ได้มา
ซึ่งเหตุผลที่จะท�ำให้ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ตามข้อ (5) หากมีการฟ้อง
ร้องตาม มาตรา 223 (2) (d) แห่งซีดีเอนี้
ส่วนข้ออ้างที่จะท�ำให้ไม่ต้องรับผิดนั้น คือกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว จะได้รับเอกสิทธิ์ที่จะไม่ถูกฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีในศาล หรือในการด�ำเนินการทางปกครอง หากการกระท�ำ
ดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นใด ทั้งบุคคล
ดังกล่าวมีเจตนาสุจริตที่จะปฏิบัติตามข้อก� ำหนดข้างต้น เพื่อจะได้รับ
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ประโยชน์จากข้ออ้างที่จะไม่ถูกฟ้องร้องคดีในการจ�ำกัดการเข้าถึง ป้องกัน
การส่งผ่านข้อมูล หรือห้ามการเข้าถึงระบบสื่อสารภายใต้มาตรานี้
อาจกล่าวสรุปในส่วนนี้ได้ว่า ซีดีเอเป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้
ปฏิบัติต่อผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการเชื่อมต่อของระบบคอมพิวเตอร์ใน
ลักษณะเช่นเดียวกับผู้น�ำเสนอข้อมูล (publisher or speaker) ในสื่อดั้งเดิม
ประเภทอื่นๆ ตามกฎหมายฉบับนี้ ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ต้อง
รับผิดส�ำหรับเนื้อหาที่บุคคลอื่นเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หากผู้ให้บริการนั้น
ไม่สามารถควบคุมระบบการแสดงเนื้อหานั้นได้ ทั้งนี้ มลรัฐหรือรัฐบาล
ท้องถิ่นต่างๆ จะออกกฎหมายเพื่อก�ำหนดความรับผิดใดๆ เพิ่มเติมแก่
นิติบุคคลที่ประกอบการค้า บริการห้องสมุดที่ไม่แสวงหาก�ำไร หรือสถาบัน
การศึกษามิได้ คงท�ำได้กแ็ ต่เพียงการคอยก�ำกับดูแลการด�ำเนินการดังกล่าว
เท่านั้น
- การตรวจสอบควบคุม หรือเซ็นเซอร์เนื้อหา
ส� ำ หรั บ การตรวจสอบควบคุ ม หรื อ เซ็ น เซอร์ เ นื้ อ หาที่ เ ป็ น
ความผิดกฎหมายในภาพรวม มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ก็คือ นอกจาก
ซีดีเอจะมีบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้อ�ำนาจบิดามารดาในการควบคุมการเข้า
ถึงสื่อออนไลน์กับบุตรหลานไว้อย่างชัดเจน (มาตรา 509 ของกฎหมายว่า
ด้วยอ�ำนาจการจัดการการสื่อสารในโลกออนไลน์ของสมาชิกในครอบครัว
หรือ Online Family Empowerment) แล้ว โดยแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 201
ของประมวลกฎหมาย 47 U.S.C. §201 และมาตราอื่นๆ เช่น มาตรา 230
ก�ำหนดวิธกี ารป้องกันหรือการปิดกัน้ สือ่ ลามกหรือไม่เหมาะสม (Protection
for Private Blocking and Screening of Offensive Material) ซีดีเอยังมี
บทคุ้มกันทางกฎหมายให้แก่ผู้ปิดกั้นช่องทางการเข้าถึง หรือตรวจสอบสื่อ
ไม่เหมาะสมคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่บิดามารดาด้วย โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิด
ในทางแพ่งหากด�ำเนินการปิดกัน้ หรือจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูล ภายหลังทีต่ น
พิจารณาแล้วว่าเป็นสือ่ ลามกอนาจาร ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ โดยไม่สำ� คัญ
ว่าเนื้อหาเหล่านั้นจะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
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นอกจากนี้ หากมีการก�ำหนดมาตรการใดที่จะปกป้องเด็กมิให้
เข้าถึงระบบข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นวิธีการที่มีเหตุผล มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมแล้ว อาทิ การก�ำหนดรหัสผ่าน หรือใช้ระบบบัตรเครดิตเพื่อเข้า
ถึงระบบข้อมูล ผูใ้ ห้บริการดังกล่าวย่อมได้รบั ความคุม้ กันตามกฎหมายมิให้
ถูกฟ้องคดีแล้ว ซึ่งเรียกหลักการนี้ว่า “affirmative defense” อย่างไรก็ตาม
ข้ออ้างนีไ้ ม่อาจใช้อา้ งเพือ่ ให้หลุดพ้นความรับผิดได้ หากเป็นกรณีกระท�ำผิด
ตามกฎหมายอืน่ ด้วย25 ทัง้ ซีดเี อก็หาได้มผี ลเป็นการแก้ไข ขยาย หรือยับยัง้
บทบัญญัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ประการใดไม่
- การมีผลใช้บังคับของซีดีเอ
ภายหลั ง ซี ดี เ อมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ในปี 1997 สหภาพเสรี ภ าพ
พลเมืองอเมริกัน (American Civil Liberties Union) ยื่นฟ้องคดีต่อศาล
ว่า กฎหมายว่าด้วยความเหมาะสมในการสื่อสารซึ่งใช้ควบคุมการสื่อสาร
ออนไลน์ ดั ง กล่ า วขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ เพราะมี ลั ก ษณะจ� ำ กั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ของประชาชนมากเกิ น ไป ท้ า ยที่ สุ ด ศาลสู ง สุ ด สหรั ฐ ฯ พิ พ ากษาว่ า
กฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญจริง เนื่องจากมีถ้อยค�ำที่มีความหมายกว้าง
ขวาง คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ทั้งไม่มีนิยามค�ำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะที่ไม่
เหมาะสมของเนื้อหาที่อาจถูกปิดกั้น หรือห้ามไม่ให้เผยแพร่ว่ามีลักษณะ
อย่างไร26 โดยผลของค�ำตัดสินนี้เอง ในปี 2003 สภาคองเกรสจึงแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองเด็ก (Prosecuting Remedies and Tools Against the Exploitation of Children Today Act of 2003 หรือ PROTECT Act) แก้ไข
มาตรา 223 ก�ำหนดว่า สิ่งต้องห้ามไม่ให้มีการสื่อสารนั้นจะต้องมีลักษณะ
ลามกอนาจาร หรือเป็นภาพโป๊ของเด็ก (child pornography) นอกจาก
นี้ยังตัดถ้อยค�ำที่ไม่ชัดเจนอย่าง lewd, lascivious, filthy และ indecent
(มีความหมายท�ำนอง ลามก อนาจาร ความเสือ่ มเสียทางเพศ ไม่เหมาะสม)
ออกไปด้วย ปัจจุบนั มาตรา 223 จึงครอบคลุมเฉพาะการกระท�ำทีม่ ลี กั ษณะ
ของการชักชวนและส่งผ่านซึง่ ข้อความ ภาพ ฯลฯ ทีม่ ลี กั ษณะลามกอนาจาร
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หรือภาพโป๊เด็กไปยังบุคคลอื่น โดยมีเจตนาจะรบกวน กระท�ำไม่ชอบ ข่มขู่
ติดตามรังควาน หรือส่งสิ่งดังกล่าวไปยังเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี หรือการ
ใช้เครื่องมือสื่อสารรบกวนรังควานบุคคลอื่นๆ เท่านั้น
2.2.2 พระราชบัญญัติป้องกันสื่อลามกเด็ก ค.ศ. 1996 (Child
Pornography Prevention Act of 1996 หรือ CPPA)
กฎหมายนี้บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมสื่อและการกระท�ำในลักษณะ
ต่างๆ ทีอ่ าจกระทบต่อเด็กและเยาวชนให้เข้มงวดและชัดเจนขึน้ อาทิ มาตรา
2256 (8) (B) ห้ามมิให้กระท�ำด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้เกิดภาพเสมือนจริง
(visual depiction) ในลักษณะเป็นการร่วมเพศหรือกระท�ำทางเพศของ
เด็กหรือผู้เยาว์ (engaging in sexually explicit conduct) มาตรา 2258 (2)
ห้ามผลิตภาพยนตร์ที่ท�ำให้เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้แสดงเพื่อชักชวน
หรือกระตุ้นความต้องการทางเพศ หรือร่วมเพศให้เกิดขึ้นแก่เด็กหรือ
เยาวชน มาตรา 2256 (8) (D) ห้ามการโฆษณาสิง่ ลามกอนาจารโดยใช้ภาพ
เด็กในการโฆษณานั้น เป็นต้น
2.2.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก
ค.ศ. 1998 (Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 หรือ
COPPA)
เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดวิธีการเก็บข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ประกอบการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ที่อายุต�่ำกว่า 13 ปี รวมถึงข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแล
กิจการสือ่ สาร (FCC) ตาม 16 C.F.R. § 312 เพือ่ ให้เจ้าของเว็บไซต์หรือผูใ้ ห้
บริการออนไลน์ตรวจสอบอายุของผูท้ จี่ ะเข้าถึงระบบข้อมูล การดาวน์โหลด
ข้อมูล และยังมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อบิดามารดาของเด็กดังกล่าวด้วย
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2.2.4 พระราชบัญญัคิคุ้มครองเด็กบนสื่อออนไลน์ ค.ศ. 1998
(Children’s Online Protection Act of 1998 หรือ COPA)
กฎหมายเฉพาะที่ ก� ำ หนดโทษทางอาญาไว้ ส� ำ หรั บ การเผย
แพร่ เ นื้ อ หาไม่ เ หมาะสมหรื อ มี ลั ก ษณะละเมิ ด (offensive) เด็ ก ผ่ า น
สือ่ ออนไลน์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเว็บไซต์ทที่ ำ� ขึน้ เพือ่ การค้า
กฎหมายนี้ห้ามผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ จ�ำหน่ายหรืออนุญาตให้เด็กเข้า
ถึงสิ่งที่อาจเป็นภยันตรายต่อเด็กได้ อาทิ ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางเพศ
ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมทางเพศ ภาพเปลือย รวมถึงภาพหญิงโชว์หน้าอกด้วย
จึงท�ำให้กฎหมายนี้มีบทบัญญัติที่กว้างขวางกว่ากฎหมายควบคุมสิ่งลามก
อนาจารฉบับอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ถูกศาลสหรัฐพิพากษาว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีถ้อยค�ำกว้างเกินไป และไม่มีนิยามค�ำว่า อันตราย
ต่อเด็ก (harmful to minor) ว่าหมายถึงการกระท�ำอย่างไรบ้าง27
2.2.5. พระราชบัญญัติป้องกันอินเทอร์เน็ตส�ำหรับเด็ก ค.ศ.
2000 (Children’s Internet Protection Act of 2000 หรือ CIPA)
เป็ น กฎหมายที่ ใ ช้ แ รงจู ง ใจทางงบประมาณมาเป็ น กลไกใน
การคุม้ ครองเด็กและเยาวชน มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการจัดงบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษาหรือห้องสมุดทีต่ อ้ งการรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
กลาง ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาระดับประถมและมัธยม (Elementary
and Secondary Education Act of 1965) โดยก�ำหนดให้โรงเรียนและ
ห้องสมุดที่ประสงค์จะรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง จะต้องใช้มาตรการ
ในการป้องกันหรือตรวจสอบ (filters) มิให้มกี ารกระท�ำผิดเกีย่ วกับสือ่ ลามก
อนาจารหรือไม่เหมาะสมต่อเด็ก
อย่างไรก็ดี ภายหลังมีผลใช้บังคับได้เพียง 1 ปี เท่านั้น ก็ถูก
สหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกนั ร้องต่อศาลว่ากฎหมายนีม้ เี นือ้ หาทีข่ ดั ต่อ
รัฐธรรมนูญเช่นกัน ซึ่งแม้ศาลชั้นต้นเห็นว่า เนื้อหาในกฎหมายมีลักษณะ
จ�ำกัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลก็ตาม แต่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ก็ ไ ม่ เ ห็ น พ้ อ งด้ ว ยกั บ ผู ้ ร ้ อ งที่ ว ่ า รั ฐ มิ อ าจบั ญ ญั ติ ก ฎหมายเช่ น นี้ ไ ด้
จึ ง พิ พ ากษาว่ า กฎหมายฉบั บ นี้ ไ ม่ ขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ยเหตุ ผ ลว่ า
บทบัญญัตินี้ใช้เฉพาะกับห้องสมุดหรือสถานศึกษาของรัฐเท่านั้น ซึ่งตาม
ปกติแล้ว บรรณารักษ์จะต้องแสวงหาสื่อที่มีประโยชน์และมีคุณภาพสูงสุด
มาให้บริการแก่นกั เรียนนักศึกษาอยูแ่ ล้ว อีกทัง้ ห้องสมุดก็มกี ารแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น การเข้าถึงข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต ในลักษณะที่แตก
ต่างจากพื้นที่สาธารณะทั่วๆ ไป ดังนั้น กฎหมายที่ก�ำหนดให้โรงเรียนหรือ
ห้องสมุดสาธารณะต้องใช้มาตรการกลั่นกรองหรือปิดกั้นเว็บไซต์มิให้
สามารถเข้าถึงภาพเคลื่อนไหว (visual depictions) ที่เป็นสิ่งลามกอนาจาร
และภาพโป๊ของเด็ก รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก (harmful to
minors) จึงเป็นสิ่งที่กระท�ำได้28
2.2.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ค.ศ. 2003 (Prosecutorial
Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today
Act of 2003 หรือ PROTECT Act)
กฎหมายฉบั บ นี้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จากกฎหมายเดิ ม หลายฉบั บ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชบัญญัตคิ วามจริงในชือ่ โดเมน (Truth in Domain
Names Act - TDNA of 2003) ซึ่งบัญญัติไว้ตาม 18 U.S.C. § 2252 (B)
(b) รวมถึงแก้ไขปัญหาหลักการทางกฎหมายเดิมที่ว่า “สิ่งลามกอนาจาร”
ไม่รวมถึงภาพที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นการสร้างจากจินตนาการของมนุษย์
โดยกฎหมายฉบับนี้ มีข้อก�ำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดสร้างเว็บไซต์สาธารณะ
เพื่อหลอกลวงผู้ใช้บริการเกี่ยวกับชื่อเว็บไซต์ของตน และก�ำหนดให้ต้อง
มีความรับผิด หากมีการใช้ชื่อโดเมนเนมเพื่อหลอกลวงให้บุคคลอื่นเข้าไป
ในเว็บไซต์นั้นซึ่งมีภาพลามกอนาจาร หรือเป็นการหลอกลวงเด็กให้เข้าไป
ในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเป็นอันตรายต่อเด็ก โทษสูงสุดส�ำหรับกรณีเหล่านี้สูง
ถึงขัน้ จ�ำคุกตลอดชีวติ อีกทัง้ ยังให้อำ� นาจเจ้าหน้าทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ดักฟังการติดต่อสื่อสารของบุคคลได้ส�ำหรับกรณีที่มีการล่วงละเมิดต่อเด็ก
และการลักพาตัวเด็ก นอกจากนี้ ยังมีข้อก�ำหนดห้ามมิให้ใช้คอมพิวเตอร์
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สร้างภาพลามกเด็ก วาดภาพ สร้างรูปปั้น หรือภาพอื่นใดที่มีลักษณะอัน
ลามกตามลักษณะ “Miller Test” (หลักที่ศาลสหรัฐฯ ใช้วินิจฉัยว่าการแสดง
ออกนั้นๆ เข้าข่ายลามกหรือไม่) ซึ่งก่อนหน้านี้กฎหมายไม่ได้หมายรวมให้
กรณีดังกล่าวเป็นสิ่งลามกอนาจาร
อนึ่ง การครอบครองสิ่งลามกดังกล่าวมีความผิดเช่นกัน และต้อง
ระวางโทษจ�ำคุก 5 ปี หากน�ำไปจ�ำหน่ายระวางโทษจ�ำคุก 10 ปี ส�ำหรับ
ประชาชนชาวสหรัฐฯ ที่กระท�ำผิด แม้ได้กระท�ำนอกประเทศสหรัฐจะต้อง
รับโทษในประเทศ ซึ่งจ�ำคุกไม่เกิน 30 ปี ส�ำหรับการกระท�ำผิดทางเพศต่อ
เยาวชนในต่างประเทศ
2.2.7 พระราชบัญญัติความปลอดภัยและการปกป้องเด็ก
อดัม วอร์ช ค.ศ. 2006 (Adam Walsh Child Protection and Safety Act
of 2006)
เป็นกฎหมายที่ห้ามใช้ถ้อยค�ำหรือภาพดิจิตอล เพื่อหลอกลวง
ผู้อื่นให้ต้องเข้าสู่ภาพลามกลามกอนาจาร หรือหลอกลวงเด็กเพื่อเข้าไปดู
วัตถุหรือสื่อที่เป็นอันตรายทางเพศต่อเด็ก
2.3 ถ้อยค�ำที่ก่อให้เกิดความรู้สึกโกรธเคือง หรือสร้างความ
ขัดแย้ง (hostile audience and fighting words )
การแสดงความคิดเห็นที่สร้างความขัดแย้ง หรือ fighting words
ที่อาจกระตุ้นให้ผู้ถูกกล่าวถึงกระท�ำรุนแรงต่อผู้กล่าวถ้อยค�ำนั้น ถ้อยค�ำ
ที่ท�ำให้บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถรู้สึกโกรธแค้นได้ หรือมีความรุนแรง
ถึงขนาดที่จะต้องโต้ตอบท�ำร้ายกันไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
สหรัฐฯ โดยมีการยืนยันหลักการนี้ในหลายคดี เช่น คดี Feiner v. New
York, 340 U.S. 315 (1951) ซึ่งจ�ำเลยกล่าวว่า ประธานาธิบดีทรูแมนเป็น
คนเกียจคร้าน (bum) ฯลฯ ทั้งยังเรียกร้องให้สมาชิกจับอาวุธขึ้นต่อสู้เพื่อ
สิทธิของตนตามกฎหมาย การใช้ถ้อยค�ำดังกล่าวเป็นผลให้ประชาชนที่ได้
รับฟัง น�ำความไปแจ้งกับต�ำรวจและว่าถ้าต�ำรวจไม่จัดการไอ้ลูกโสเภณี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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(son of the bitch) ที่กล่าวถ้อยค�ำดังกล่าวอยู่ พวกเขาจะไปจัดการกันเอง
ต�ำรวจพยายามร้องขอให้จ�ำเลยหยุดกล่าว แต่ก็ถูกปฏิเสธ ต�ำรวจจึงจับกุม
จ�ำเลยมาด�ำเนินคดี ศาลสูงสุดเห็นว่าการกล่าวถ้อยค�ำของจ�ำเลยเป็น
การยั่วยุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงขึ้น การใช้ดุลพินิจของ
ต�ำรวจและเข้าจับกุมเพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงเป็นเรื่อง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย29 ไม่ใช่การกระท�ำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
2.4 ถ้อยค�ำหมิ่นประมาท หรือละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคล
(defamation and invasion of privacy)
ถ้ อ ยค� ำ ที่ มี ลั ก ษณะใส่ ค วามหรื อ กล่ า วให้ ร ้ า ยบุ ค คลอื่ น
(defamation) ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น
การหมิ่นประมาทปัจเจกชนหรือกลุ่มบุคคลก็ตาม โดยการกระท�ำเช่นนี้ผู้
กระท�ำอาจมีโทษทางอาญา อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดความรับผิดทางอาญา
ส�ำหรับบุคคลที่กล่าววิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น
มีข้อจ�ำกัดบางประการดังเช่นที่ปรากฏในคดี New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) ศาลในคดีนี้พิพากษาว่า ในกรณีที่สื่อมวลชน
วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลสาธารณะ
นั้น สื่อมวลชนจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อมีเจตนาที่จะแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือมีเจตนาที่จะละเลยการแสวงหาความจริง หากสื่อมวลชน
แสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดในการเสนอข่าวสารนั้นเป็นความผิดพลาด
โดยสุจริต (honest error) และเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ (official conduct) เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่รัฐ สื่อนั้นย่อมไม่มีความรับผิด
”ขอบเขตแห่งเสรีภาพของสื่อมวลชน ไม่ได้มีเพียงเสรีภาพในการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเท่านัน้ แต่ยงั ขยายความไปถึงเสรีภาพโดยปราศจาก
การลงโทษใดๆ เมื่อสื่อมวลชนนั้นน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นเรื่องจริง ทั้งยัง
เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ”
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ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ว่ า ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างมากในฐานะที่เป็นส่วนส�ำคัญของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยเจ้าพนักงานรัฐ กระทัง่ การวิพากษ์
วิจารณ์คำ� ตัดสินของผูพ้ พิ ากษาก็ควรเป็นสิง่ ทีป่ ระชาชนกระท�ำได้โดยชอบ
ดังนั้น แม้รัฐจะสามารถจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิด ส�ำหรับกรณีที่
ความคิดเห็นนั้นเข้าข่ายหมิ่นประมาทบุคคลอื่นได้ก็ตาม แต่รัฐจะก�ำหนด
ให้เป็นความรับผิดโดยเด็ดขาด (strict liability) ส�ำหรับการหมิ่นประมาท
บุคคลสาธารณะ (public figure) ไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากการหมิ่นประมาท
บุคคลทั่วไปที่เป็น private figure
2.5 โฆษณาเพื่อประโยชน์ทางการค้า (commercial speech)
การโฆษณาเพื่อประโยชน์ทางการค้านั้น แม้เป็นเรื่องที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แต่ก็ได้รับความคุ้มครองในระดับที่ต�่ำกว่า
การแสดงความเห็นในกรณีทั่วๆ ไป รัฐสามารถควบคุมการโฆษณาสินค้า
ให้มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง (truthful speech) ได้ และหากการ
โฆษณาใดไม่ตรงกับความจริงหรือถึงขั้นหลอกลวงท�ำให้หลงผิด หรือมี
ลักษณะเป็นความผิดกฎหมาย (false, deception, or illegal) รัฐอาจจะจ�ำกัด
หรือห้ามการเผยแพร่การโฆษณานั้นๆ ได้ แต่การก�ำหนดให้เอกชนต้องส่ง
สื่อโฆษณาให้รัฐตรวจสอบ หรืออนุญาตก่อนการโฆษณาไม่อาจกระท�ำได้
3. แนวนโยบาย กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์
ในอดีต การตรวจสอบและควบคุมการน�ำเสนอข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาของสังคมอเมริกัน และถูกต่อต้านตลอด
มาทั้ ง ฝ่ า ยนั ก วิ ช าการและองค์ ก รศาล แม้ ฝ ่ า ยรั ฐ บาลมี ค วามประสงค์
ที่ จ ะออกฎหมายควบคุ ม การน� ำ เสนอข่ า วสารใดๆ แต่ ก็ ถู ก วิ พ ากษ์
วิ จ ารณ์ แ ละพิ พ ากษาว่ า ขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ตามหลั ก สิ ท ธิ เ สรี ภ าพขั้ น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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พื้ น ฐานของสหรั ฐ อเมริ ก าเสมอมา ในขณะที่ ค วามพยายามในการ
ควบคุ ม การแสดงความคิ ด เห็ น โดยรั ฐ บาล ก็ คุ ม ได้ เ พี ย งบางประเด็ น
เท่านั้น และจะต้องผ่านการฟ้องร้องด� ำเนินคดี ไม่ใช่การปิดกั้น ทั้งนี้
ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาสามารถก�ำหนดมาตรการ
ขึ้ น เองได้ เ พื่ อ ควบคุ ม เนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การเคารพเสรี ภ าพ
สื่อออนไลน์
รัฐบาลสหรัฐได้เริ่มควบคุมสื่อออนไลน์ ตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษ
1990 เป็นต้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาสื่อลามกที่แพร่หลายบนอินเทอร์เน็ต
แต่กฎเกณฑ์ที่ออกมาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสมบูรณ์ได้ เนื่องจาก
ถูกต่อต้านจากนักวิชาการและฝ่ายตุลาการ ท�ำให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวถูก
พิพากษาว่าขัดรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเริ่มประสบความส�ำเร็จ
ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อออนไลน์มากขึ้น ด้วยการอ้างเหตุผล
ความมั่ น คงของรั ฐ (national security) ภายหลั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ก าร
ก่อการร้าย 11 กันยายน โดยรัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ หรือ
surveillance of digital communications ได้เพื่อตรวจสอบควบคุมและ
บัญญัติให้ผู้ประกอบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบและแกะรอยในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากเป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า เครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล
ข่าวสารมีความส�ำคัญต่อสังคมและประชาคมระหว่างประเทศอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ แม้ในประเทศที่มีการปกครอง
แบบเผด็จการ ระบบเครือข่ายข้อมูลก็ทำ� ให้รฐั บาลจะต้องตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น ยิ่งสังคมเปิดเสรีบนสื่อออนไลน์มาก
เท่าใด ก็จะยิ่งท�ำให้สังคมมีความเข้มแข็งและท�ำให้รัฐบาลมีความโปร่งใส
และความรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ปัจเจก
ชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน ดังกล่าวมาแล้วว่า การแลก
เปลีย่ นข้อมูลข่าวสารตามหลักการตลาดเสรีทางความคิดเป็นสิง่ ส�ำคัญ ทัง้ นี้
สหรัฐฯ ยอมรับหลักการนีน้ บั แต่กอ่ ตัง้ ประเทศ ทัง้ ยังผลักดันให้ได้รบั รองไว้
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
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Rights) ด้วย ซึ่งประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้โดยเสรีและ
ปราศจากความหวาดกลัว และสามารถเข้าถึงและสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยปราศจากการตรวจสอบหรือปิดกั้นจากรัฐ
แม้เป็นที่ยอมรับว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็มีข้อ
จ�ำกัดในตัวเอง และสหรัฐฯ เองก็ก�ำหนดเนื้อหาต้องห้ามไม่ให้เผยแพร่
หลายลักษณะดังที่กล่าวไปแล้ว แต่เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ มีความเชื่อมั่น
ว่า ความมัน่ คงของชาติและความเจริญงอกงามทางเศรษฐกิจสามารถพัฒนา
ไปพร้ อ มกั น ได้ภ ายใต้การใช้งานอินเทอร์เน็ต แม้ในด้านหนึ่งจะมีคน
พยายามกระท�ำผิดบนสื่อออนไลน์ เช่น เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการ
ธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต เผยแพร่สื่อลามกทางเพศที่เกี่ยวกับเด็ก ค้า
หญิงและเด็กออนไลน์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง การติดต่อสื่อสารและการบริการ
ข้อมูลที่รวดเร็วหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตก็ช่วยท�ำให้ระบบต่างๆ ใน
ประเทศพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วด้วย ดังนั้น ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐฯ จึง
ด�ำเนินการทางการทูตสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันก�ำหนดนโยบาย
ในการส่งเสริมเสรีภาพออนไลน์ เพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็ร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปพร้อมกันด้วย
ปัจจุบัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมสื่อออนไลน์ โดยสรุปได้ ดังนี้
3.1 นโยบายให้เอกชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพือ่
ควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ในสหรัฐอเมริกา ผู้ใ ห้บริการอิน เทอร์เน็ตมีหน้าที่ต้องพัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์เพื่อกลั่นกรองข้อมูล หรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ภาพลามกอนาจารเด็ ก โดยระบบเหล่ า นั้ น จะต้ อ งสามารถท� ำ งานได้
โดยอัตโนมัติ และไม่มีข้อผิดพลาดหรือมีน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้การตรวจ
สอบกลั่ น กรอง หรื อ การปิ ด กั้ น นั้ น ไปกระทบกั บ เนื้ อ หาประเภทอื่ น ใด
ที่ไม่ใช่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (false positives) นอกจากนี้ ยังมีบริษัท
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เอกชนจ� ำ นวนหนึ่ ง พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ กลั่ น กรองเนื้ อ หาจากปลาย
ทางของผู้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเอง เช่น บิดามารดา หรือนิติบุคคล
น�ำไปใช้ในบ้าน หรือองค์กรของตนเพื่อกลั่นกรองเนื้อหาที่ไม่อยากให้
บุตรหลาน หรือพนักงานเข้าถึงได้ เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีของ
การปิดกัน้ โดยฝ่ายผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตอันเป็นการกลัน่ กรองและปิดกัน้
ช่องทางมาตัง้ แต่แหล่งก�ำเนิดข้อมูลดังกล่าว นอกจากนีร้ ฐั บาลยังก�ำหนดให้
สถานศึกษา หรือห้องสมุดที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐต้องใช้ซอฟต์แวร์ปิด
กั้นการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารด้วย
3.2 การป้องกันมิให้ประชาชนเข้าถึงเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วด้วยความ
มั่นคงของชาติ (national security)
แม้ประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้สิทธิกับประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลของฝ่ายรัฐในทุกๆ กรณี แต่ส�ำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของรัฐ หรือข่าวสารใดที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของรัฐบาล
ได้ ก็ปรากฏว่ามีการใช้อ�ำนาจในทางบริหารภายในสั่งให้ปิดกั้นช่องทาง
เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ กรณีที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เช่น
สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช และ บารัค โอบามา รัฐบาลปิดกั้น
การเข้าถึงเนื้อหาของบางเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกา โดยจากการตรวจสอบ
ของภาคเอกชนซึ่งใช้วิธีการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสงครามในปากีสถาน
หรืออิรกั ในเว็บไซต์กเู กิลจะไม่พบข้อมูล หรือบทความทีเ่ ขียนวิพากษ์วจิ ารณ์
การท�ำสงครามดังกล่าวเลย ในขณะที่หากค้นหาข้อมูลแบบเดียวกันใน
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป จะพบข้อมูลเหล่านั้นปรากฏอยู30่
ในทางกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น พบว่าการปิดกั้น
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับอันกระทบต่อความมั่นคงชาติ จะเป็นไปตาม
กฎหมายจารกรรม ค.ศ. 1917 (Espionage Act of 1917) ซึ่งก�ำหนดให้
เป็นความผิดทางอาญาด้วย หากมีการเปิดเผยความลับทางการทหาร
ตามนัย 18 U.S.C § 793 (d) และ (e)31 แต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ความเป็นจริงก็คือ รัฐมักอ้างเหตุผลเดียวกันนี้เพื่อห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูล
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ข่าวสารของทางราชการประเภทอืน่ ๆ ด้วย จนในปี ค.ศ. 1966 สภาคองเกรส
ต้องตรากฎหมายเกีย่ วกับเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขึน้ ฉบับหนึง่
ชื่อว่า พระราชบัญญัติเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ค.ศ. 1966
(Freedom of Information Act of 1966 - FOIA) แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
ปกครอง (Administrative Procedure Act of 1946) เพื่อให้เป็นหลักประกัน
แก่ประชาชนว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลของฝ่ายรัฐได้เสมอ เพราะถือเป็น
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ (public rights to know)32 และหากรัฐประสงค์จะ
ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวรัฐจะอ้างว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือ
กระทบต่อความมั่นคงของชาติลอยๆ ไม่ได้ แต่ต้องแสดงพยานหลักฐานที่
หนักแน่นเพียงพอว่าการเปิดเผยนั้นจะเกิดภยันตรายอย่างแท้จริง (clear
and present danger) ฯลฯ มิเช่นนั้นศาลจะสั่งให้รัฐเปิดเผยทุกกรณี33
โดยผลของกฎหมายฉบับนี้ การปิดกั้นข้อมูลของทางราชการจึงเกิดขึ้น
ไม่ได้อีกต่อไป34 เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
ความมั่นคง เช่น การเปิดเผยข้อมูลจะกระทบต่อประโยชน์ของชาติใน
การป้องกันตนเองหรือนโยบายระหว่างประเทศ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพในความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนอื่นจนเกินสมควร กระทบ
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของรัฐอย่างร้ายแรง หรือการปิดกัน้ นัน้ ไม่มี
ประโยชน์ และเป็นเพียงข้อมูล หรือกระบวนการการเสนอความเห็นภายใน
องค์กรเท่านั้น หรือด้วยเหตุผลว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนและการด�ำเนินคดีทางอาญา เป็นต้น35
3.3 ความพยายามทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอืน่ ไม่วา่ จะเป็น
องค์กร คนต่างชาติ หรือผู้ต้องสงสัยในคดีก่อการร้าย
ในอดี ต ที่ ผ ่ า นมา เป็ น ที่ ย อมรั บ ของศาลสู ง สุ ด ว่ า ฝ่ า ยบริ ห าร
มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ในการรั ก ษาความมั่ น คงของประเทศ
หากสภาคองเกรสแสดงเจตจ�ำนงอย่างชัดแจ้งว่า ให้เป็นดุลพินิจของฝ่าย
บริหารทีจ่ ะด�ำเนินมาตรการใดๆ ในการป้องกันประเทศจากศัตรูแล้ว ศาลก็
จะมีอ�ำนาจอย่างจ�ำกัดในอันที่จะตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร36
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวก็หาใช่ว่าศาลจะไม่มีอ�ำนาจในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการกระท�ำต่างๆ โดยองค์กรบริหารตามหลักนิติรัฐเลย
และย่อมถือว่าอันตรายต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างยิ่งหากฝ่ายบริหาร
มีอ�ำนาจอิสระในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อด�ำเนินคดีกับประชาชนโดยไร้การ
ตรวจสอบถ่วงดุลย์จากองค์กรตุลาการ ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมาก็มกั เกิดการใช้อำ� นาจ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายการเมืองอยู่เนืองๆ โดยไม่มีค�ำร้องขอ
ต่อศาล หรือขอให้ออกหมายศาลเพือ่ การตรวจสอบ37 ในทีส่ ดุ สภาคองเกรส
จึงตรากฎหมายการตรวจตราข่าวกรองต่างประเทศ (Foreign Intelligence
Surveillance Act of 1978 - FISA) แก้ไขล่าสุดปี 1998 เพื่อแก้ปัญหาการ
ตรวจค้นหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีหมายศาล ตามกฎหมายฉบับนี้ ฝ่าย
บริหารต้องขออนุมตั ศิ าลเพือ่ การเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของปัจเจก
ชนทีเ่ ป็นคนในบังคับของชาติศตั รู โดยกระบวนการพิจารณาจะท�ำโดยศาล
พิเศษ (Foreign Intelligence Surveillance Court) ซึ่งรัฐบาลต้องแสดง
เหตุผลให้ศาลเห็นว่า มีความจ�ำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นและไม่มีวิธีการอื่น
ใดที่จะได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นอีกแล้ว38 ทั้งนี้ จะต้องด�ำเนินการภายใน
ระยะเวลาจ�ำกัด ไม่ว่าจะเป็นการดักฟังโทรศัพท์ การเฝ้าระวังทางระบบ
โทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ39 อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ฉบับนี้ยังมีข้อยกเว้นที่ก�ำหนดให้อ�ำนาจแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ผ่านรัฐมนตรียุติธรรม สามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่ดักฟังและเข้าถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบโดยไม่ต้องขอหมายจากศาลเมื่อมีเหตุจ�ำเป็น
เร่งด่วน และสามารถปฏิบัติการได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี40
ส�ำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอิเล็กทรอนิกส์นนั้ ตาม
ปกติแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมอาชญากรรม
ค.ศ. 1968 (Omnibus Crime Control and Safe Street Act of 1968)
ซึ่งถูกก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายล�ำดับที่ 18 มาตรา 2510-2522 (18
U.S.C.§§ 2510-2522) ว่า การค้นและตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวม
ทั้งการดักฟังการสนทนา จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน อนึ่ง กฎหมาย
ฉบับนี้คุ้มครองเพียงข้อมูลที่ยังอยู่ใน “ระหว่างการส่ง” (transfer) เท่านั้น
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ไม่คุ้มครองข้อมูลที่กระบวนการส่งสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากกฎหมายมองว่า
สิทธิในความเป็นส่วนตัวของ “ผูส้ ง่ ” หมดสิน้ ไปเมือ่ ผูร้ บั ได้รบั ข้อมูลนัน้ เช่น
นี้ หากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายผูร้ บั ย่อมไม่ถอื เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้ส่ง ตามกฎหมายฉบับนี41้
กฎหมายความเป็นส่วนตัวในการสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Communication Privacy Act of 1986 - ECPA) เป็นกฎหมายอีกฉบับ
หนึง่ ทีห่ า้ มมิให้รฐั ตรวจสอบข้อมูลในระบบออนไลน์โดยไม่มหี มายศาล ตาม
18 U.S.C. §2703 (b) (A)-(B), (c) (1) (B) หากผู้เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์
ตั้ ง รหั ส ผ่ า นไว้ สิ ท ธิ ใ นความเป็ น ส่ ว นตั ว ย่ อ มได้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง
การตรวจค้นหรือเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ทั่วไปโดยไม่มีหมายศาลไม่อาจ
กระท�ำได้42 อย่างไรก็ตาม กรณีนยี้ อ่ มต่างจากการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ทเี่ ปิด
ให้บริการเป็นสาธารณะ และไม่มีสิทธิในความเป็นส่วนตัว43 รวมถึงข้อมูล
ต่างๆ ทีจ่ ดั ให้มขี นึ้ และเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตด้วย44 ซึง่ แม้กระทัง่ ได้ตงั้ รหัส
เข้าไว้ แต่หากท�ำให้ปรากฏ และบุคคลสามารถเข้าได้โดยอัตโนมัติ ก็แสดง
ให้เห็นว่าเจ้าของคอมพิวเตอร์ไม่ได้คาดหวังความเป็นส่วนตัว ดังนั้น การ
ค้นและยึดคอมพิวเตอร์ในกรณีหลังนีย้ อ่ มไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องใช้หมายศาล
อย่ า งไรก็ ดี ภายหลั ง การก่ อ การร้ า ยถล่ ม ตึ ก เวิ ล ด์ เ ทรด
เซ็ น เตอร์ เ มื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน 2001 รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ได้ เ พิ่ ม ระดั บ
ความเข้มงวดในการจ�ำกัดเสรีภาพในสือ่ อนไลน์มากขึน้ ทัง้ ยังให้อ�ำนาจรัฐใน
การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นด้วย
กฎหมายพิเศษที่สภาคองเกรสตราขึ้นภายหลังเกิดเหตุเพียง 45 วัน ได้แก่
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายสหรัฐอเมริกา (Uniting
and Strengthening American by Providing Appropriate Tools Required
to Intercept and Obstruct Terrorism หรือ USA PATRIOT Act) บัญญัตขิ นึ้
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม คือ กฎหมายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
แห่งชาติ (National Information Infrastructure Protection Act of 199645
หรือ NIIPA) และกฎหมายฉบับอื่นๆ อย่าง กฎหมายการฉ้อโกงทางละเมิด
และการท�ำละเมิด (Computer Fraud and Abuse Act of 1984, 1986 และ
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199446) และกฎหมายการตรวจตราข่าวกรองต่างประเทศ (FISA) โดยมี
บทบัญญัติให้อ�ำนาจแก่หน่วยงานความมั่นคงของรัฐ รวมถึงเอฟบีไออย่าง
กว้างขวาง อาทิ สามารถใช้เทคโนโลยีที่ชื่อ “คาร์นิวอร์” (Carnivore) เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ ดักฟัง (wiretap) และ
เฝ้าระวังระบบอีเมล หรือเข้าถึงข้อมูลของชาวต่างชาติ หรือองค์กรภายใต้
การสนับสนุนของต่างชาติที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นอันตรายต่อสหรัฐฯ อีกทั้ง
สามารถน�ำข้อมูลที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน และเป็น
พยานหลักฐานในชั้นศาลได้
ส�ำหรับขั้นตอนในการเข้าถึงข้อมูลข้างต้น แม้จะอ้างเหตุผลเรื่อง
“ความมั่นคง” แล้วก็ตาม รัฐก็จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้โดย
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ทั้งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Privacy Protection Act of 1980 หรือ PPA 42 U.S.C. §
2000aa) ด้วย กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จะต้องขอรับความเห็นชอบจากผู้ช่วย
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม แผนกคดีอาญา และส่วนงานอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญา (Computer Crime and Intellectual
Property Section - CCIPS) ซึ่งเป็นฝ่ายวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลที่
เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวงยุ ติ ธ รรมก่ อ น47
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงสามารถใช้หมายเรียกเพื่อขอ
พยานหลักฐานจากส�ำนักพิมพ์หรือบุคคลได้ และจะต้องละเว้นจากการค้น
หากไม่จ�ำเป็น แต่หลักการพื้นฐานเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็มีข้อยกเว้น เช่น กรณีการค้นหา
สิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งที่ได้มาจากการกระท�ำผิด กาiค้นเพื่อพบและจับ
ผู้ต้องสงสัย รวมทั้งกรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จะต้องค้นทันทีเพื่อ
ป้องกันการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความตาย (42 U.S.C. § 2000aa (a)
(2)- 2000aa (b) (2) ) ดังนั้น ปัจจุบัน เมื่อน�ำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาใช้กับการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงเกิดปัญหาการตีความพอ
สมควร เพราะเทคโนโลยีและวิทยาการได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 1980 แล้ว
อาจกล่าวสรุปได้ว่า ในกรณีที่รัฐอ้างเหตุผลเพื่อความมั่นคงของ
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ชาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสามารถตรวจ
ค้น รวมทั้งยึดพยานหลักฐานในระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นกรณีพิเศษ แตก
ต่างจากกรณีปกติที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจกระท�ำการต่างๆ ดังกล่าวได้
แต่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา48 อย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตาม การด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ตามกฎหมายฉบับนี้ ก่อให้
เกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมากว่า เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกินสมควร โดยอ้างมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงของ
ชาติ หรือสงครามต่อต้านการก่อการร้าย
3.4 ควบคุมสือ่ ออนไลน์ดว้ ยการก�ำหนดภาระหน้าทีต่ า่ งๆ ให้
กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
กรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ประสงค์ จ ะตรวจสอบหรื อ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
บางประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สมัครใช้อีเมลและรายละเอียดอื่นๆ
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่รัฐต้องอาศัยอ�ำนาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บข้อมูลการสื่อสาร (Stored Communications
Act - SCA) ซึ่งถูกน�ำมาจัดไว้ในประมวลกฎหมายล�ำดับที่ 18 มาตรา
2701–2712 (18 U.S.C.§§ 2701-2712) อันเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย
ความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communication Privacy Act) วัตถุประสงค์เพื่อให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่รัฐออกหมาย
เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ หรือ
กล่าวอีกอย่างได้ว่า SCA คือกฎหมายที่ก�ำหนดหน้าที่แก่ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตต้องจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
ชื่อบัญชี กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และมีหน้าที่ต้อง
ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ
3.5 การแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ในออนไลน์
นอกเหนือจากสิ่งลามกอนาจารเด็กและเยาวชน ปัญหาความลับ
ของหน่วยงาน และการก่อการร้ายแล้ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื้อหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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หรือกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้มงวดกวดขัน และ
มีความพยายามที่จะออกกฎหมายเพื่อควบคุมอย่างเคร่งครัด จนบางกรณี
อาจถูกมองว่าเกินขอบเขต หรือถึงขั้นละเมิดเสรีภาพของประชาชนในสื่อ
ออนไลน์มากเกินไป ก็คือ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังจะเห็นได้จาก
กรณีการผลักดันร่างกฎหมายสองฉบับ คือ กฎหมายหยุดยั้งการละเมิด
ลิขสิทธิ์ออนไลน์ (Stop Online Piracy Act - SOPA) และกฎหมายป้องกัน
ความเสี่ยงออนไลน์ต่อความสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจและการโจรกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (Preventing Real Online Threats to Economic
Creativity and Theft to Intellectual Property Act of 2011 - Protect IP Act)
3.5.1 กฎหมายหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิออนไลน์ (Stop
Online Piracy Act - SOPA)
กฎหมายหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ หรือ SOPA ใน
ปัจจุบัน มีสถานะเป็นเพียงร่างกฎหมายซึ่งรัฐสภาให้ชะลอการพิจารณาไว้
ก่อน จนกว่าจะมีความตกลงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางต่อแนวทางแก้
ปัญหาของร่างกฎหมายฉบับนี้ SOPA เป็นร่างกฎหมายที่ถูกน�ำเสนอโดย
สภาผูแ้ ทนราษฎร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดการการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ในสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ
เขตอ�ำนาจของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยสาระส�ำคัญในสองส่วน คือ
1) การปราบปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาออนไลน์
(combating online piracy) ซึง่ เนือ้ หาในส่วนนี้ จะก�ำหนดเครือ่ งมือส�ำหรับ
อัยการสูงสุด (Attorney General) และผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(rights holders) เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือ
มาตรา 102 ก� ำ หนดให้ เ ป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องอั ย การสู ง สุ ด
ในการป้องกันเว็บไซต์ต่างประเทศที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (foreigninfringing sites)49 ทั้งนี้ โดยผ่านค�ำสั่งศาลที่ศาลมีต่อบุคคลที่เป็นตัวกลาง
(intermediaries) ให้หยุดหรือเลิกกระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด
ในรูปแบบของค�ำสั่งงดเว้นกระท�ำการชั่วคราว (temporary restraining
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order) ค�ำสั่งห้ามในเบื้องต้น (preliminary injunction) หรือค�ำสั่งห้าม
(injunction) ซึ่งจะใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้
• ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (internet service provider) ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตต้องมีมาตรการป้องกันจากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่กระท�ำ
การละเมิด
• เว็บไซต์ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (internet
search engines) เว็บไซต์ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ต้อง
มี ม าตรการป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ลิ ง ค์ ข องเว็ บ ไซต์ ที่ ก ระท� ำ ละเมิ ด ปรากฏใน
ผลการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
• ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารการช� ำ ระเงิ น (payment network providers)
บริษทั เหล่านีไ้ ด้แก่บริษทั ทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วกับการช�ำระเงินทางอินเทอร์เน็ต
เช่น PayPal, CCBill เป็นต้น มีหน้าที่ต้องป้องกัน ห้าม ระงับ บริการ
การท�ำธุรกรรมระหว่างเว็บไซต์ทกี่ ระท�ำการละเมิดกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา
• ผู้ให้บริการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (internet advertising services) บริษัทที่จัดหาพื้นที่การโฆษณาในเว็บไซต์โดยได้รับค่าตอบแทน
จะต้องมีมาตรการในการหยุดให้บริการโฆษณาในเว็บไซต์ที่กระท�ำละเมิด
หรือให้กับเว็บไซต์ที่กระท�ำละเมิด
ทัง้ นี้ หากบุคคลเหล่านีไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ศาล หรือสร้างมาตรการ
แทรกแซงการค�ำสั่งศาล รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสามารถด�ำเนินคดีกับ
บุคคลเหล่านี้เพื่อให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งได้
มาตรา 203 แห่ ง ร่ า งกฎหมายฉบั บ นี้ ก� ำ หนดให้ ผู ้ ท รงสิ ท ธิ
ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาสามารถกระท�ำการต่อเว็บไซต์ทขี่ โมยทรัพย์สนิ ของ
สหรัฐ (dedicated to theft of US property)50 ทั้งที่เป็นเว็บไซต์ภายในและ
ภายนอกสหรัฐอเมริกา โดยการส่งหนังสือบอกกล่าว (notice) ไปยังบุคคล
ที่เป็นตัวกลางสองประเภท คือ ผู้ให้บริการการช�ำระเงินและผู้ให้บริการ
โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต โดยก�ำหนดให้บคุ คลเหล่านีห้ ยุดการให้บริการกับ
เว็บไซต์นนั้ ภายใน 5 วัน โดยหากไม่ปฏิบตั ติ าม ผูใ้ ห้บริการดังกล่าวอาจถูก
ฟ้องร้อง และมีความรับผิดต่อผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ และถ้า
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ต่อมาศาลพิพากษาว่าเว็บไซต์ที่ถูกกล่าวหานั้นผิดจริง และถูกห้ามด�ำเนิน
การต่อไป ตัวกลางก็ต้องหยุดการท�ำธุรกิจใดๆ กับเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย
2) เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อจัดการการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ออนไลน์ (additional enhancements to combat intellectual property
theft) โดยร่างกฎหมายฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดบทลงโทษทางอาญาต่อการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพิม่ โทษในการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาที่ท�ำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งท�ำให้รัฐบาลเสียหาย หรือ
กระทบต่อปฏิบตั กิ ารทางการทหาร นอกจากนี้ ก็ยงั เพิม่ บทลงโทษทางอาญา
ทัง้ โทษปรับและจ�ำคุกต่อการสอดแนมทางเศรษฐกิจ (economic espionage)
หรือการสอดแนมในความลับทางการค้า (trade secret)
SOPA ยังก�ำหนดให้มีต�ำแหน่งผู้แทนทางการทูตด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Intellectual Property Attaché) ซึ่งจะได้รับมอบหมาย
ให้ประจ�ำอยู่ที่สถานทูตเพื่อท�ำให้หน้าปกป้อง พัฒนา และบังคับใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายทั่วโลก ทั้งต้อง
ท�ำรายงานต่อผู้ประสานงานด้านการบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ
สหรัฐอเมริกา (US Intellectual Property Enforcement Coordinator) ด้วย
ผลกระทบของกฎหมาย SOPA ที่อาจมีต่อเสรีภาพในสื่อ
ออนไลน์
ปัญหาของ SOPA ก็คือ ร่างกฎหมายฉบับนี้ ก�ำหนดนิยามค�ำ
ว่า “เว็บไซต์ที่กระท�ำละเมิด” ไว้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ เว็บไซต์ที่ให้
การสนับสนุน (facilitate) ซึ่งครอบคลุมรวมไปถึงเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้บริการ
เป็นผู้สร้างเนื้อหาด้วยตนเองด้วย (user-generated sites) เช่น เฟซบุ๊ก
(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทบู (YouTube) และบล็อก (blog) โดยแม้
มีเพียงแค่สว่ นหนึง่ ของเนือ้ หาทีเ่ ข้าข่ายละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา เว็บไซต์
นั้นไม่ว่าจะมีจ�ำนวนหลายหน้าก็จะต้องถูกด�ำเนินการทั้งหมด
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังก�ำหนดด้วยว่า ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต
ผูใ้ ห้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ห้บริการการช�ำระเงิน ผูใ้ ห้บริการ
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โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ส�ำนักทะเบียนหรือนายทะเบียนของชื่อโดเมน
ที่มีมาตรการเพื่อปิดกั้น ตรวจสอบ หรือตรวจตราเว็บไซต์ที่เชื่อได้ว่า
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการดังกล่าวจะได้รับ
การคุม้ กันจากการฟ้องร้องจากผูใ้ ช้บริการ ซึง่ การบัญญัตกิ ฎหมายลักษณะ
นี้ย่อมก่อให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะท�ำให้ผู้ให้บริการ
หรือตัวกลางท�ำตัวเหมือนต�ำรวจและคอยสอดส่องเนือ้ หา เพือ่ ให้ตนไม่ตอ้ ง
มีความรับผิดแล้ว หากปรากฏว่าตัวกลางปิดกั้นเว็บไซต์นั้นโดยความผิด
พลาดของตัวเอง ตัวกลางนั้นก็ยังได้รับความคุ้มกันจากการฟ้องร้องอยู่ดี
ซึ่งย่อมส่งผลต่อเสรีภาพของผู้ใช้บริการอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง
SOPA ยังให้อ�ำนาจแก่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็น
เอกชน สามารถเรียกร้องให้ผู้ให้บริการที่ก� ำหนดไว้ หยุดให้บริการกับ
เว็บไซต์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการกระท�ำที่
นอกเหนือจากการควบคุมดูแลโดยอาศัยกระบวนการทางยุติธรรม และ
ปัญหาก็คือ ปกติแล้วผู้ให้บริการประเภทต่างๆ มักมีแนวโน้มที่จะท�ำ
ตามหนังสือบอกกล่าวของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเสมอ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ตนเองต้องมีความรับผิด51 ซึ่งเหล่านี้เองย่อมส่งผลให้ “การ
ปิดกั้นเว็บไซต์” เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังเป็นสิ่งที่ชอบธรรมตาม
กฎหมาย จนมีผู้กล่าวว่า ข้อก�ำหนดต่างๆ ในร่างกฎหมายฉบับนี้ละเมิด
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่งของสหรัฐอเมริกา 52 เนื่องจาก
เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น หรือระงับ
การให้ บ ริ ก ารกั บ เว็ บ ไซต์ ที่ เ พี ย งถู ก กล่ า วหาว่ า ละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาได้ โดยปราศจากหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ได้รับผลกระทบล่วง
หน้า และการพิจารณาคดีตามกระบวนการทางยุติธรรม ทั้งที่ก่อนหน้านี้
ศาลฎี ก าสหรั ฐ อเมริ ก าเคยให้ เ หตุ ผ ลที่ เ กี่ ย วกั บ การปิ ด กั้ น การแสดง
ความคิดเห็นไว้ในหลายๆ คดีว่า “การปิดกั้นการแสดงความเห็นล่วง
หน้ า เป็ น การละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ห นึ่ ง
ของรั ฐ ธรรมนู ญ สหรั ฐ อเมริ ก าอย่ า งร้ า ยแรง และไม่ อ าจให้ มี ก ารกระ
ท�ำเช่นนี้ได้”53 และ “มีเพียงกระบวนการพิจารณาทางยุติธรรมเท่านั้น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ที่เพียงพอ และสามารถยืนยันที่จะท�ำการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผลและเป็นที่สุดได้”54
นอกจากนี้ ในด้ า นหนึ่ ง แม้ SOPA จะมี บ ทบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น
การฟ้องร้องผู้ให้บริการที่ปิดกั้นเว็บไซต์ไว้แล้ว ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อ
ฝ่ายผู้ให้บริการ แต่ในอีกด้านหนึ่ง SOPA ก็กลับสร้างความเสี่ยงให้กับ
ผู้ให้บริการ ท�ำให้ต้องถูกด�ำเนินคดีได้ง่ายขึ้น ทั้งๆ ที่ปกติแล้ว “ตัวกลาง”
เหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิตอล
(Digital Millennium Copyright Act55) โดยอาศัยบทบัญญัติที่คุ้มครองตาม
หลักการเรื่อง “safe harbor”56
3.5.2 กฎหมายป้องกันความเสีย่ งออนไลน์ตอ่ ความสร้างสรรค์
เชิงเศรษฐกิจและการโจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft to Intellectual Property
Act of 2011 - Protect IP Act)
Protect IP Act เป็นร่างกฎหมายที่ถูกเสนอเข้าสู่วุฒิสภาสหรัฐ
เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2011 ถือเป็นกฎหมายพี่น้องกันกับ SOPA ของ
สภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และเพลงของสหรัฐอเมริกา เช่น สภาหอการค้าสหรัฐอเมริกา (American
Chamber of Commerce) สมาคมผูส้ ร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (The
Motion Picture Association of America) สหพันธ์นักดนตรีอเมริกัน (The
American Federation of Musicians) ฯลฯ เป็นจ�ำนวนเงินถึงกว่า 94 ล้าน
เหรียญสหรัฐ57 ส�ำหรับสถานะปัจจุบันของ Protect IP Act นั้น คงเป็นเช่น
เดียวกับ SOPA ที่เกิดข้อถกเถียงอย่างมากเกี่ยวกับร่างกฎหมายจนท�ำให้
กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายถูกชะลอออกไปโดยไม่มีก�ำหนด
เนื้อหาในร่างกฎหมาย มุ่งเน้นแก้ปัญหาเรื่องเขตอ�ำนาจศาล
สหรัฐอเมริกาและจัดการกับเว็บไซต์ทุจริต (rogue website) ที่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งด�ำเนินกิจการในต่างประเทศ (non-domestic
domain name) 58 โดยใช้ วิ ธี จั ด การผ่ า นตั ว กลางซึ่ ง เป็ น ผู ้ ดู แ ลโดเมน
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ด้วยการก�ำหนดให้บคุ คลซึง่ เป็นตัวกลางซึง่ เป็นเจ้าของชือ่ โดเมนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ในสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ต้องกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันการ
เข้าถึงเว็บไซต์เหล่านัน้ หรือระงับการท�ำธุรกิจกับเว็บไซต์ทลี่ ะเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาเหล่านั้น ทั้งนี้ Protect IP Act ให้อ�ำนาจอัยการสูงสุด สามารถ
ฟ้องร้องบุคคลดังต่อไปนี้ต่อศาลได้
1) เจ้าของชื่อโดเมนในประเทศ (domestic domain name)
ที่ท�ำการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิและสามารถเข้าถึง
ได้ในสหรัฐอเมริกา
2) ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ที่กระท� ำการอันเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเข้าถึงผ่านชื่อโดเมนนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
3) กรณีทไี่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลใดบุคคลหนึง่ ได้ สามารถด�ำเนิน
การอันเกี่ยวกับทรัพย์ (in rem) กับชื่อโดเมนนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้
โดยศาลอาจออกค�ำสั่งห้ามต่ออายุชื่อโดเมนที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา
และเว็บไซต์ทลี่ ะเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา เมือ่ ศาล
มีค�ำสั่งแล้ว อัยการสูงสุดสามารถกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
เจาะจง (specific actions) กับกลุ่มผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ได้ โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตจากศาลอีก คือ
1) ผู้ให้บริการระบบโดเมนเซิร์ฟเวอร์ (operators of domain
names system servers) อาจถู ก สั่ ง ให้ ต ้ อ งสร้ า งมาตรการป้ อ งกั น
การเข้าถึงโดเมนที่ถูกด�ำเนินการตามค�ำสั่งศาล นอกจากนี้หากเว็บไซต์
ถูกถอนออกจากอินเทอร์เน็ตแล้ว ผู้ให้บริการระบบชื่อโดเมนเซิร์ฟเวอร์
ดังกล่าว จะต้องแสดงข้อความชี้แจงว่าเว็บไซต์ดังกล่าวถูกถอนตามค�ำสั่ง
ศาลที่ร้องขอโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า บทบัญญัติ
นี้แท้ที่จริงแล้วก็คือ บทบัญญัติเพื่อการปิดกั้นชื่อโดเมนเซิร์ฟเวอร์ (DNS
Blocking Provision) นั่นเอง
2) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมทางการเงิน (financial
transaction providers) ซึ่งหมายความถึงทุกๆ บริการที่ด�ำเนินการ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ธนาคาร ธุ ร กรรมกองทุ น
อิเล็กทรอนิกส์ และการช�ำระเงินประเภทต่างๆ ทางออนไลน์ มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามค�ำสั่งของศาลโดยใช้มาตรการที่สมเหตุสมผล และรวดเร็ว เพื่อ
ป้องกัน ห้าม หรือยกเลิก การธุรกรรมการช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าใน
สหรัฐอเมริกากับชื่อโดเมนที่ก�ำหนดไว้ตามค�ำสั่งของศาล
3) ผู้ให้บริการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (internet advertising services) เช่น ผลิตภัณฑ์การโฆษณาของบริษัทกูเกิลอย่าง Adwords, AdSense, AdBrite, AppNexus, Undertone Networks ฯลฯ
ภายหลั ง ศาลมี ค� ำ สั่ ง ต่ อ ชื่ อ โดเมนที่ ถู ก กล่ า วหาละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาแล้ว อัยการสูงสุดอาจสั่งให้ผู้ให้บริการที่ท�ำสัญญากับเว็บไซต์
เหล่านั้นต้องมีมาตรการเพื่อ (ก) ป้องกันการให้บริการของตนจากการ
จัดโฆษณาในอินเทอร์เน็ตที่ข้องเกี่ยวกับชื่อโดเมนดังกล่าว หรือหยุด
บริการโฆษณาในหน้าเว็บไซต์ที่ถูกกล่าวหา หรือ (ข) ยุติการให้บริการ
โฆษณาส�ำหรับเว็บไซต์นั้น หรือการให้การสนับสนุนผลการค้นหาหรือ
การเชื่อมโยง (ลิงก์)
4) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่จัดหา “information location tools”59
เช่น กูเกิล ยาฮู รวมถึงเว็บไซต์อย่างวิกิพีเดียและยูทูบ อาจถูกสั่งให้ต้อง
(ก) เพิกถอนหรือท�ำให้เข้าถึงไม่ได้ซึ่งเว็บไซต์อันเกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนที่
ก�ำหนดไว้ในค�ำสัง่ ศาล หรือ (ข) ไม่ให้บริการไฮเปอร์ลงิ ก์กบั เว็บไซต์ดงั กล่าว
และนอกจากอัยการสูงสุดแล้ว ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ก็ ส ามารถฟ้ อ งร้ อ งบุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นชื่ อ โดเมนที่ ใ ช้ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาต่อศาลได้ ซึ่งถือเป็นสิทธิของเอกชนในการด�ำเนินการ (private
right of action) และกรณีที่ศาลออกค�ำสั่งต่อชื่อโดเมนดังกล่าวแล้ว ผู้ทรง
สิทธิสามารถน�ำค�ำสั่งนั้นไปให้ผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน และผู้ให้
บริการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
เจาะจงได้เช่นเดียวกับอัยการสูงสุด
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ผลกระทบของกฎหมาย Protect IP Act ที่อาจมีต่อเสรีภาพ
ในสื่อออนไลน์
การที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ก�ำหนดค�ำนิยามไว้อย่างกว้างขวาง
ส�ำหรับเว็บไซต์ทมี่ ี “กิจกรรมอันเป็นการละเมิด” จึงย่อมส่งผลเป็นการจ�ำกัด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง60 Protect IP Act ยังให้อ�ำนาจผู้ทรงสิทธิ
ในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามากเกิ น ควร จนท� ำ ให้ ผู ้ ท รงสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาซึ่งเป็นเอกชนมีอ�ำนาจกว้างขวางที่จะจับผิด หรือร่วมปิดกั้น
เว็บไซต์ได้ ทั้งกฎหมายฉบับนี้ยังพยายามเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของ
อินเทอร์เน็ตให้มีลักษณะปิดมากกว่าเปิด61 เช่น ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล
อาจกลายเป็นผู้ละเมิดกฎหมายเพียงเพราะแสดงผลการค้นหาที่มีเว็บไซต์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์รวมอยู่ด้วย62 เป็นต้น อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ Protect
IP Act จะก�ำหนดให้มกี ารส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าของหรือผูใ้ ห้บริการ
เว็บไซต์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำละเมิดลิขสิทธิ์ แต่กฎหมายกลับไม่เปิด
โอกาสให้ผใู้ ห้บริการเว็บไซต์เหล่านัน้ ได้โต้ตอบหรือคัดค้านก่อนทีจ่ ะถูกถอด
ออกจากอินเทอร์เน็ต ซึง่ แนวทางนีอ้ าจน�ำไปสูก่ ารใช้อำ� นาจในทางมิชอบได้
กล่ า วโดยสรุ ป โดยหลั ก การแล้ ว หากเป็ น การแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการบริหารราชการในสถานการณ์
ปกติทั่วไป รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่อาจก�ำหนดกฎเกณฑ์ใดๆ เพื่อปิด
กั้นเว็บไซต์ที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลได้ เว้นแต่ข้อมูล
เหล่านั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจารที่ต้องห้าม หรือมีลักษณะ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดความรุนแรง ก็จะมีบทลงโทษทางอาญา และฟ้องร้องด�ำเนิน
คดีได้หากมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว แต่ภายหลังจากมีภัยก่อการร้าย
ที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ สภาคองเกรสได้ตรากฎหมายพิเศษ USA
PATRIOT Act ขึ้นเพื่อให้อ�ำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งเอฟบีไอสามารถ
เข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว แต่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงยุติธรรมในการยื่นค�ำร้องต่อศาลก่อนเสมอ เช่นนี้จึงย่อมเห็นได้
ว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกายึดมั่นในหลักการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ความคิดเห็นเสมอ แม้แต่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น
กฎหมายว่าด้วยความมัน่ คงภายใน หรือ Domestic Security ทีก่ ำ� หนดให้มี
การจัดตั้ง Homeland Security Department ขึ้น และนิยามอ�ำนาจหน้าที่
ว่าเป็นการด�ำเนินการกับการก่อการร้ายที่ก่อภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
ประเทศขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือคนต่างชาติเท่านั้น63 อย่างไรก็ตาม
เป็นทีน่ า่ ตกใจว่า ประเทศเสรีประชาธิปไตยและยึดมัน่ ในระบบทุนนิยมอย่าง
สหรัฐอเมริกานั้น เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเสรีภาพในการ
แสดงความคิด ก็อาจถูกฝ่ายรัฐและภาคอุตสาหกรรมพยายามจ�ำกัดหรือบีบ
อัดให้เหลือน้อยลงได้ เพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่
นับวันการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ประเภทนีจ้ ะขยายตัว และถูกตัง้ ค�ำถามมากขึน้
เรือ่ ยๆ ว่ายังสอดคล้องกับเจตนารมณ์แรกเริม่ ของระบบกฎหมายทีถ่ กู สร้าง
ขึ้นเพื่อคุ้มครองเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่ไปกับการให้ประโยชน์
กับสาธารณชนอยู่อีกหรือไม่
4. ปฏิกิริยาและความเคลื่อนไหวฝ่ายประชาชน และสังคมที่มีต่อ
กฎหมายหรือนโยบายที่กระทบเสรีภาพในสื่อออนไลน์
4.1 ก่อนมีเหตุการณ์ก่อการร้าย 11 กันยายน
สังคมอเมริกันต่อต้านการตรวจสอบและปิดกั้นข้อมูลออนไลน์
ในทุกรูปแบบโดยมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลสูงสุด (U.S. Supreme Court)
เพื่อให้พิพากษาว่ากฎหมายฉบับต่างๆ ที่มีบทบัญญัติละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างกฎหมายที่ถูกร้องให้ตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ดังที่กล่าวถึงไปแล้ว ก็เช่น ซีดีเอ ซึ่งเป็นกฎหมายในระดับ
รัฐบาลกลาง และยังเป็นพื้นฐานให้มลรัฐอื่นๆ น�ำไปบัญญัติเป็นกฎหมาย
หมายระดับมลรัฐอีกหลายรัฐ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย อิลลินอยส์ แคนซัส
เคนทักกี มิสซูรี นิวยอร์ก โอไฮโอ โรดไอแลนด์ เทนเนสซี และ เวอร์จีเนีย
โดยองค์กรเอกชนเพื่อปกป้องสิทธิพลเมืองอเมริกันหรือ American Civil
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Liberties Union (ACLU) ยื่นค�ำร้องต่อศาลสูงสุดอเมริกันให้พิพากษาว่า
กฎหมายฉบับนี้ขัดต่อ The First Amendment ซึ่งในท้ายที่สุด ศาลสูงสุด
สหรัฐพิพากษาว่า ซีดีเอในบางมาตราขัดต่อรัฐธรรมนูญจริง เนื่องจากมี
ถ้อยค�ำที่มีความหมายกว้างขวาง คลุมเครือ ไม่ชัดเจน64
4.2 ภายหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน
รั ฐ บ า ล ส ห รั ฐ ฯ พ ย า ย า ม ผ ลั ก ดั น ก ฎ ห ม า ย พิ เ ศ ษ แ ล ะ
มาตรการอื่นๆ เพื่อแทรกแซงตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องสงสัยในทุกๆ
รูปแบบ รวมถึงข้อมูลออนไลน์ การด�ำเนินการในลักษณะดังกล่าวส่งผล
ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และกระแสต่อต้านจากประชาชนชาวอเมริกัน
จ�ำนวนไม่น้อยว่า ทั้งกฎหมายและการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีลักษณะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน American Civil Liberties Union เอง ก็รณรงค์
เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายและ
การกระท�ำต่างๆ ที่ถูกผลักดันออกมาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งใหญ่ พบว่ามีประชาชนจ�ำนวนไม่น้อยเช่น
กันที่เริ่มสนับสนุนการออกฎหมายและการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อ
ต่อต้านการก่อการร้ายอย่างเข้มงวด ในที่นี้รวมทั้งกฎหมายที่ให้อ�ำนาจ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุม และดักรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย
4.3 ความเคลือ่ นไหวต่อกฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การก่อการร้ายสหรัฐอเมริกา (USA PATRIOT Act)
USA PATRIOT Act เป็นกฎหมายทีถ่ กู ตราขึน้ ภายหลังเหตุการณ์
11 กันยายน โดยรัฐบาลอ้างว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันการก่อการร้าย
และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่กฎหมาย
ดังกล่าวมีบทบัญญัติให้อ�ำนาจรัฐอย่างกว้างขวางในการติดตามตรวจสอบ
การติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ และมีลักษณะของการละเมิดพื้นที่ส่วนบุคคล
ของประชาชนอย่างมาก จึงถูกต่อต้านจากประชาชนและองค์กรต่างๆ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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จ�ำนวนมาก ที่ส�ำคัญ อาทิ
- สหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกนั (American Civil Liberties Union - ACLU) โต้ตอบกฎหมายฉบับนี้ โดยการฟ้องร้องรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เกีย่ วกับการดักฟังโทรศัพท์ของผูอ้ นื่ และการมีคำ� สัง่ ศาลอย่างลับๆ เพือ่ เรียก
ข้อมูลจากบริษทั ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต โดยสหภาพเสรีภาพฯ เห็นว่า การ
ทีก่ ฎหมายบัญญัตหิ า้ มไม่ให้บริษทั อินเทอร์เน็ต หรือบริษทั อืน่ ๆ ทีโ่ ดนหมาย
ศาลเปิดเผยถึงการกระท�ำการต่างๆ ของรัฐ ทัง้ ไม่ได้กำ� หนดช่องทางใดๆ ให้
แก่ผใู้ ห้บริการหรือบริษทั เหล่านัน้ ทีจ่ ะสามารถคัดค้านหมายเรียกของศาลได้
ถือเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง
- ศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Electronics Privacy Information Center - EPIC) ร่วมต่อต้านกฎหมายฉบับนี้เช่นกัน ด้วยการ
ส่งค�ำร้องไปยังกระทรวงยุตธิ รรมสหรัฐอเมริกาให้เปิดเผยข้อมูลทีไ่ ด้มาจาก
PATRIOT Act โดยอ้างสิทธิในข้อมูลข่าวสารของประชาชน อย่างไรก็ตาม
กระทรวงยุติธรรมปฏิเสธการให้ข้อมูลตามค�ำร้องโดยอ้างว่าข้อมูลที่ร้องขอ
เข้าข้อยกเว้นที่รัฐไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยแก่สาธารณะชน เป็นผลให้ EPIC
ฟ้องกระทรวงยุตธิ รรมต่อศาล ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ ศาลมีคำ� สัง่ ให้รฐั บาลต้องเปิด
เผยข้อมูลทัง้ หมด นอกจากนี้ EPIC ยังร่วมกับองค์กรอืน่ ๆ สร้างเว็บไซต์ขนึ้
โดยเฉพาะ เพื่อรณรงค์ต่อต้านกฎหมายนี้ ในนาม “safe and free” อีกด้วย
- ศูนย์เพื่อประชาธิปไตยและเทคโนโลยี (Center for Democracy
and Technology - CDT) เป็นอีกองค์กรหนึง่ ทีแ่ สดงความไม่เห็นด้วยและต่อ
ต้านกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายสหรัฐอเมริกา โดย
เห็นว่าการละเมิดเสรีภาพออนไลน์ไม่สามารถซื้อความมั่นคงปลอดภัยได้
และมีเพียงการสื่อสารที่เสรีเท่านั้นที่จะเป็นแรงผลักดันทางบวกให้เกิดการ
ต่อสูก้ บั การท�ำละเมิดในทุกรูปแบบ CDT ได้รณรงค์เรือ่ งอเมริกนั ทีป่ ลอดภัย
และเสรี (American Safe and Free) และประกาศข้อกังวลต่อกฎหมายฉบับ
นีห้ ลายข้อ ไม่วา่ จะเป็น กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดให้อำ� นาจรัฐใช้เครือ่ งมือดัก
จับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ท�ำให้รัฐบาลสามารถเก็บข้อมูลที่มิอาจบ่งชี้ได้
จากการท่องเว็บไซต์ของประชาชนทุกคน หรืออันตรายทีเ่ กิดจากการสืบค้น
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อีเมลของประชาชน โดยปราศจากการกลัน่ กรองตรวจสอบโดยกระบวนการ
ยุตธิ รรม นอกจากนี้ ยังให้อำ� นาจรัฐสกัดกัน้ การติดต่อสือ่ สาร และอนุญาตให้
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้จัดการเครือข่าย (network administrators)
ตรวจตราสอดส่องผู้ใช้บริการได้เสมอโดยไม่ต้องมีค�ำสั่งศาล
- โครงการกฎหมายเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Law
Project) ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้และฟ้องร้องต่อศาลสหรัฐอเมริกา
ว่า กฎหมายฉบับนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรา 805 ที่อนุญาตให้รัฐบาลห้ามประชาชนไม่ให้จัดหาข้อมูลแก่องค์กร
ก่ อ การร้ า ยที่ ถู ก ตั้ ง ขึ้ น มาโดยเฉพาะ (specially designated terrorist organization) 65 รวมถึ ง การเป็ น ที่ ป รึ ก ษาหรื อ เป็ น ผู ้ ช ่ ว ย
องค์ ก รเหล่ า นั้ น ซึ่ ง ศาลสหรั ฐ อเมริ ก าเห็ น ด้ ว ยตามที่ ฟ ้ อ งและสั่ ง ให้
มาตรา 805 (a) (2) (B) เป็นโมฆะ เนื่องจากขัดกับบทบัญญัติแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ห นึ่ ง และห้ า ของรั ฐ ธรรมนู ญ สหรั ฐ อเมริ ก า (First and
Fifth Amendment) โครงการกฎหมายเพื่ อ มนุ ษ ยธรรมยั ง เห็ น ว่ า
PATRIOT Act ใช้ถ้อยค�ำที่คลุมเครือ เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถ
กล่าวหาบุคคลใดๆ ว่า กระท�ำการละเมิดต่อกฎหมาย และด�ำเนินคดีในข้อหา
ที่บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถทราบได้เลยว่า เป็นการกระท�ำที่เป็นความผิด
ความคลุมเครือยังก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ (discrimination) หรือการ
ปฏิบัติตามอ�ำเภอใจ (arbitrary) ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอีกด้วย
- มูลนิธิอิเล็กทรอนิกส์ฟรอนเทียร์ (Electronics Frontier Foundation - EFF) เห็นว่า มาตรา 215 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ให้อ�ำนาจอย่าง
กว้างขวางกับรัฐ ทั้งยังเห็นว่าแม้ขณะก็นี้ก็ยังไม่มีหลักฐานใดที่แสดงได้
ชัดเจนว่าเสรีภาพทางออนไลน์จะเป็นก�ำแพงปิดกั้นความมีประสิทธิภาพ
ของการติดตามและจับผูก้ อ่ การร้าย โดยรัฐได้อย่างไร66 EFF ยังแสดงความ
กังวลว่า การตรวจตราและสอดส่อง โดยการดูบันทึกการใช้อินเทอร์เน็ต
และสอดส่องข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ถือเป็นการปฏิบัติที่ต�่ำกว่ามาตรฐานตามรัฐธรรมนูญซึ่งก�ำหนด
ว่า การสอดส่องข้อมูลของประชาชนโดยทั่วไปจะต้องผ่านกระบวนการ
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สอบสวนโดยศาลเสียก่อน ทั้งเรื่องนี้ยังขัดกับหลักกฎหมายฉบับเก่าในปี
1970 ทีห่ า้ มรัฐไม่ให้สอดส่องประชาชนอเมริกนั อย่างแพร่หลาย67 และปัญหา
ที่ส�ำคัญ ก็คือกฎหมายนี้มิได้จ�ำกัดอยู่เพียงการก่อการร้ายเท่านั้น หาก
แต่หมายรวมถึงการกระท�ำความผิดอาญาที่ร้ายแรงด้วย เช่น รัฐสามารถ
ดักรับหรือจารกรรมข้อมูลของแฮกเกอร์หรือบุคคลทีน่ ่าสงสัยได้โดยไม่ต้อง
มีค�ำสั่งศาล และกฎหมายนี้ยังอนุญาตให้ใช้เครื่องดักฟังส�ำหรับการกระท�ำ
ผิดใดๆ ที่อาจเข้าข่ายการละเมิดผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิด
การใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบและเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถจารกรรม
ข้อมูลของประชาชนได้
4.4 ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ร่ า งกฎหมายหยุ ด ยั้ ง การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
ออนไลน์ Stop Online Piracy Act (SOPA) และ กฎหมายป้องกันความ
เสี่ยงออนไลน์ต่อความสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจและการโจรกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (Protect IP Act - PIPA)
ในขณะที่ รั ฐ บาลสหรั ฐ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพลงและภาพยนตร์ พยายามหามาตรการป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยการผลักดันร่างกฎหมายสองฉบับ คือ SOPA และ
PIPAซึ่งมีบทบัญญัติเปิดช่องให้เกิดการแทรกแซงและจ�ำกัดการเข้าถึงอิน
เทอร์เน็ตของประชาชนได้ ก็เกิดปฏิกิริยาต่อต้านร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ
นี้เกิดขึ้นจ�ำนวนมาก เช่น มีประชาชนจ�ำนวนกว่า 50,000 ชื่อร่วมลงนาม
คัดค้านร่างกฎหมาย
- องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch - HRW)
ร่วมกับองค์กรเกีย่ วกับเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ ส่งจดหมายเปิดผนึก
ไปยังรัฐสภา ระบุวา่ หลายประเทศทีม่ รี ะบบการปกครองทีเ่ ข้มงวด ใช้วธิ กี าร
ดังทีป่ รากฏในร่างกฎหมายทัง้ สองเพือ่ ปิดปากประชาชน หากสภาอเมริกนั
ยอมให้กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ออกมาใช้บังคับได้ จะท�ำให้ประเทศอื่น
ถือเป็นตัวอย่างและท�ำตามโดยออกกฎหมายที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ซึ่ง
จะท�ำให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถดถอย ซึ่ง HRW เห็นว่าจะ
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ดีกว่าหากมีแนวทางนโยบายทีส่ นับสนุนเสรีภาพออนไลน์ และหลีกเลีย่ งร่าง
กฎหมายทีบ่ นั่ ทอนและยับยัง้ ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทีเ่ ปิดโอกาสให้เกิด
การโต้เถียงสนทนา และแลกเปลี่ยนข้อมูล68
- วิ กิ พี เ ดี ย สารานุ ก รมออนไลน์ ที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารทั่ ว โลก เป็ น
ผู ้ ริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมจอมื ด (blackout) หรื อ การท� ำ หน้ า จอเว็ บ ไซต์ ใ ห้ ด� ำ
เป็นเวลา 12 ชั่วโมงในวันที่ 18 มกราคม 2012 เพื่อต่อต้านและกดดันไม่
ให้สภาผ่านกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ ทั้งนี้ วิกิพีเดียเห็นว่า ร่างกฎหมายทั้ง
สองฉบับจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้คนทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นการอ่านบล็อก การหาข้อมูลลูกค้าในการท�ำธุรกิจ หรือการ
ค้นหาข้อมูลในกูเกิล วิกิพีเดีย หรือการสื่อสารกับเพื่อนในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทั้งนี้ ไม่ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ต่างประเทศจะถูกกระทบจากร่างกฎหมายฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งบั่นทอนเสรีภาพในการพูด และอาจส่งผลกระทบต่อการสร้าง
นโยบายที่คล้ายกันในประเทศอื่นทั่วโลกอีกด้วย69 นอกจากการท�ำหน้าจอ
ด�ำแล้ว วิกิพีเดียยังสนับสนุนให้ประชาชนของสหรัฐอเมริกาบอกกล่าวให้
สมาชิกวุฒิสภาทราบถึงการคัดค้านร่างกฎหมายสองฉบับนี้ และสนับสนุน
ให้ประชากรในโลกบอกกล่าวไปยังหน่วยงานรัฐของประเทศตน เพื่อยับยั้ง
การเกิดขึน้ ของกฎหมายในลักษณะทีใ่ กล้เคียงกัน ปฏิบตั กิ ารจอมืดมีองค์กร
และเว็บไซต์จ�ำนวนมากเข้าร่วม อาทิ โกลบอลวอยซ์ (Global Voice) ซึ่ง
เป็นองค์กรส่งเสริมเสรีภาพออนไลน์, ไอเฟ็กซ์ (International Freedom
of Expression Exchange Network - IFEX), ศูนย์เพื่อประชาธิปไตยและ
เทคโนโลยี (Center for Democracy and Technology – CDT), เอพีซี (Association for Progressive Communications - APC), เรดดิด (Reddit) ฯลฯ
นอกจากนีย้ งั มีการเผยแพร่ขอ้ มูลเชิงวิพากษ์เกีย่ วกับร่างกฎหมายดังกล่าว
ถึงกว่า 75,000 ข้อความส�ำหรับผู้อ่านกว่า 20 ภาษาทั่วโลกด้วย
- โกลบอลวอยซ์เห็นว่า ร่างกฎหมายสองฉบับนี้บังคับให้เว็บไซต์
ที่ให้บริการเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้าง (user-generated content) ต้อง
ท�ำหน้าที่ตรวจตราผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อความ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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หรื อ รู ป ภาพที่ อ าจจะละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น การ
เพิ่ ม ภาระแก่ ธุ ร กิ จ อิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า งมาก นอกจากนี้ ยั ง เปิ ด ช่ อ งให้
จ� ำ กั ด เสรี ภ าพในการแสดงความเห็ น และกลายเป็ น การน� ำ เหตุ ผ ล
เรื่ อ งปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไปใช้ ใ นทางที่ ผิ ด เพราะมาตรการ
ตามร่างกฎหมายทั้งสองน� ำไปสู่การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นโดย
พฤตินัย (de facto) หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่าน ย่อมเป็นการส่งข้อความ
ต่อโลกว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการสอดส่องตรวจตราประชาชนเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้
- สหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน (American Civil Rights Union) เห็นว่า แม้รา่ งกฎหมายทัง้ สองฉบับมีจดุ ประสงค์ทจี่ ะจัดการการละเมิด
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่ในความเป็นจริงกฎหมายสองฉบับนี้อาจ
ส่งผลกระทบกับเนื้อหาหรือเว็บไซต์ที่อาจไม่ได้เกี่ยวกับการละเมิดเลย
ด้วย อีกทั้งยังไม่มีข้อก�ำหนดให้ส่งหนังสือบอกแจ้งแก่เจ้าของเนื้อหา หรือ
ผู้ผลิตเนื้อหาที่ถูกกฎหมายแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้จึงจ�ำเป็นต้องประท้วง
ร่างกฎหมายทัง้ สองฉบับ ซึง่ สหภาพเห็นสมควรให้หยุดการลงคะแนนเสียง
ต่อร่างกฎหมายทั้งสองฉบับไว้ก่อน
- มูลนิธิอิเล็กทรอนิกส์ฟรอนเทียร์ (Electronics Frontier Foundation - EFF) กังวลว่า ร่างกฎหมายนี้เขียนไว้อย่างคลุมเครือ ก�ำหนด
หน้าที่ให้เว็บไซต์ต้องท�ำตัวเป็นต�ำรวจ คอยตรวจตราเว็บไซต์ของตน (self
police) ซึ่งเป็นการสร้างภาระทางการเงินให้แก่เว็บไซต์ต่างๆ อย่างมาก
EFF ยังห่วงด้วยว่า หากร่างกฎหมายนี้ถูกบังคับใช้ อาจท�ำให้เครื่องมือที่
ใช้หลีกเลี่ยงการปิดกั้นกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายไปด้วย ดังเช่นที่เป็นอยู่ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนและอิหร่าน ทัง้ ร่างกฎหมายนี้ ยังเปิดช่องให้รฐั บาล
ด�ำเนินการกับเว็บไซต์ทเี่ พียงแค่ชว่ ยจัดหาข้อมูลให้ผใู้ ช้บริการเข้าถึงได้ดว้ ย
ซึ่งนอกจากจะเป็นการปิดกั้นล่วงหน้า อันถือได้ว่าขัดหรือแย้ง หรือไม่เป็น
ไปตามท�ำนองคลองธรรมแห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังท�ำลาย
นวัตกรรมทางออนไลน์อีกด้วย
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5. บทสรุป
อาจกล่ า วโดยทั่ ว ไปได้ ว ่ า ระดั บ ของความคุ ้ ม ครองเสรี ภ าพ
ในการแสดงความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ อเมริ ก าอยู ่ ใ นระดั บ สู ง กว่ า
หลายๆ ประเทศในโลกเสรี เพราะแม้กระทัง่ ถ้อยค�ำไม่พงึ ประสงค์ หรือสร้าง
ความเกลียดชัง (hate speech) หากไม่ถึงกับก่อให้เกิดความโกรธแค้น
และน�ำไปสู่การต่อสู้ท�ำร้ายกัน (fighting words)70 ก็ยังสามารถกล่าวหรือ
แสดงความคิดเห็นได้ ในขณะที่ประเทศอื่น อย่างประเทศเยอรมนี และ
ประเทศฝรั่งเศส ยังมีกฎหมายห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูลบางประเภท โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การดูถูกเหยียดหยามเชื้อชาติ ศาสนา ชาตินิยม หรือ
โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับลัทธิการเมือง71 ในสหรัฐอเมริกานั้น เฉพาะแต่
การแสดงความคิ ด เห็ น บางกรณี เ ท่ า นั้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตาม
รัฐธรรมนูญ หรืออาจถูกรัฐจ�ำกัดหรือควบคุมได้ เช่น การเผยแพร่สิ่งลามก
อนาจาร (obscenity) การแสดงข้อความเพือ่ หลอกลวงบุคคลอืน่ (fraudulent
misrepresentation) การใส่ความให้ร้าย (defamation) การสนับสนุนหรือ
ยุยงให้มกี ารกระท�ำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง (advocacy of imminent lawless) หรือถ้อยค�ำยัว่ ยุให้มกี ารต่อสูห้ รือท�ำร้ายกัน (fighting words)72 เป็นต้น
โดยเหตุผลของการจ�ำกัดการแสดงความคิดเห็นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่วนหนึง่ เป็นเช่นเดียวกับประเทศอืน่ ๆ ในยุโรป คือ ต้องการปกป้องคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชนจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือจากการได้รับข้อมูล
ที่มีเนื้อหาที่อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการในเรื่องต่างๆ ก่อนวัยอันควร
นอกเหนือจากนี้ ก็คือ เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรง หรือความเสียหายต่างๆ ที่
จะมีมาแก่ระบบสังคม และเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ หากรัฐประสงค์ก�ำหนด
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์เพือ่ ควบคุมเนือ้ หาของการแสดงความคิดเห็นโดยตรง
(content-base on its face examination) รัฐมีภาระต้องพิสจู น์วา่ มาตรการ
ดังกล่าวนั้นจ�ำเป็นต้องมีเพื่อรักษาผลประโยชน์อันจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวดของ
รัฐ (compelling government objective) แบบไม่อาจจะหลีกเลีย่ งได้ ทัง้ เป็น
วิธีการที่รุนแรงน้อยที่สุด และแคบที่สุด (narrowly as possible to achieve
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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that objective) ในขณะที่การควบคุมวิธีการแสดงความคิดเห็น เช่น เวลา
หรือสถานที่ที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระโดยตรง (content-neutral) รัฐต้อง
พิสจู น์วา่ กฎเกณฑ์ดงั กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์อนั ส�ำคัญ
ของรัฐ (significant governmental interest) ที่รุนแรงน้อยที่สุด (narrowly
tailored to serve that governmental interest) ทั้งไม่ตัดช่องทางเลือก
ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน (ศาลพิจารณาตามหลัก Rationale
standard73) รวมทั้งกฎเกณฑ์การจัดระเบียบดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เกีย่ วกับเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสิทธิความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเริม่ ถูกจ�ำกัดหรือถูกรัฐตรวจสอบควบคุม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ด้วยเหตุผลส�ำคัญคือเพื่อ
ป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย ทัง้ ในรูปแบบของการตรากฎหมายพิเศษ
และการใช้มาตรการในทางปฏิบัติอื่นๆ แต่แม้การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความอึดอัดขัดข้องในการใช้เสรีภาพกับประชาชน
จ�ำนวนหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันก็ท�ำให้ประชาชนอีกจ�ำนวนหนึ่งเกิดความ
รู้สึกปลอดภัย ดังนั้น การประท้วงคัดค้านรัฐในเรื่องนี้จากกลุ่มประชาชนจึง
ไม่เป็นเอกภาพนัก ทว่า ข้อสังเกตส�ำคัญในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา
คือ ไม่ว่าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นจะเกิดขึ้น
กับกฎหมายฉบับใดหรือยุคสมัยใด กลไกการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญโดยยื่นค�ำร้องต่อศาลสูงสุดก็ยังเป็นวิธีการที่ภาคประชาชนเชื่อ
มัน่ และด�ำเนินการควบคูก่ บั การประท้วงและรณรงค์ทางอืน่ ๆ อยูเ่ สมอ ท�ำให้
การเรียกร้องมีพลังและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งไม่ค่อยพบในการเรียกร้อง
สิทธิของประชาชนในประเทศไทย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในแถบตะวันออก
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กฎหมายจีน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
ปี 2010 ประเทศจีนถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีเสรีภาพ
โดยจีนอยู่ในล�ำดับที่ 168 จาก 178 ประเทศ มีสื่อมวลชนถูกฆาตกรรม
หนึ่งราย และถูกจ�ำคุก 30 ราย แต่หากเริ่มนับตั้งแต่ปี 1999 มีนักเขียนใน
สือ่ ออนไลน์ถกู จ�ำคุกรวม 76 ราย1 การแสดงความคิดเห็นในทุกรูปแบบ ตัง้ แต่
การแจกจ่ า ยใบปลิ ว 2 ไปจนถึ ง การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล บนสื่ อ ออนไลน์ จ ะ
ถู ก ตรวจสอบควบคุ ม และปิ ด กั้ น อย่ า งเข้ ม งวด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศาสนา ทั้งนี้ ใน
สายตาของรัฐบาลจีน การเรียกร้องให้ปฏิรูปการปกครองให้เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยถือเป็นการท�ำลายความมั่นคงของชาติและมีโทษร้ายแรง3
รัฐบาลจีนเห็นว่าข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือสร้างความชอบ
ธรรมให้แก่รัฐบาลจีน ส่วนสื่อออนไลน์ก็มีไว้เพื่อสร้างความบันเทิงเท่านั้น
ประชาชนจึงไม่ควรใช้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาลหรือพรรค
คอมมิวนิสต์ การแสดงความคิดเห็นใดๆ ต้องมีลกั ษณะของการแสดงความ
จงรักภักดีต่อรัฐบาลจีน และสิ่งนี้ก็ถือเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพที่ส�ำคัญ
สูงสุดของสื่อมวลชนในประเทศจีน4 จึงเห็นได้ว่า ในระยะกว่าทศวรรษที่
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ผ่านมา รัฐบาลจีนใช้เครื่องมือและมาตรการต่างๆ รวมถึงองค์กรตุลาการ
เพื่อจ�ำกัดเสรีภาพ ปิดกั้นสื่อกระแสหลัก ภาพยนตร์ต่างประเทศ รวมถึง
สื่อทางเลือกอย่างเฟซบุคและทวิตเตอร์ กระทั่งเครื่องมือสืบค้นข้อมูลและ
เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต (search engine) ด้วยการอ้างเหตุผลว่าเป็นไปเพือ่
การรักษาความปลอดภัยของสังคม
การวิจัยในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจึงค้นหาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการติดต่อสือ่ สารในสือ่ ออนไลน์ และชีใ้ ห้เห็นปัญหา รวมทัง้ ลักษณะการ
จ�ำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวนโยบายแห่งรัฐ และความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อนโยบาย
ดังกล่าว เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับกรณีทเี่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ดังปรากฏ
ในรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักการคุม้ ครองเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและแสดงความ
คิดเห็น
ประเทศจีนคุม้ ครองเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
โดยก�ำหนดไว้ในมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค.ศ. 1982 โดยมีสาระส�ำคัญว่า ประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มี
เสรีภาพในการแสดงความเห็น เสรีภาพในการตีพมิ พ์งานวิชาการ เสรีภาพใน
การรวมตัวกันเป็นสมาคม เดินขบวน และการชุมนุม5 ทั้งนี้ องค์กรของรัฐ
ในทุ ก ระดั บ จะต้องด�ำเนินมาตรการเพื่อให้การแสดงความเห็นเป็นไป
โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย และไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู ้ อื่ น ตลอดจนจะต้ อ ง
ไม่เป็นอันตรายต่อประโยชน์ของแผ่นดิน สังคม หรือส่วนรวม6 อีกทัง้ การใช้
เสรีภาพเช่นว่านั้น จะต้องเคารพต่อกิจการของรัฐ (national affairs) และ
ค�ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมด้วย
ส�ำหรับการเสนอผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ งานวรรณกรรม และ
วัฒนธรรม หากชอบด้วยกฎหมาย ตามนัยยะทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์กำ� หนดไว้
ย่อมได้รับการปกป้องและไม่อาจจะถูกแทรกแซงได้ ทั้งไม่อาจท�ำให้ล่าช้า
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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หรือการขัดขวางการเสนอความคิดเห็นดังกล่าว7
จะเห็นได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญจีนจะก�ำหนดหลักการที่ว่าด้วย
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเอาไว้แล้วก็ตาม แต่ใน
ความเป็ น จริ ง ลั ก ษณะของบทบั ญ ญั ติ ก็ ก� ำ หนดกรอบของเสรี ภ าพไว้
ค่อนข้างกว้างขวางและย่อมส่งผลต่อการคุ้มครองเสรีภาพ ซึ่งในท้ายที่สุด
แล้วก็ปรากฏว่า การแสดงความคิดเห็นใดๆ จะได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ หากรัฐ
เห็นว่าการแสดงความคิดเห็นใดจะกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ รวม
ถึงวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน (ที่พรรคคอมมิวนิสต์
ได้ก�ำหนดไว้) ก็จะถูกด�ำเนินคดีอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีกฎหมายล�ำดับรองอีกจ�ำนวนมาก
ทีก่ ำ� หนดขัน้ ตอนรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ อาทิ การก�ำหนด
ระบบใบอนุญาตส�ำหรับการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับต่างประเทศ
ขั้นตอนการก่อตั้งส�ำนักพิมพ์หรือส�ำนักข่าว ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล
ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาโดยรัฐเสียก่อน8 หลักเกณฑ์ส�ำหรับ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมที่ต้องถูกควบคุมโดยให้รัฐถือหุ้นใน
กิจการนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ฯลฯ และกระบวนการในลักษณะนี้ก็มีผล
ท�ำให้รฐั บาลจีนสามารถปิดกัน้ การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตจากทัว่ โลกได้อย่าง
ง่ายดาย9 จึงท�ำให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่เกิดขึ้นจริง
2. เนื้อหาต้องห้ามมิให้เผยแพร่ในสื่อสาธารณะตามกฎหมายจีน
2.1 เนื้ อ หาต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความลั บ และ
ความปลอดภัยของประเทศ
ตามกฎหมายอาญาว่าด้วยความมั่น คงแห่งชาติและความลับ
ของรัฐ (National Security and State Secrets) และอรรถาธิบายประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายเฉพาะด้านทีใ่ ช้ในการพิจารณาคดีวา่ ด้วยการขโมย
หรือจารกรรมเพือ่ การได้มาซึง่ หรือการไขความลับ หรือการข่าวของรัฐโดย
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ผิดกฎหมายเเก่ชาวต่างชาติ (Explanation of Certain Issues Regarding
the Specific Laws to be Used in Adjudicating Cases of Stealing or
Spying to Obtain, or Illegally Supplying, State Secrets or Intelligence
for Foreigners 2000) ก�ำหนดห้ามเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วข้องกับความ
ปลอดภัย และผลประโยชน์ของชาติ หากฝ่าฝืนมีความผิดฐานโจรกรรม
ข้อมูลอันเป็นความลับของชาติ ซึง่ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 11110
2.2 เนื้อหาที่ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ข้อมูลหรือข้อความใดที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากรัฐบาลจีน
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อความเท็จหรือเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญา
ฐานอื่นๆ ทั้งยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและผลประโยชน์ของชาติ
แล้ว จะถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1997 ส�ำหรับ
ผู้เผยแพร่ ไขข่าว หรือเปิดเผยความลับดังกล่าว ดังนี้
มาตรา 105 (2): การเผยแพร่ ไขข่าวลือ หรือการหมิ่นประมาท
หรือวิธีการอื่น ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านล้มล้างรัฐบาลระบอบ
สังคมนิยม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือกักขัง อบรม หรือ
ถูกตัดสิทธิในทางการเมืองได้ ส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ในการกระท�ำผิด
หรือผูซ้ งึ่ ได้กระท�ำผิดร้ายแรงยิง่ กว่า จะต้องถูกลงโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ 5 ปีขนึ้ ไป
มาตรา 246: การใช้วิธีการรุนแรงหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อท�ำให้เกิด
ความเสียหายหรืออับอายต่อบุคคลที่สาม หรือสร้างความเท็จเพื่อหมิ่น
ประมาทบุคคลที่สาม ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี โทษกักขังทางอาญา ต้องเข้ารับการศึกษา หรือถูก
ควบคุมดูแล รวมทั้งถูกตัดสิทธิทางการเมือง ส�ำหรับความผิดทางอาญา
ข้างต้นจะถูกฟ้องร้องด้วย หากการฟ้องคดีมีความเหมาะสม และในกรณี
ที่ความสงบเรียบร้อยของสังคม และผลประโยชน์ของชาติถูกกระทบอย่าง
รุนแรง
มาตรา 283: การจัดท�ำหรือขายข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้มา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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จากการดักฟังโทรศัพท์โดยผิดกฎหมาย หรือได้มาจากการบันทึกภาพโดย
กล้องขนาดเล็ก (micro-cameras) หรืออุปกรณ์อื่นใด รวมทั้งการได้มาโดย
วิธีการอื่นซึ่งเป็นการโจรกรรม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี กักขัง หรือ
การต้องเข้ารับการศึกษาอบรม
2.3 เนื้อหาที่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความ
มั่นคงของรัฐ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงของรั ฐ ค.ศ. 1993 (State
Security Law 1993) มีข้อก�ำหนดอย่างกว้างขวางและคลุมเครือโดย
ห้ า มมิ ใ ห้ อ งค์ ก รหรื อ ปั จ เจกชนก่ อ ให้ เ กิ ด ภยั น ตรายต่ อ ความมั่ น คง
ของประเทศจีน (มาตรา 4) เช่น การสมคบกันเพื่อล้มล้างรัฐบาลหรือ
แบ่งแยกรัฐ หรือการล้มล้างรัฐบาลสังคมนิยม การร่วมกับองค์กรจาร
กรรมข้ อ มู ล หรื อ การยอมรั บ การกระท� ำ ขององค์ ก รจารกรรมข้ อ มู ล
หรื อ ตั ว แทนองค์ ก รดั ง กล่ า ว การขโมยข้ อ มู ล หรื อ การสื บ แสวงหา
ข้อมูลลับ หรือการซื้อข้อมูล หรือการให้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับของรัฐ
การกระตุ้น ยุยง หรือว่าจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระท�ำทรยศต่อชาติ และ
กระท�ำการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายอันเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
ของรั ฐ 11 ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลจี น มั ก ตี ค วามให้ ข ้ อ มู ล ลั บ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การเผยแพร่ข่าวสารเสมอ โดยได้ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการคุ้มครอง
ความลับในการตีพิมพ์ข่าว (Regulations on the Protection of Secrets
in News Publishing 1992) เพื่อปกป้องข้อมูลลับ โดยห้ามผู้ใดให้ข้อมูล
ข่าวสารลับแก่ส�ำนักข่าวใดๆ เพื่อตีพิมพ์ หากข้อมูลที่จะเผยแพร่นั้นมี
ความไม่แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับความลับของชาติหรือไม่ บุคคลดังกล่าวจะ
ต้องขออนุมัติต่อองค์กรเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อน (มาตรา
14) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข่าวสารนั้นมีสาระซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีน
ระบบเศรษฐกิจ การทูต เทคโนโลยี หรือการทหาร (มาตรา 15) เป็นต้น
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2.4 การห้ามการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพ และความ
มั่นคงอื่นๆ ของประเทศ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความลับของรัฐ ค.ศ. 1988 (Law on
the Protection of State Secrets 1988) มาตรา 2 และมาตรา 8 ก�ำหนด
มิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นความลับและผลประโยชน์ของประเทศ
เช่น ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจด�ำเนินการของรัฐ การป้องกันชาติ
และความแข็งแกร่งของกองทัพ กิจกรรมทางการทูตและการต่างประเทศ
และหน้าที่อันเป็นความลับภายใต้การพิจารณาของประเทศ ประเด็นเกี่ยว
กับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญา
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการก�ำหนดมาตรการในการควบคุมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารโดยก�ำหนดให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลความลับของชาติ
ตามมาตรการด�ำเนินงานภายใต้กฎหมายการคุ้มครองความลับของรัฐ
(Measures for the Implementation of the Law on the Protection of
State Secrets 1990) และห้ามเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่หากเปิดแล้วอาจเป็น
อันตรายต่อความสามารถของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพของรัฐและการ
ป้องกันประเทศ หรือเป็นอันตรายต่อการเมืองและเศรษฐกิจของชาติ ท�ำให้
ประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือของมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ของรัฐลดลง หรือท�ำให้องค์กรของรัฐบาลสูญเสียซึ่งความสามารถใน
การใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น
ในปี 1998 รัฐบาลจีนตรากฎหมายฉบับหนึ่ง ก�ำหนดให้การ
ตีพิมพ์เผยแพร่สิ่งใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะไม่มี
ลักษณะที่ผิดกฎหมายเลยก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามอรรถาธิบายประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเฉพาะด้านที่ใช้ในการพิจารณาคดีอาญาการตีพิมพ์
อันมิชอบด้วยกฎหมาย (Explanation Regarding Certain Questions About
the Specific Laws to be used in Adjudicating Criminal Cases of Illegal
Publication 1998) แม้เนือ้ หานัน้ อาจไม่ผดิ กฎหมาย นอกจากนี้ การจ�ำหน่าย
ข้อมูลใดๆ ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อความสงบเรียบร้อย หรือระบบ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เศรษฐกิจ หากมีความเสียหายอย่างร้ายแรงจะถูกลงโทษตามที่ได้ก�ำหนด
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225 และการกระท�ำผิดดังกล่าวบน
สื่อออนไลน์อาจถูกลงโทษตาม “มาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของวารสาร” ที่มีผลบังคับใช้ทางปกครองแล้ว (Administrative Sanction
Implementation Measures for the Interim Measures on the Administration of Periodicals 1989) ซึ่งก�ำหนดโทษปรับไว้ ตั้งแต่ 0.5 – 1 เท่าของ
รายได้ที่ถือว่าผิดกฎหมาย รวมถึงการเพิกถอนการประกอบธุรกิจนั้น
เป็นต้น
3. กฎหมายล�ำดับรอง และข้อก�ำหนดของรัฐเพื่อควบคุมการใช้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
3.1 ระบบการขอใบอนุญาตจากรัฐ
รั ฐ บาลจี น ควบคุ ม การแสดงความคิ ด เห็ น ของประชาชนอย่ า ง
ใกล้ชิดผ่านองค์กรของรัฐหลายองค์กร เช่น องค์กรบริหารจัดการสื่อและ
สิ่งพิมพ์ (General Administration of Press and Publication - GAPP)
ซึ่งเป็นหน่วยงานพิจารณาให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการพิมพ์ หรือ
องค์กรบริหารจัดการสื่อ วิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ แห่งรัฐ (The State
Administration of Radio, Film, and Television) ที่มีหน้าที่พิจารณา
ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ โดยอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสาร (Ministry for
Information Industry)12
ผู้ประกอบกิจการสื่อทุกประเภทต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
การจากรัฐบาลจีนภายใต้เงื่อนไขที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างมาก13 ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศจีนมีผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตรายใหญ่สี่ราย14 ได้แก่ CSTNet, ChinaNet, CERNet และ CHINAGBN ไปจนถึงบริษัทผู้ให้บริการ
รายย่อยๆ อีกกว่า 3,000 บริษัททั่วประเทศ โดยใช้วิธีการให้บริษัทราย
ใหญ่ ท� ำ หน้ า ที่ ค อยควบคุ ม บริ ษั ท เอกชนที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
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รายย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ สั ม ปทานจากรั ฐ อี ก ที ห นึ่ ง15 รั ฐ บาลจี น สามารถจ� ำ กั ด
การเข้าถึง หรือปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ทันทีตั้งแต่ระดับ
ผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
นอกจากต้องได้รบั ใบอนุญาตจากรัฐบาลจีนแล้ว ผูป้ ระกอบกิจการ
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายล�ำดับรองที่ควบคุมสื่อออนไลน์ฉบับต่างๆ อีก
ด้วย ส�ำหรับบริษทั เอกชนของต่างประเทศทีเ่ ข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในประเทศจีน มีเงื่อนไขที่จะต้องขอรับใบอนุญาตจากทางการ
จีนเช่นกัน โดยเงื่อนไขดังกล่าวใช้บังคับทั้งกับกรณีการขอประกอบกิจการ
และทั้งการเผยแพร่ข่าวสาร หรือจัดท�ำกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย เงื่อนไขและกฎหมายฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ ดังปรากฏต่อไปนี้
3.1.1 การเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์
การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ใดๆ บนสื่ อ ในประเทศจี น นั้ น ผู ้ ป ระสงค์
จะเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 1997 (Provisions on the Administration of Electronic
Publications 1997) ก่อน มิเช่นนัน้ อาจมีโทษทัง้ ทางอาญาและทางแพ่งได้16
ส่ ว นวิ ธี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล บนหนั ง สื อ พิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ้ อ งได้ รั บ
อนุญาตตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในข้อมาตรการที่ว่า
ด้วยการบันทึกสาระส�ำคัญของหนังสือ วารสาร สื่อเสียงและภาพ และ
สื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Notice Regarding the Printing and Promulgation
of the “Measures on the Recording of Important Topics of Books,
Periodicals, Audio/Visual Productions and Electronic Publications”
1997) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสิ่งที่จะเผยแพร่นั้นเป็น “หัวข้อส�ำคัญ” ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและสังคม นอกจากนี้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐบาล เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการทหาร ซึง่ รวมถึงวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพรรคคอมมิวนิสต์และประเทศชาติ อดีตและผู้น�ำในปัจจุบันของพรรค
และชาติ และอัตชีวประวัติของบุคคลดังกล่าว ความลับของพรรคและชาติ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ความมั่นคงชาติหรือศาสนา ฯลฯ ตามที่ GAPP ก�ำหนดไว้ ก็จะต้องได้
รับความเห็นชอบจาก GAPP ก่อน และในกรณีที่รัฐเห็นว่าการเผยแพร่ใด
ไม่ถูกต้อง รัฐสามารถสั่งให้แก้ไขได้ตามข้อก�ำหนดในข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การควบคุมการท�ำงานของอุตสาหกรรมวารสารให้อยูภ่ ายใต้การก�ำกับของ
รัฐ (Notice Regarding the Work of Bringing the Periodical Industry
Under Control 1997) ไม่ ว ่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล การเมื อ งที่ ผิ ด พลาด 17
ชี ว ประวั ติ หรื อ เอกสารบั น ทึ ก เชิ ง บรรยาย หรื อ พรรณนาถึ ง ผู ้ น� ำ
พรรคคอมมิวนิสต์ที่คลาดเคลื่อนไป เป็นต้น
ส�ำหรับผู้ประสงค์เผยแพร่งานเขียนบนสื่อออนไลน์ต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐตามข้อบัญญัติเฉพาะกาลเกี่ยวกับการบริหารงานสิ่งพิมพ์
ออนไลน์ (Interim Provisions on the Administration of Internet Publishing 2002) มาตรา 6 เมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว ห้ามมิให้บคุ คลใดๆ เข้าแทรกแซง
หรือยับยัง้ ท�ำให้ลา่ ช้า หรือขัดขวางการตีพมิ พ์บทความนัน้ บนอินเทอร์เน็ต
แต่เนื้อหาที่เผยแพร่ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ มาตรา 17 ด้วย กล่าวคือ
ต้องไม่มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเกียรติภูมิและประโยชน์ของรัฐ และห้าม
มิให้มีการเผยแพร่ข่าวลือ กระท�ำการใดที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือสร้าง
ความปั่นป่วนต่อเสถียรภาพของสังคม
3.1.2 การจั ด ท� ำ กระดานข่ า ว หรื อ กระดานสนทนา
อิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อบัญญัตกิ ารบริหารงานการจัดท�ำกระดานข่าวหรือกระดาน
สนทนาอิเล็กทรอนิกส์ (Provisions on the Administration of Internet
Electronic Bulletin Board Service 2000) มาตรา 5 ผู้ให้บริการข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต (Operators of Internet Information Services) ซึ่งให้บริการ
กระดานแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ต้องยื่นขออนุญาตต่อ
หน่วยงานของรัฐในระดับต่างๆ หรือองค์กรบริหารกิจการโทรคมนาคม
ของเทศบาลที่เป็นอิสระ (Independent Municipality Telecommunications Administration Agency) หรือรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
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ข้อมูลข่าวสาร (Ministry of Information Industry) เพื่อขอใบอนุญาต
ประกอบการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้า (Commercial Internet Information
Service License) ส�ำหรับการขออนุญาตให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่
การค้า ผูป้ ระกอบการก็ตอ้ งแจ้งข้อมูลในขณะยืน่ ขอใบอนุญาตว่าจะจัดให้มี
กระดานแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องด�ำเนินการต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลที่มี
เนื้อหาเป็นไปตามประเภทของเนื้อหา (category) ที่ตนแจ้งไว้ และได้รับ
อนุญาตแล้วเท่านั้น (มาตรา 11) หากผู้ประกอบการพบหรือได้รับแจ้งว่า
มีข้อความแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฎหมาย ก็ต้องด�ำเนินการลบข้อความ
ดังกล่าวออกจากพื้นที่การให้บริการของตนทันที แต่ต้องเก็บข้อมูลดัง
กล่าวไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงรายงานการกระท�ำดังกล่าวต่อ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบด้วย (มาตรา 13)
3.1.3 การถ่ายทอดรายการวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ

ต่างประเทศ
การถ่ายทอดรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ
ต่ างประเทศในประเทศจี น นั้ น สามารถท� ำได้ตามเงื่อนไขที่ปรากฏใน
มาตรการการบริหารการถ่ายทอดรายการวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ
ต่างประเทศ (Measures on the Administration of Foreign Satellite
Television Channel Reception 2004) ซึ่งผู้ประกอบการ หรือผู้ต้องการ
ถ่ายทอดดังกล่าวต้องได้รบั อนุญาตจากรัฐ และถ่ายทอดได้ในโรงแรมระดับ
สามดาวขึน้ ไปเพือ่ ให้ลกู ค้าชาวต่างประเทศในสถานทีท่ ำ� งาน หรือในอาคาร
ให้เช่าเพื่อพักอาศัย หรือสถานที่อื่นๆ ที่จัดเตรียมไว้เพื่อการนี้เป็นการ
เฉพาะเท่านั้น18 โดยสื่อดังกล่าวจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศจีน19 ส่วน
การขออนุญาตนั้น หากเป็นตัวแทนของรายการวิทยุของต่างประเทศที่ตั้ง
ขึ้นในประเทศจีนจะได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดเฉพาะขอบเขตจ�ำกัดเท่านั้น
ในขณะทีร่ ายการสถานีขา่ วต่างประเทศไม่มสี ทิ ธิได้รบั อนุญาตเพือ่ ถ่ายทอด
ภายในประเทศจีนโดยเด็ดขาด20
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ส�ำหรับรายการวิทยุออนไลน์นนั้ ตกอยูภ่ ายใต้มาตรการการบริหาร
การเผยแพร่เสียง/ภาพ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายข้อมูล
อื่น (Measures on the Administration of Broadcasting Audio/Visual
Program over the Internet or Other Information Network 2003) ซึ่ง
ผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรบริหารจัดการวิทยุ ภาพยนตร์
และโทรทัศน์ แห่งรัฐ (State Administration of Radio, Film, and Television) ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันใน
ต่างประเทศมาแล้วอย่างน้อยสามปี (มาตรา 8) อีกทัง้ จะต้องได้รบั การรับรอง
จากหน่วยงานของรัฐบาลจีนด้วย (มาตรา 10)
ประเภท

3.2 ก�ำหนดห้ามมิให้องค์กรเอกชนน�ำเสนอข่าวสารบาง

มาตรา 5 ข้อบัญญัติชั่วคราวในการบริหารงานกลุ่มเว็บไซต์บน
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับกิจการข่าว (Interim Provisions on the Administration of Internet Websites Engaged in News Posting Operations
2000) ก�ำหนดให้องค์กรของรัฐเท่านัน้ ทีส่ ามารถเสนอข่าวสารของรัฐบาลได้
เช่น หน่วยข่าวกลาง (central news units) จังหวัด ภูมิภาค หรือเทศบาล
ที่เป็นอิสระ ส�ำหรับองค์กรอื่นๆ ไม่อาจจัดตั้งเป็นองค์กรข่าวได้ แต่สามารถ
สร้างเว็บเพจ และเสนอข่าวสารของหน่วยข่าวข้างต้นได้
ส�ำหรับเว็บไซต์ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ในการเสนอข่าว หากต่อมา
ประสงค์จะเสนอข่าวสารด้วย ต้องยืน่ ขออนุมตั แิ ละได้รบั ความเห็นชอบจาก
หน่วยงานด้านข่าวสารของรัฐบาล (The People’s Government Information Office) ของจังหวัด หรือภูมิภาค หรือหน่วยงานบริหารเทศบาลที่เป็น
อิสระเสียก่อน โดยหน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องรับรองก่อนทีจ่ ะเสนอไปยัง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลข้อมูลข่าวสารแห่งรัฐ (State Council Information
Agency) เพื่อเห็นชอบ (มาตรา 8)
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3.3 ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ต
3.3.1 การควบคุมการจัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต
(อินเทอร์เน็ตคาเฟ่)
ตามมาตรการควบคุ ม การบริ ห ารงานธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารใน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (อินเทอร์เน็ตคาเฟ่) (Regulation on the Administration of Internet Access Service Business Establishments - Internet
Cafes 2002) มาตรา 23 ก�ำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ต้องตรวจสอบ
จัดให้มีการลงทะเบียน และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งมาใช้บริการใน
สถานบริการของตนเอง โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทีล่ กู ค้าใช้บริการ และ
ข้อมูลของตัวผูใ้ ช้บริการไว้อย่างน้อย 60 วัน เพือ่ ให้หน่วยงานด้านวัฒนธรรม
และความปลอดภัย (Cultural and Public Security Agency) ตรวจสอบว่า
มีการกระท�ำใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
การค้า

3.3.2 การควบคุมผู้ให้บริการข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อ

ตามมาตรา 4 ของ มาตรการการบริหารการให้บริการข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ต (Measures for the Administration of Internet Information
Services 2000) ก�ำหนดให้ผู้ประสงค์จะให้บริการข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต
ซึ่งกระท�ำเพื่อการค้า (commercial internet information services) ต้อง
ขอรับใบอนุญาต (licensing system) จากรัฐเท่านัน้ ส่วนผูบ้ ริหารข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่ทางการค้า ต้องจดแจ้งเกี่ยวกับเว็บไซต์และลงทะเบียน
(registration system) ต่อหน่วยงานของรัฐ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดดัง
กล่าวจะไม่สามารถประกอบการเว็บไซต์ได้
นอกจากนี้ ในมาตรา 14 ยังก�ำหนดให้ผู้ให้บริการที่อยู่ในฐานะ
ผู้เขียน (journalism) หรือตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล และการให้บริการกระดาน
แสดงความคิดเห็น จะต้องจัดท�ำบันทึกข้อมูลการสือ่ สารทัง้ หมดไว้ดว้ ย เวลา
ที่เข้า-ออกอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต ชื่อเมือง และบัญชีลูกค้าที่ใช้
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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บริการ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ อีกทั้งผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ให้บริการ
เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต (providers of internet information service and
internet access providers) จะต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 60 วัน เพือ่
ให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามกฎหมายต่อไป
3.4 การใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดในระบบ
คอมพิวเตอร์
นอกจากระบบการขอใบอนุญาตจากรัฐ และการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ว่าด้วยการควบคุมสื่อประเภทดั้งเดิมแล้ว ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจีน
ยังตรากฎหมายเฉพาะเพือ่ ปกป้องความลับส�ำหรับการติดต่อสือ่ สารในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดว้ ย ฉบับทีส่ ำ� คัญก็คอื ข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับการบริหาร
จัดการการปกป้องความลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือ
ข่ายนอกประเทศ (Provisions on the Administration of the Protection of
Secrets on Internationally Networked Computer Information Systems
2000) โดยมีบทบัญญัติในลักษณะควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบน
โลกออนไลน์โดยเฉพาะ ดังนี้
มาตรา 3: เอกชน นิตบิ คุ คล หรือองค์กรใดๆ ผูซ้ งึ่ มีความประสงค์
ที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศในฐานะผู้ใช้ หรือ
ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือเพื่อการเชื่อมต่อระบบจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 8: การควบคุมเพื่อการปกป้องข้อมูลความลับบนระบบ
ออนไลน์ จะต้องยึดถือหลักการที่ว่า “ใครก็ตามที่เข้าสู่ระบบออนไลน์
จะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ” ผู้ประสงค์ที่จะเป็นผู้ให้บริการ หรือเป็น
ผู้เผยแพร่ข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
จะต้องด�ำเนินการผ่านระบบการตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลความลับ และ
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ทั้งนี้ หน่วยงาน
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการ
ให้บริการ ต้องก�ำหนดมาตรการในการตรวจสอบและเห็นชอบของระบบ
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ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษา
ความปลอดภัยข้อมูล และหน่วยงานซึ่งให้บริการข้อมูลต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้น
มาตรา 9: บุ ค คลใดก็ ต ามซึ่ ง เป็ น ผู ้ ร วบรวมข้ อ มู ล โดยมี
วัตถุประสงค์ในการให้บริการข้อมูลออนไลน์ ต้องขอความเห็นชอบจาก
หน่วยงานเสียก่อน เว้นแต่ข้อมูลนั้นเคยถูกเปิดเผยมาก่อนแล้วในสื่อ
อื่ น บุ ค คลใดที่ น� ำ ข้ อ มู ล ไปขยายความ หรื อ ท� ำ ให้ ข ้ อ มู ล ออนไลน์ เ ป็ น
ปัจจุบัน ต้องด�ำเนินการตามมาตรการว่าด้วยการปกป้องความลับ และ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลออนไลน์นั้นด้วย
มาตรา 10: หน่วยงานใดๆ หรือผูใ้ ช้บริการข้อมูลออนไลน์ ซึง่ ติดตัง้
ระบบกระดานข่าว ห้องสนทนา หรือระบบเครือข่ายข้อมูลของกลุม่ บุคคลใดๆ
ต้องถูกตรวจสอบก่อน และได้รับการเห็นชอบจากองค์กรที่มีหน้าที่ปกป้อง
ข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งต้องถูกก�ำหนดให้มีหน้าที่ปกป้องความลับ และ
หน้าที่อื่นๆ ทั้งนี้ ห้ามมิให้องค์กรหรือปัจเจกชนกระจายข้อมูล บทสนทนา
หรื อ ส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น ความลั บ ของชาติ ใ นระบบกระดานสนทนา
ห้องสนทนา หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคล ส�ำหรับบุคคลที่สร้างกระดาน
สนทนา ห้ อ งสนทนาหรื อ ระบบเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ของกลุ ่ ม และเปิ ด ให้
สาธารณะ หรือหน่วยงานระดับสูงขึ้นของบุคคลนั้นสามารถเข้าถึงได้
จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการรักษาความลับ ท�ำระบบ
ตรวจสอบ และเฝ้าระมัดระวังตลอดเวลาอย่างจริงจัง ส�ำหรับการเปิด
ข้อมูลใดๆ ซึง่ เกีย่ วข้องกับความลับ หรือมาตรการใดๆ บุคคลผูม้ คี วามรับผิด
ชอบในระบบเครือข่ายข้างต้น หรือผู้ดูแลห้องสนทนา หรือ กระดานข่าวจะ
ต้องกระท�ำในเวลาที่เหมาะสม และรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ทันที
มาตรา 11: ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร หรือ
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการปกป้องความลับของชาติ และจะต้องไม่แสวงหาประโยชน์จาก
การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์เพื่อส่งผ่านข้อมูล หรือส่งต่อข้อมูลซึ่งเป็น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ความลับของชาติ องค์กรที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต หรือการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตต้องมีค�ำอธิบายอย่างชัดแจ้งเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อ
ก�ำหนดเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองความลับ และต้องมีระบบบริหารการ
ติดต่อสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ตนให้บริการนั้นด้วย
มาตรา 12: ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ต้องจัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกป้องความลับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
จัดระบบการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ส�ำหรับสัญญาที่
แสดงถึงการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ต้อง
ก�ำหนดเงือ่ นไขการเคารพกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลอันเป็นความลับและ
การเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นความลับของประเทศว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้าม
จะเห็ น ได้ ว ่ ากฎหมายของประเทศจีนฉบับต่างๆ ดังกล่าวมา
ข้างต้น มีลักษณะของการบัญญัติที่กว้างขวาง และคลุมเครือ (overbroad
and vague) ประชาชนอ่านแล้วอาจไม่สามารถเข้าใจได้ในทันทีว่าเนื้อหา
แบบใดที่ต้องห้ามไม่ให้เผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นค�ำว่า “ประโยชน์ของชาติ”
“การเผยแพร่ข่าวลือ” หรือการหมิ่นประมาทอันมีผลท�ำให้เป็นการล้มล้าง
ระบอบการปกครองก็ไม่มีค�ำนิยาม
ตารางต่อไป แสดงให้เห็นบทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาในสื่อออนไลน์ (และสื่อดั้งเดิมประเภทอื่น)21
4. นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการควบคุมสื่อออนไลน์
รัฐบาลจีนตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง นับ
แต่เริ่มเปิดประเทศในปี 1994 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีประชาชนชาวจีน
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถงึ เกือบ 400 ล้านคน22 ดังนัน้ นอกจากตัวบทกฎหมาย
ในระดับต่างๆ แล้ว รัฐบาลจึงพยายามควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และการแสดงความคิดเห็นบนสื่อประเภทนี้อย่างเข้มข้น23 โดยมีกลไก และ
นโยบายควบคุมต่างๆ ดังนี้
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MII

SC

มาตรการเพื่อการบริหารใบอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ปี 2544

ระเบียบการบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ ปี 2544

มาตรการว่าด้วยการจัดการรักษาความปลอดภัยของเครือ MPS
ข่ายสารสนเทศระหว่างประเทศ ปี 2540

บทบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2540 GAPP

ประกาศว่าด้วยการนำาอุตสาหกรรมวารสารมาอยู่ในความ GAPP
ควบคุม ปี 2540

ประกาศว่าด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดเลือก
GAPP
บทความสำาหรับหนังสือพิมพ์และวารสาร ปี 2543
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ MII
ทางอินเทอร์เน็ต ปี 2543

ประกาศว่าด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการจัดการวารสาร GAPP
ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง วิถีชีวิต และทฤษฎี
วิทยาศาสตร์ ปี 2543

ผู้เสนอ
MII GAPP

กฎหมาย
ข้อบัญญัติเฉพาะกาลเกี่ยวกับการบริหารงานสิ่งพิมพ์
ออนไลน์ ปี 2545

มาตรา 9: ห้ามมิให้บุคคลใดๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซ้ึ่งมีเนื้อหาดังนี้ บนกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์...
(iii) อันตรายต่อเกียรติภูมิและประโยชน์ของรัฐ
(vi) เผยแพร่ข่าวลือ, กระทำาการใดที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ และ สร้างความปั่นป่วนต่อเสถียรภาพของสังคม
มาตรา 2 (6): ในสภาวการณ์ที่มีการเอามาตรการของรัฐไปใช้แล้ว และในกรณีที่มีการแนะนำาให้แก้ไขการตีพิมพ์ แต่ไม่มี
การกระทำาให้ดีขึ้น จึงห้ามมิให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ดังนี้ :
1) บทความที่มีความผิดพลาดเกี่ยวกับการเมืองอย่างรุนแรง
มาตรา 6: ห้ามมิให้ตีพิมพ์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ้ึ่งมีข้อความดังนี้ :
(iii) เป็นภัยต่อชาติ... เกียรติภูมิ และ ประโยชน์ของชาติ
มาตรา 5: ห้ามมิให้หน่วยงานหรือเอกชน ใช้อินเทอร์เน็ตในการผลิต สำาเนา หรือ ค้นหา หรือ การส่งต่อซ้ึ่งข้อมูล ดังนี้ :
(v) การเผยแพร่ข่าวลือ หรือ การทำาให้เกิดความวุ่นวายต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม ;
(viii) เป็นอันตรายต่อความเชื่อถือของรัฐบาล

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
มาตรา17 : ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตจะต้องไม่มีเนื้อหา ดังนี้...
3) สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเกียรติภูมิ และประโยชน์ของรัฐ
6) การเผยแพร่ข่าวลือ หรือกระทำาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ และสร้างความปั่นป่วนต่อเสถียรภาพของสังคม
Appendix 2 (III) (iv): ผู้ปฏิบัติ (Operators) หรือ ลูกจ้างต้องไม่ใช้เครือข่ายโทรคมนาคมในการผลิต ทำาซ้ำ้า หรือ ก่อให้เกิด
หรือ ส่งผ่านข้อมูลใดๆ ที่มีเนื้อหา ดังนี้..
3) อันตรายต่อเกียรติภูมิ และ ประโยชน์ของรัฐ
6) การเผยแพร่ข่าวลือ กระทำาการใดที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ และสร้างความปั่นป่วนต่อเสถียรภาพของสังคม
มาตรา 26: ห้ามตีพิมพ์ซ้ึ่งบทความหรืองานเขียนที่มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้...
3) อันตรายต่อเกียรติภูมิ และประโยชน์ของรัฐ
6) กระทำาการใดที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ และสร้างความปั่นป่วนต่อเสถียรภาพของสังคม
2. ห้ามโดยเด็ดขาดในการตีพิมพ์เนื้อหาต่อไปนี้...
1) หักล้างแนวทางแบบมาร์กซ้ิสม์ แนวคิดเหมาเจ๋อตุง และ ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิง
3) ...ทำาร้ายประโยชน์ของรัฐ
4)... มีอิทธิพลต่อเสถียรภาพของสังคม
5) ...สร้างความเชื่อเหนือธรรมชาติ หลอกลวง หรือ คำาสอนที่ผิด
6) ขยายข่าวลือ ก่อและกระจายข่าวเท็จ ขัดขวางการปฏิบัติงานของพรรคและชาติ
7) ละเมิดความเชื่อของพรรค หรือ ละเมิดกฎเกณฑ์ซ้ึ่งเกี่ยวข้องกับการพิมพ์
1) … [หนังสือพิมพ์และวารสาร] จะต้องไม่เลือกบทความซ้ึ่งขัดแย้งกับนโยบายของพรรค หรือ ชาติ

เข้มงวด

4.1 จัดตั้งองค์กรเพื่อควบคุมการแสดงความคิดเห็นอย่าง

รัฐบาลจีนจัดตั้งหน่วยงานจ�ำนวนมากพร้อมๆ ไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมตรวจสอบ และปิดกั้น
การเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย หรือที่รัฐบาลเห็นว่าไม่เหมาะสม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทั่งการใช้โปรแกรมเฉพาะเพื่อเข้าถึงข้อมูล
ของผู้อื่นโดยไม่ชอบ (hacking and cyber-espionage)24 และสั่งให้ติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก่อนจ�ำหน่ายไปยังท้องตลาด
เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอันไม่พึงประสงค์ (ส�ำหรับรัฐบาล)
โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
4.1.1 องค์กรบริหารจัดการสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์
แห่งรัฐ The State Administration of Radio, Film, and Television (SARFT)
ได้แก่ หน่วยงานบริหารสถานีวิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์
ซึ่งรัฐบาลก�ำหนดให้ผู้ประสงค์ให้บริการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ตต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานนีด้ ว้ ย ทัง้ นี้ หน่วยงาน SARFT
องค์กรบริหารจัดการสื่อและสิ่งพิมพ์ (General Administration of Press
and Publication - GAPP) และกรมประชาสัมพันธ์กลางของพรรค (Central Propaganda Department - CPD) ได้ร่วมกันออกระเบียบก�ำหนดให้
สื่อมวลชน ฯลฯ ต้องสนับสนุนนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ และถือเป็น
จริยธรรม (ethics) ของสื่อที่จะต้องซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อนโยบายของ
พรรคคอมมิวนิสต์ ผูบ้ ริหารสือ่ จะต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตชิ วั่ คราวว่าด้วย
การบริหารจัดการบุคคลผู้รับต�ำแหน่งผู้สื่อข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ และ
บุคคลผู้เข้ารับต�ำแหน่งบรรณาธิการ (Interim Implementation Rules for
Administration of Those Employed as Radio and Television News Reporters and Editors) ด้วยการควบคุมลูกจ้างของตนให้ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ของพรรคคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกัน
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4.1.2 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งรัฐ (The State Council
Information Office)
เป็นหน่วยงานก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
บนสือ่ ทุกประเภท รวมถึงการจดทะเบียนเว็บไซต์ และการเผยแพร่ขา่ วสาร
ทางอินเทอร์เน็ตด้วย นอกจากนีย้ งั มีหน้าทีอ่ อกรายงานสมุดปกขาวเกีย่ วกับ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจีน เนื่องจากจีนเป็นภาคี
สมาชิกกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง25
4.1.3 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
(The Ministry of Industry and Information Technology - MIIT)
มีหน้าทีก่ ำ� หนดกฎเกณฑ์เกีย่ วกับด้านอุตสาหกรรม ข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยี เช่น ก�ำหนดให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในประเทศจีนต้อง
ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบ (pre-installed) เพื่อปิดกั้นช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ โปรแกรมเหล่านัน้ เช่น โปรแกรมเขือ่ นสีเขียว-ปกป้อง
เยาวชน (Green Dam-Youth Escort Internet Browsing Filtering Software) ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถือว่าเป็นภยันตรายต่อเด็ก (harmful
information) หรือไม่พึงประสงค์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.4 หน่วยงานกิจการทางอินเทอร์เน็ต แห่งคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของรัฐ (The Internet Affairs Bureau of the State Council
Information Office)
มีหน้าทีค่ วบคุมการด�ำเนินกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของประชาชน
โดยเฉพาะ หน่วยงานนี้จะเฝ้าระวังและปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา
เกีย่ วกับภาพลามกและการก่อการร้าย ซึง่ แต่เดิมมาหน่วยงานนีม้ ที งั้ อ�ำนาจ
ในการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) และปิดกั้นข้อมูลที่เป็นปรปักษ์กับ
รัฐบาลจีน ตลอดจนการด�ำเนินคดีกบั ผูฝ้ า่ ฝืนบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายด้านนี้
แต่ปจั จุบนั รัฐบาลจีนแยกหน่วยงานออกเป็นส�ำนักทีห่ า้ (The Bureau Five)
และส�ำนักที่เก้า (The Bureau Nine - Internet news coordination bureau)
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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โดยหน่วยงานแรกเป็นหน่วยโฆษณาชวนเชือ่ ส่วนหน่วยงานทีส่ อง มีหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายตามทีร่ ฐั บาลก�ำหนด รวมทัง้ ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหล่านี้ยังไม่ได้นับรวมองค์กรรัฐองค์กรอื่นๆ ที่มีหน้าที่ควบคุม
ตรวจสอบการน� ำ เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารเช่ น เดี ย วกั น เพี ย งแต่ ก ระท� ำ บน
สื่อดั้งเดิมประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็น องค์กรบริหารจัดการสื่อและสิ่งพิมพ์
(GAPP) ซึ่งท�ำหน้าที่พิจารณาให้ใบอนุญาต ควบคุมสื่อสารมวลชนและ
อุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างเบ็ดเสร็จ รวมถึงมีอ�ำนาจตรวจสอบข้อมูล
ก่อนจัดพิมพ์และยกเลิกใบอนุญาตการพิมพ์ได้ หน่วยงานสร้างความ
เชื่อและความศรัทธาต่อนโยบายของรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ (The
Central Propaganda Department - CPD) มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติ
งานของ GAPP ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ส�ำนักบริหาร
อุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The State Administration of Industry and Commerce) ควบคุมและด�ำเนินคดีกับสิ่ง
ตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายด้วย หรือส�ำนักงาน
กลางโฆษณาการโพ้นทะเล (The Central Office for Overseas Publicity)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบและควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ เป็นต้น
นอกจากองค์ ก รต่ า งๆ ดั ง กล่ า วมา ประเทศจี น ยั ง มี อ งค์ ก ร
อื่ น ๆ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การแสดงความคิ ด เห็ น
ของประชาชนรวมทั้งหมด 14 องค์กร อาทิ กระทรวงวัฒนธรรมและ
ส�ำนักงานความลับแห่งรัฐ (State Secrecy Bureau) ที่มีหน้าที่กดดัน
การแสดงความคิดเห็น (chills freedom of expression) ด้วยการใช้กฎหมาย
ว่าด้วยความลับของชาติ (State Secrets Laws) กระทรวงอุตสาหกรรม
สารสนเทศ (Ministry of Information Industry - MII) มีหน้าทีอ่ อกใบอนุญาต
ให้ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต หรือกระทรวงต�ำรวจ (Ministry of Public
Security) จะท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรอง (filtering) และเฝ้าระวัง (monitoring) ระบบ
อินเทอร์เน็ตด้วย26
อย่ า งไรก็ ต าม องค์ ก รที่ นั บ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะท� ำ ให้
การปิ ด กั้ น การแสดงความคิ ด เห็ น ของประชาชนจี น เกิ ด ขึ้ น จริ ง และคง
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ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก็ คื อ องค์ ก รตุ ล าการหรื อ ศาล ซึ่ ง ปรากฏว่ า ศาลใน
ประเทศจีนจะยึดถือนโยบายการเซ็นเซอร์ของรัฐบาลจีนอย่างเคร่งครัด
ถึงขนาดทีเ่ คยพิพากษาลงโทษการเผยแพร่ขอ้ มูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต โดย
อาศัยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 225 แม้เนือ้ ความนัน้ จะไม่ผดิ กฎหมาย
ในตัวเองก็ตาม27 โดยศาลจีนละเว้นที่จะพิจารณาว่ากฎหมายของรัฐบาล
ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่28
4.2 นโยบาย และมาตรการอืน่ ๆ ของรัฐทีใ่ ช้จำ� กัดเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต
ที่ ผ ่ า นมา รั ฐ บาลจี น ใช้ ม าตรการที่ เ ข้ ม งวดกั บ การแสดง
ความคิ ด เห็ น หลายมาตรการ อาทิ การปิ ด กั้ น (blocking) การกลั่ น
กรอง (filtering) และการเฝ้ า ระวั ง อย่ า งใกล้ ชิ ด (monitoring) รวม
ทั้ ง การห้ า มน� ำ เข้ า ซึ่ ง เอกสารใดๆ ที่ อ าจกระทบต่ อ ความมั่ น คงและ
ผลประโยชน์ ข องประเทศจี น ด้ ว ย 29 แม้ ใ นปี 2002 ประเทศจี น จะถู ก
กดดั น จากนานาชาติ แ ละองค์ ก รการค้ า โลก (WTO) ให้ พิ จ ารณา
ทบทวนการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “เกรตไฟร์วอลล์” (The Great Firewall) เพราะขัดกับข้อก�ำหนดแห่งสนธิสัญญาดังกล่าว แต่ก็หาได้เกิด
ความเปลีย่ นแปลงใดๆ ในประเทศจีนไม่30 ส�ำหรับรูปแบบวิธกี ารทีร่ ฐั บาลจีน
ใช้ในการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ปรากฏดังนี้
4.2.1 การกลั่นกรองและการปิดกั้นเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากรัฐบาลจีนมีทัศนคติว่ารัฐมีอ�ำนาจเต็มที่ในการตรวจ
สอบ และบล็อกเว็บไซต์บางเว็บไซต์ได้เพื่อประโยชน์ของชาติ31 ไม่ว่า
จะเป็ น การปิ ด กั้ น เว็ บ ไซต์ ข องสถานศึ ก ษาในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า 32
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน การศึกษา การเมือง และรวมทั้ง
เว็บไซต์ข่าว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนผู้ให้บริการเว็บเหล่านั้น
ล่วงหน้า ทั้งผู้ถูกปิดกั้นดังกล่าวไม่มีโอกาสในการอุทธรณ์การปิดกั้นนั้น
โดยรัฐบาลจีนอ้างว่าการพัฒนาเกรตไฟร์วอลล์นั้นก็เพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ที่
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เกี่ยวกับภาพลามกอนาจาร (obscenity) หรือจดหมายขยะ (junk mail)
เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะเว็บเพจทาง
การเมืองจ�ำนวนไม่น้อยก็ถูกกลั่นกรองและไม่แสดงผลในเวลาต่อมา33 โดย
การปิดกั้นนั้นรัฐบาลจะแจ้งผู้ใช้บริการว่า “ข้อความที่ได้ลงไว้ต้องถูกลบทิ้ง
ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง” (The posting was
deleted according to relative laws and regulations”)
อนึ่ ง โปรแกรมเกรตไฟร์ ว อลล์ ยั ง สามารถป้ อ งกั น การใช้
เสิร์ชเอนจินเพื่อค้นหาเว็บไซต์ที่รัฐไม่พึงประสงค์ให้ประชาชนได้รับรู้
อีกด้วย อาทิเช่น เว็บไซต์ข่าวบีบีซี หรือเว็บไซต์ส�ำคัญและมีชื่อเสียงใน
ด้านสิทธิมนุษยชนและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีน เว็บไซต์ของแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ องค์กรแรงงานในประเทศจีน
มูลนิธิ Dui Hua รวมทั้งองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (Reporters Without
Borders)34 ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาด้านเทคโนโลยีคนหนึง่ เคยกล่าวว่า เขาไม่สามารถ
เข้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้เลย หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ลิงก์อิน
(LinkedIn) ก็ตาม เนื่องจากความเป็นกังวลของรัฐบาลจีนจนเกินเหตุ
ต่อการรวมตัวกันประท้วงโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง
ดังกล่าวมาแล้วว่าประเทศจีนนับเป็นประเทศในระดับต้นๆ ของโลก
ในเรื่องความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกลั่นกรอง
ตรวจสอบเนือ้ หาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากเกรตไฟร์วอลล์แล้ว
จีนยังเคยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบเนื้อหาฟาหลุนกง (Falun Gong Content
Examination System) ในปี 2004 ซึง่ เป็นโปรแกรมทีส่ ามารถวิเคราะห์ และ
ระบุได้ว่าเนื้อหาที่ตรวจสอบเป็นเนื้อหาที่สนับสนุนลัทธิฟาหลุนกง ซึ่งถูก
เรียกว่าเป็นบทความสีดำ� หรือไม่ หากพบว่าใช่กจ็ ะถูกปิดกัน้ ทันที ซึง่ รัฐบาล
จีนสัง่ ให้ตดิ ตัง้ ระบบนีใ้ นคอมพิวเตอร์สว่ นตัวของประชาชน ระบบเซิรฟ์ เวอร์
รวมทัง้ ติดตัง้ ไว้ทเี่ กตเวย์ดว้ ยเพือ่ คอยปิดกัน้ การเข้าถึงจากผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
ภายในประเทศ และหากมีผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์หรือเว็บเพจดังกล่าว
ระบบก็จะท�ำการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในช่วงปี 2009 สืบเนื่องมาจากการประท้วงในประเทศอิหร่าน
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และเหตุการณ์จลาจลของชนกลุ่มน้อยซึ่งได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 200 คน
ในเขตปกครองตนเองซิ น เจี ย ง (Xinjiang) ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ภ าคหนึ่ ง ทาง
ตะวันตกของประเทศจีน และประชากรส่วนใหญ่กล่าว 22 ล้านคนเป็น
ชาวมุสลิม ท�ำให้รัฐบาลจีนมองเห็นศักยภาพและปัญหาของอินเทอร์เน็ต
ที่เป็นตัวจุดชนวนการประท้วง และก่อให้เกิดการจลาจลทั้งในประเทศ
อิหร่านและในเขตปกครองตนเองซินเจียง ท�ำให้รัฐบาลจีนสั่งลบเนื้อหา
จ�ำนวนมากที่แสดงความไม่พอใจในการปกครองของเขตปกครองตนเอง
ซินเจียง ในขณะทีเ่ ว็บไซต์หนึง่ ซึง่ ใช้ภาษาอุยกูร์ (Uighur) ซึง่ เป็นภาษาทีม่ ี
การพู ด กั น ในเขตปกครองตนเองและเป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
อย่างมากถูกปิดกั้น รัฐบาลจีนยังได้จับตัวผู้สร้างเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น
และสั่งให้จ�ำคุก 3-10 ปี ในข้อหาการคุกคามความมั่นคงของรัฐ นอกจาก
นี้ ภายหลังเหตุจลาจลดังกล่าว รัฐบาลจีนยังด�ำเนินการปิดกั้นเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเฟซบุ ค และทวิ ต เตอร์ โดยนั ก ลงทุ น ด้ า นสื่ อ ซึ่ ง มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อ อกกฎหมายของจี น คนหนึ่ ง ถึ ง กั บ กล่ า วว่ า
“อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตต่อเหตุการณ์อย่างในอิหร่านและซินเจียง ส่ง
ผลกระทบต่อผูน้ ำ� ของจีนดัง่ แผ่นดินไหว”35 ในขณะที่ IIham Tohti นักวิชาการ
ชาวอุ ย กู ร ์ ใ นกรุ ง ปั ก กิ่ ง ซึ่ ง เว็ บ ไซต์ ข องเขาได้ ถู ก ปิ ด กั้ น การเข้ า ถึ ง
เช่นกัน กล่าวว่า “การจองจ�ำ ได้ท�ำให้การแสดงความคิดเห็นหยุดนิ่ง และ
ปิดกั้นการสนทนาระหว่างชาวอุยกูร์ ซึ่งคนจ�ำนวนหนึ่งมีความสามารถ
จ� ำ กั ด ในการอ่ า นและเขี ย นภาษาจี น ส� ำ หรั บ ชาวอุ ย กู ร ์ ไม่ มี ช ่ อ งทาง
มากมายนั ก ในสื่ อ ดั้ ง เดิ ม สื่ อ ออนไลน์ จึ ง เป็ น ช่ อ งทางที่ ท� ำ ให้ ส ามารถ
แสดงความเห็นของตัวเองได้ แต่ในขณะนี้ เราก็ถูกปิดปาก”36
ส� ำ หรั บ ระบบกระดานข่ า ว กระดานแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ
Internet bulletin board systems (BBSs) นั้น ปัจจุบัน ประเทศจีนได้จัดตั้ง
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทางเครือข่ายของประเทศ (China Internet Network
Information Center) ขึ้น และก�ำหนดว่า การใช้ระบบ BBSs ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากหน่วยงานนี้ก่อน โดยบทความทั้งหมดในระบบกระดาน
ข่าวจะถูกจับตาและเฝ้าระวัง และผู้ให้บริการระบบ BBSs มีหน้าที่ต้องจัด
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เก็บข้อมูลไว้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีการเผยแพร่ในระบบหรือในเว็บไซต์
เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น รวมถึงที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต (IP address)
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้น ทั้งนี้ นอกจากรัฐบาลจีนจะอาศัยซอฟต์แวร์เพื่อ
ตรวจสอบกลั่นกรองจาก “ค�ำต้องห้าม” และปิดกั้นการเข้าถึงระบบ BBSs
แล้ว ยังก�ำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รัฐคอยเฝ้าระวัง ปิดกั้น รวมทั้งลบข้อมูลหรือ
บทความประเภทที่รัฐบาลไม่อาจยอมรับให้มีการเผยแพร่ได้อีกด้วย37
4.2.2 ก�ำหนดหน้าที่แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้ต้องช่วย
กลัน่ กรองเนือ้ หาผิดกฎหมาย รวมทัง้ จัดเก็บข้อมูลการใช้บริการ และข้อมูล
ของผู้ใช้บริการไว้ตามระยะเวลาก�ำหนด
ภายใต้กฎหมายควบคุมอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Measures38 นัน้
นอกจากผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต (internet information
services) และผู้ให้บริการที่มีระบบ BBSs ต้องจัดเก็บข้อมูล เนื้อหาสาระที่
มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ เวลาที่เผยแพร่ ที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังต้อง
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ลูกค้าแต่ละคนใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลบัญชีของลูกค้านัน้ (customer’s account number) และเบอร์โทรศัพท์
ของลูกค้าด้วย โดยเก็บเป็นเวลา 60 วัน เพือ่ เตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าทีเ่ รียก
ข้อมูล หรือเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา และหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ตรวจสอบเนื้อหาที่มีการเผยแพร่นั้นเอง แล้วพบว่าขัดต่อกฎหมาย จะต้อง
ด�ำเนินการลบทันที แล้วรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจทราบ ในส่วนของ
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ นัน้ ตามมาตรการควบคุมการบริหารงานธุรกิจทีใ่ ห้บริการ
ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Regulations on the Administration of Internet Cafes)39บังคับให้ลูกค้าร้านอินเทอร์เน็ตต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลและ
น�ำส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนมามอบให้กับผู้ด�ำเนินการร้านค้า โดย
ผู้ให้บริการร้านค้าจะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลา 60 วัน และ
แจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมและ
ต�ำรวจเพือ่ ตรวจสอบต่อไป40 ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่ปี 2002 เป็นต้นมา รัฐบาลจีนยัง
ก�ำหนดให้ผใู้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตต้องซือ้ บัตรเพือ่ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
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เพราะบัตรนี้จะบันทึกชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลอื่นๆ ที่จ�ำเป็น รวมทั้งภาพของผู้ซื้อ
ไว้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลต�ำรวจทันทีเมื่อมีการ
น�ำบัตรไปใช้ในร้านอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการนี้เองที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
สามารถตรวจสอบการเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้นั้นใช้บริการได้
4.2.3 ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
รัฐบาลจีนยังกระท�ำการปฏิบัติการทางจิตวิทยา โดยจัดตั้งสมาคม
อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศจีนขึ้น (The Government-connected Internet
Society) เพื่อรณรงค์ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปิดกั้นเนื้อหาที่รัฐบาลจีน
เห็นว่าไม่เหมาะสม ผู้เขียนหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์เองก็มีภาระ
หน้าทีต่ อ้ งตรวจสอบและละเว้นการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวด้วยตนเอง รวม
ถึงมาตรการที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นกูเกิล (Google) ยาฮู (Yahoo) และไมโครซอฟท์ (Microsoft)
ประกอบกิจการในประเทศจีนอีกต่อไป หากผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายข้างต้น41 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังว่าจ้างกลุ่มพลเมืองเน็ตที่
ใช้ชอื่ ว่า “50 Cent Party” ให้โพสต์ขอ้ ความสนับสนุนนโยบายและการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลจีนด้วย โดยได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 50 Cent รวมถึง
การจัดตั้ง Bureau Five และ Bureau Nine เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว
ต่างๆ พร้อมกับด�ำเนินคดีอาญาอย่างจริงจัง เช่น เคยเกิดการฟ้องร้องคดีใน
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 246 เป็น
จ�ำนวนมาก42 กรณีที่มีการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมที่
จตุรัสเทียนอันเหมิน43 เป็นต้น
5. ปฏิกิริยาและความเคลื่อนไหวฝ่ายประชาชนและภาคสังคมที่มีต่อ
กฎหมาย หรือนโยบายที่กระทบเสรีภาพในสื่อออนไลน์44
ศาสตราจารย์แกรี่ คิง จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเคยกล่าวว่า
“หากกล่าวถึงเสรีภาพในโลกออนไลน์แล้ว อาจดูเหมือนประชาชนจีนต่าง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

355

คนต่างมีความเป็นอิสระ แต่ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดกลับถูกล่ามโซ่
ตรวนเอาไว้”45 โดยรัฐบาลจีนได้ตรวจสอบและจับผิดอย่างรุนแรง เว็บไซต์
ศูนย์สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตยนานาชาติ (International
Center for Human Rights and Democracy Development) เคยแสดง
ความคิดเห็นว่า นโยบายการควบคุมสื่อออนไลน์ของประเทศจีนถือเป็น
ภัยคุกคามต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิความเป็นส่วนตัว
และเสรีภาพซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญของประชาธิปไตย ดังเช่นเสรีภาพใน
การรวมกลุ่มและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รัฐบาลจีนบัญญัติ
กฎหมายจ�ำนวนมากเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจ�ำกัดเสรีภาพการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนในสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งนอกจากการด�ำเนินคดี
และลงโทษทางอาญากับผูส้ อื่ ข่าว นักเขียน และประชาชนทีล่ ะเมิดกฎหมาย
เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังปิดกั้นเว็บไซต์ที่รัฐบาลจีนพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่เหมาะสมหรือกระทบต่อความมั่นคง กรณีที่ส�ำคัญ อาทิ เว็บไซต์ที่
เสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวของดาไลลามะ (Dalai Lama) หรือเหตุการณ์
สลายการชุมนุมนองเลือดทีจ่ ตั รุ สั เทียนอันเหมิน เว็บไซต์ของลัทธิฟาหลุนกง
การเคลือ่ นไหวรณรงค์เกีย่ วกับความเชือ่ ทางศาสนา รวมทัง้ สือ่ อินเทอร์เน็ต
อื่นๆ ที่รณรงค์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจีนจะพยายามอย่างเข้มงวดในการบังคับ
ใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็มีประชาชนจีนหรือ
ผู้ประกอบการสื่อที่ไม่เห็นด้วยกับการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นพยายามดื้อแพ่งหรือต่อต้าน และไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือแนว
นโยบายของรัฐบาลจีนเช่นกัน ทั้งนี้ มีปฏิกิริยาและการเคลื่อนไหวครั้ง
ส�ำคัญๆ หรือที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
5.1 ปฏิกิริยาเพื่อต่อต้านเกรตไฟร์วอลล์ (The great firewall)
ดั ง กล่ า วไปแล้ ว ว่ า รั ฐ บาลจี น มี แ นวคิ ด ว่ า รั ฐ เป็ น ผู ้ มี อ� ำ นาจ
เต็ ม ในการก� ำ กั บ ตรวจสอบ รวมทั้ ง ปิ ด กั้ น การเข้ า เข้ า ถึ ง เว็ บ ไซต์ บ าง
เว็บไซต์ได้เพื่อประโยชน์ของชาติ46 ทั้งนี้ โดยมิต้องมีการแจ้งเตือนผู้ให้
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บริการเว็บไซต์เหล่านั้นล่วงหน้า จนมีการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบและ
ปิดกั้นที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ชื่อเกรตไฟร์วอลล์ (Great Firewall) ซึ่ง
รัฐบาลจีนกล่าวแก่ประชาชนว่า เพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับภาพลามก
อนาจาร (Obscenity) หรือจดหมายขยะ (Junk mail) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ด้ ว ยศั ก ยภาพของเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า ว ประกอบกั บ ทั ศ นคติ ข องรั ฐ บาล
ประชาชนจีนผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จงึ ไม่เชือ่ เช่นนัน้ หนังสือพิมพ์
นิวยอร์กไทม์สได้ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ Zhu Nan นักศึกษาจีนที่ให้ความ
สนใจการใช้และการควบคุมอินเทอร์เน็ตในประเทศจีน ซึ่งกล่าวว่า เขารู้สึก
ระแคะระคาย และอยากแสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ อ� ำ นาจอย่ า ง
กว้างขวางในการปิดกั้นเสรีภาพของสื่อออนไลน์ของรัฐบาลจีน จึงเขียน
บล็อก และตั้งค�ำถามถึงเหตุผลในการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตว่า
“เจ้าหน้าที่ในประเทศเราอ้างว่าการตรวจจับทางอินเทอร์เน็ตเป็น
เรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมาย แต่เหตุใดจึงไม่ให้ประชาชนทราบ
รายละเอียดของกฎหมายดังกล่าว และเหตุใดจึงห้ามการวิจารณ์ หรือ
การตรวจสอบนโยบายทางกฎหมายนัน้ ในอินเทอร์เน็ต หากรัฐบาลตัง้ ใจจะ
ตรวจสอบ และปิดกัน้ เว็บไซต์โดยอ้างว่าถูกต้องชอบธรรมแล้ว รัฐบาลก็ตอ้ ง
ไม่กลัวการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น”47
นอกจาก Zhu Nan แล้ว ในประเทศจีนยังปรากฏผู้ใช้สื่อออนไลน์
อีกจ�ำนวนมาก ทีเ่ ห็นว่ารัฐบาลจีนใช้มาตรการเข้มงวดเกินไปกับอินเทอร์เน็ต
เพราะกระทั่ ง เว็ บ ไซต์ ที่ ไ ม่ มี เ นื้ อ ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ งเลยก็ ถู ก
ตรวจสอบหรือปิดกัน้ ไปด้วย การด�ำเนินนโยบายทีแ่ ข็งกร้าวในลักษณะนีเ้ อง
ได้กอ่ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าตอบโต้จากประชาชนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างรุนแรงและ
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทีไ่ ม่ได้สนใจในเรือ่ งการเมืองการปกครอง
เลย เพราะกลายเป็นแรงผลักให้เขาเหล่านั้นตื่นตัวและเริ่มหันมาต่อต้าน
การควบคุมโดยรัฐมากขึ้น
ปัจจุบัน มีประชาชนจีนจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่รู้สึกไม่พอใจ
อย่างยิง่ ต่อการทีร่ ฐั บาลห้ามการให้บริการเว็บไซต์ประเภทต่างๆ ในวงกว้าง
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ไม่ว่าจะเป็น ฟลิกเกอร์ (Flickr) ยูทูบ (Youtube) วิกิพีเดีย (Wikipedia)
มายสเปซ (Myspace) และ บล็อกสป็อต (Blogspot) ท�ำให้เกิดคลื่น
การต่อต้านในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงเรียกร้อง
การสร้างซอฟท์แวร์โดยนักพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อจัดการกับการจ�ำกัด
เสรีภาพทางออนไลน์ของรัฐ กระทั่งการฟ้องร้องผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของต่อศาลโดยกล่าวหาว่า การปิดกัน้ เว็บไซต์เป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ
กฎหมาย เช่น กรณีที่ นาย Du Doongjing วิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟ้องส�ำนักงานสาขาของบริษัทไชน่าเทเลคอม (China Telecom) ในข้อหา
ผิดสัญญาการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพราะมีการปิดกั้นเว็บไซต์ที่เขาใช้
ในการท�ำธุรกิจโดยไม่ได้รับค�ำอธิบายใดๆ และปราศจากการบอกกล่าว
ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คดีของ Du Doongjing ถูกยกฟ้องโดยศาลเซี่ยงไฮ้
ขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ Du Doongjing กล่าวว่า “ผมเชื่อ
ว่าด้วยการสนับสนุนของประชาชน ผมสามารถชนะคดีนี้ได้ และผมก็จะมี
ส่วนในการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยในจีนด้วย”48
Li Xie Heng นักเขียนบล็อกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ
มนุษยชน ลงมือพัฒนาโปรแกรมชื่อ แกลดเดอร์ (Gladder) ขึ้น เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลหรือเว็บไซต์ทถี่ กู ปิดกัน้ โดยเกรตไฟร์วอลล์ให้กบั ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีใ่ ช้
บราวเซอร์ของไฟร์ฟ็อกซ์ (Firefox)49 ในขณะที่ Han Han นักเขียนบล็อก
ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศจีน มีผู้ติดตามบล็อกของเขากว่า 300 ล้านคน
ก็เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ปัจจุบัน โจมตีผู้น�ำจีน และ
นโยบายที่เขาคิดว่าได้สร้างความทุกข์ยากให้กับผู้คนที่โชคร้าย และยังไม่
ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ดั ง นั้ น ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ ่ า นมา ลั ก ษณะของการเคลื่ อ นไหว
ภาคประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Netizens) ภายในประเทศจีน ส่วน
ใหญ่จึงเป็นปฏิกิริยาตอบโต้เกรตไฟร์วอลล์ของรัฐบาลจีนนั่นเอง ซึ่งอาจ
แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
• การสร้างโปรแกรมทีส่ ามารถหลีกเลีย่ งการตรวจจับทางออนไลน์
(circumvention tools)
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• เครือข่ายต่อต้านการตรวจสอบและจับผิด (censorship) อย่าง
ไม่ เ ป็ น ทางการ โดยมี กิ จ กรรมต่ า งๆ อาทิ การสอนใช้ เ ครื่ อ งมื อ การ
หลีกเลี่ยง (circumvention tools) เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น และ
การบอกต่อ เช่น การเข้าถึงเว็บไซต์ทวิตเตอร์เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าถึงการสนทนา
ของสังคมระหว่างประเทศ
• เครือข่ายเพื่อจัดหาพื้นที่การใช้งานทางอินเทอร์เน็ต (web
hosting) โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซื้อพื้นที่ในเว็บไซต์ของต่างประเทศ และ
สร้างบล็อกอิสระเพือ่ ช่วยเหลือผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีไ่ ม่มคี วามรูท้ างเทคนิคแต่
อยากมีเว็บไซต์ของตนเอง และสามารถหลีกเลี่ยงการถูกเพิกถอนเนื้อหา
นอกจากนี้ จะมีอาสาสมัครหลายคนช่วยเหลือผู้เขียนบล็อก ด้วยการ
สลับชือ่ โดเมนและทีอ่ ยูท่ างอินเทอร์เน็ต หากบล็อกนัน้ ได้รบั ความสนใจและ
สุ่มเสี่ยงที่จะโดนปิดกั้นจากเกรตไฟร์วอลล์
• สร้างทีมวิจยั ทีค่ อยสืบค้นข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการประท้วง หรือคัดค้าน
การปิดกัน้ เสรีภาพในสือ่ ออนไลน์ของรัฐบาลจีน โดยมีการรวมกลุม่ กันแบบ
หลวมๆ เพือ่ หาข้อมูล และจัดรายงานเกีย่ วกับซอฟแวร์เขือ่ นสีเขียว (Green
Dam) การเมือง ศาสนา กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง รวมถึง
ข้อมูลและการรายงานต่างๆ ที่เผยแพร่ในวิกิลีกส์ (Wikileaks)
• สร้างนิสัยให้กับผู้ใช้บริการให้ดาวน์โหลดข้อมูล บทความ รูป
วีดโิ อ ทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะถูกปิดกัน้ ไว้กอ่ น และน�ำเผยแพร่ตอ่ กันทางอีเมล หรือ
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
นอกเหนือจากนี้ ก็เป็นการประท้วงและตอบโต้เป็นรายบุคคล
อาทิ ปัญญาชนและนักเขียนเขียนบทความลงในบล็อกส่วนตัวเพื่อวิจารณ์
รัฐบาลและนโยบายการควบคุมต่างๆ เสนอต่อสาธารณชนว่า การตรวจ
จับสื่อออนไลน์ส่งผลเป็นการปิดกั้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของ
ประชาชน เป็นต้นเหตุหนึ่งของการคอร์รัปชั่นและท�ำให้เกิดความไม่มี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และนอกจากประชาชนทัว่ ไปแล้ว Yuan Mingli
นักเคลือ่ นไหวประชาธิปไตย ซึง่ เป็นผูส้ ร้างกลุม่ ผูบ้ กุ รุกเกรตไฟร์วอลล์ (Anti
Great Firewall Evasion Group) กล่าวว่า ตอนนีร้ ฐั บาลท�ำงานอย่างแข็งขัน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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เพือ่ สร้างเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตทันสมัยทีม่ งุ่ โจมตีประชาชนและคนทัว่ โลก
แต่เขาท�ำนายว่ามันจะล้มเหลว ประชาชนชาวจีนเปลีย่ นไปแล้ว ระบบต่างๆ
จะพังลง เนื่องจากประเทศจีนไม่สามารถตัดขาดการติดต่อจากประเทศ
ภายนอกได้เหมือนเดิมแล้ว50
ความเคลื่ อ นไหวของภาคประชาชนดั ง กล่ า วด� ำ เนิ น การเรื่ อ ย
มานับตั้งแต่รัฐบาลจีนเริ่มใช้นโยบายเข้มงวดในการตรวจสอบและจับผิด
สื่อออนไลน์ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2551 ผู้ใช้สื่อออนไลน์ทั่วประเทศ น�ำโดย นาย
Liu Xiaobao นักสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ได้
เสนอ “Charter 08” หรือค�ำประกาศเจตนาออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเรียกร้อง
การปฏิรูประบอบประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน การยกเลิก
การเมืองระบบพรรคเดียว การบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ ป็นอิสระ รวมทัง้ เสรีภาพ
ในโลกออนไลน์ด้วย อย่างไรก็ตาม Charter 08 ที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
ถูกลบออกในเวลาต่อมา และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ก็ถูกปิดโดยรัฐบาล โดย
นาย Liu Xiaobao ถูกควบคุมตัวและถูกตัดสินจ�ำคุกเป็นเวลาถึง 11 ปี
5.2 การประท้วงกฎหมาย และซอฟต์แวร์ “เขื่อนสีเขียวปกป้องเยาวชน” (Green Dam - Youth Escort)
ปฏิกิริยาของภาคประชาชนที่มีต่อนโยบายการตรวจสอบและปิด
กั้นอินเทอร์เน็ตที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง สืบเนื่องมาจาก
แผนการของรัฐบาลที่จะผลักดันกฎหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งก�ำหนดให้บริษัท
คอมพิวเตอร์ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ชื่อว่า “เขื่อนสีเขียว-ปกป้องเยาวชน”
(Green Dam-Youth Escort) ไว้ในคอมพิวเตอร์ทุกๆ เครื่อง ด้วยเหตุผล
ว่ า เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปกป้ อ งเยาวชน แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว
ซอฟท์แวร์ดังกล่าวไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและ
ปิดกัน้ เว็บไซต์ลามกอนาจารเท่านัน้ หากแต่สามารถตรวจสอบกิจกรรมของ
ประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ท�ำทุกย่างก้าว อีกทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น
อันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (malware) ด้วย
Ai Wei Wei ศิลปินและนักเคลื่อนไหวทางสิทธิมนุษยชน ได้่ส่ง
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ค�ำเชิญทางอีเมลถึงประชาชนให้ออกมาประท้วงคัดค้าน เห็นว่าจุดประสงค์ที่
แท้จริงของกฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพือ่ ให้รฐั บาลมีอำ� นาจควบคุมเบ็ดเสร็จ
ต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในแผ่นดินจีน ซอฟต์แวร์และกฎหมายถูก
ออกแบบมาเพื่อควบคุมเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหา
ที่รัฐบาลไม่พึงพอใจ เช่น ประชาธิปไตย ลัทธิฟาหลุนกง และเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น หาใช่เพื่อต่อสู้กับสื่อลามกอนาจารหรือเว็บไซต์ที่มี
เนื้อหารุนแรงไม่ แผนการผลักดันกฎหมายฉบับนี้และผลจากการกระจาย
ข่าวสารทางอีเมลและอินเทอร์เน็ต ยังผลให้ชาวจีนจ�ำนวนกว่าพันคนออกมา
เดินประท้วงใหญ่ในกรุงปักกิง่ เพือ่ เป็นการแสดงพลังคว�ำ่ บาตรอินเทอร์เน็ต
เป็นเวลาหนึ่งวัน รวมทั้งเรียกร้องให้การเซ็นเซอร์ในประเทศจีนสิ้นสุดลง
และนอกจากการเดินประท้วงแล้ว นโยบายนี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
กว้างขวางทั้งในประเทศและนอกประเทศ ถึงขนาดที่บริษัทและสมาคม
การค้าพาณิชย์ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ผลิตสินค้าจากประเทศต่างๆ ที่ส�ำคัญของ
โลกต้องส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีเรียกร้องให้รฐั บาลยกเลิกการผลักดัน
กฎหมายดังกล่าว
ในท้ายที่สุด ผลจากการประท้วงต่อต้านทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ รัฐบาลจีนจึงต้องเลื่อนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวไป
อย่างไม่มีก�ำหนด ผู้สื่อข่าวและนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนกล่าวแถลงถึง
ความพ่ายแพ้ของรัฐบาล กรณีนโยบายติดตัง้ ซอฟต์แวร์เขือ่ นสีเขียว (Green
Dam) ว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอะไรก็เป็นไปได้ถ้าประชาชนผนึกก�ำลัง
และมีความพยายาม51 อย่างไรก็ตาม Ai Wei Wei เห็นว่าการสูร้ บในครัง้ นีย้ งั
ไม่จบสิน้ ง่ายๆ ซึง่ เขากล่าวว่า “ในทางจริยธรรมแล้ว ไม่มรี ฐั บาลใดสามารถ
มีสทิ ธิบอกว่าสิง่ ไหนถูกสิง่ ไหนผิด และการกระท�ำดังกล่าวก็เป็นการท�ำลาย
สิทธิของประชาชนในการติดตั้งซอฟแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง”
5.3 บริษัทกูเกิลในประเทศจีน
ในช่ ว งปี 2010 บริ ษั ท กู เ กิ ล ที่ ป ระเทศจี น เดื อ ดร้ อ นอย่ า ง
มากต่ อ การด� ำ เนิ น นโยบายด้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของรั ฐ บาลจี น เพราะ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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นอกจากบริ ษั ท ต้ อ งคอยรั บ นโยบายคั ด กรองถ้ อ ยค� ำ และกิ จ กรรม
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ ก ารให้ บ ริ ก ารของตนแล้ ว รั ฐ บาลจี น ยั ง มี
ค�ำสั่งก้าวล่วงในการบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจีเมล (Gmail) ของ
กูเกิลอีกด้วย โดยรัฐบาลจีนเคยพยายามขัดขวางการให้บริการจีเมลใน
ประเทศจีน โดยขึน้ แสดงบนหน้าจอของผูใ้ ช้บริการว่า “ไม่สามารถให้บริการ
ได้เนือ่ งจากมีปญ
ั หาทางเทคนิคของกูเกิล” บริษทั กูเกิลกล่าวว่า “การกระท�ำ
ของรัฐบาลจีนมีความซับซ้อนสูง และมีการเจาะจงเป้าหมายอย่างชัดเจน
กับผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทเชื่อว่ารัฐบาลจีนพุ่งเป้าโจมตีกลุ่มนักเคลื่อนไหว
สิทธิมนุษยชนในจีนทีใ่ ช้บญ
ั ชีจเี มลของกูเกิล”52 อย่างไรก็ตาม กูเกิลพยายาม
เพิกเฉย และไม่ยอมรับนโยบายการตรวจสอบและปิดกัน้ ข้อมูลข่าวสารของ
รัฐบาลจีน ทั้งยังได้ให้สัญญาแก่ลูกค้าที่ไม่ยอมเซ็นเซอร์ตัวเองว่า กูเกิล
จะไม่ปิดกั้นหรือเซ็นเซอร์แหล่งข้อมูลของลูกค้าเหล่านั้น และเมื่อมีกรณีที่
เว็บไซต์ถกู ปิดกัน้ อันเป็นผลมาจากโปรแกรมกรองถ้อยค�ำทีร่ ฐั บาลจีนติดตัง้
ไว้ กูเกิลก็จะใช้วิธีย้ายเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นไปยังเว็บที่เปิดด�ำเนินการ
ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแทน และตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2010 เป็นต้น
มา ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนก็สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
ได้ นอกเหนือจากสิ่งที่ประเทศจีนต้องการปิดกั้น53 แน่นอนว่า การกระท�ำ
ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนยิ่งขึ้น จนมีความพยายามที่จะ
ปิดกัน้ กูเกิลในฮ่องกงด้วย และขูว่ า่ จะเพิกถอนใบอนุญาตของกูเกิล ในขณะ
เดียวกันกูเกิลก็ยืนยันว่า หากรัฐบาลจีนยังมีนโยบายตรวจสอบข้อความ
ในการค้นคว้าข้อมูลอยู่ต่อไป กูเกิลก็อาจยุติการด�ำเนินธุรกิจในประเทศ
จีนเช่นเดียวกัน54 อย่างไรก็ตาม ในทางข้อเท็จจริงกลับปรากฎว่ากูเกิล
พยายามแสวงหาแนวทางประนีประนอมกับประเทศจีน จนในท้ายที่สุด
กูเกิลก็ยนิ ยอมปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้โดยประเทศจีนในปี 201055
ดังนั้นวิธีการย้ายการเชื่อมต่อ (redirect) ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีน
ไปยังฮ่องกงจึงด�ำเนินการอยู่ได้เพียงไม่นาน และการสืบค้นเว็บไซต์ต่างๆ
ในประเทศจีนก็ยังคงถูกตรวจสอบและเซ็นเซอร์อยู่ต่อไป
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5.4 การปฏิวัติดอกมะลิ (Jasmine Revolution)
จากแรงบั น ดาลใจจากเหตุ ก ารณ์ ป ระท้ ว งและเรี ย กร้ อ ง
ประชาธิปไตยในโลกอาหรับและแอฟริกา ในปี 2011 มีกลุ่มผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตลงข้อความในเว็บไซต์ Sina Weibo56 เรียกร้องให้ประชาชนที่
อาศัยอยู่ใน 13 เมืองหลักของจีน ประท้วงและเรียกร้องรัฐบาลจีนบ้างภาย
ใต้ชื่อ “Jasmine revolution” การประท้วงดังกล่าวได้กระตุ้นประชาชนจีน
ให้มีความรับผิดชอบต่ออนาคต และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่เร่ง
ด่วนในสังคมประเทศจีน จนส่งผลให้ค�ำว่า “Jasmine“ เป็นภัยคุกคามต่อ
โลกอิ น เทอร์ เ น็ ต ในสายตารั ฐ บาลจี น เป็ น อย่ า งมาก จนในที่ สุ ด ค� ำ ว่ า
“Jasmine” และ “Wangfujing” (ชื่อย่านจับจ่ายในปักกิ่งซึ่งถูกใช้เป็นจุดรวม
ตัวในการประท้วง) ก็ถูกลบออกจากสารบบข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และ
ประชาชนไม่สามารถค้นหาค�ำทั้งสองโดยอาศัยเครื่องสืบค้นเว็บไซต์ได้อีก
ภายหลังการการประท้วงครั้งแรก ชาวอินเทอร์เน็ตใน 18 เมือง
ใหญ่ทั่วประเทศจีนก็ประท้วงอีกเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อว่าการปฏิวัติดอก
มะลิครั้งที่สอง “The Second Jasmine Revolution” ท�ำให้รัฐบาลต้อง
เข้มงวดกับเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรุงปักกิง่ ซึง่ มีระดับการการควบคุมสือ่ ออนไลน์เข้มงวดทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่แก้ปัญหาด้วยการเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาที่มี
ประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ในเว็บไซต์ขา่ วทีไ่ ม่โด่งดังมากนักแทน เนือ่ งจากถูก
ควบคุมน้อยกว่าโดยฝ่ายปกครองท้องถิ่น
5.5 ปฏิกิริยาอื่นๆ
ปี 2011 ซึ่งเป็นปีแห่งการต่อสู้ทางการเมืองในหลายทวีปทั่ว
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอาหรับ ซึ่งมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ
กลางระหว่างกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตย รวมทั้งจุดชนวนการประท้วง
คัดค้านการกระท� ำต่างๆ ที่ไม่ชอบธรรมของรัฐ รัฐบาลจีนจึงเพิ่มการ
ปิ ด กั้ น การค้ น หาค� ำ จากเว็ บ ไซต์ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในจี น โดยเพิ่ ม ค� ำ ต้ อ ง
ห้ามหลายค�ำอาทิ “อียิปต์” และ “เสรีภาพ” ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ประชาชนจีนได้รับรู้หรืออภิปรายถึงการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย
ในประเทศอียิปต์ รัฐบาลจีนยังเผยแพร่บทความในสื่อที่เป็นกระบอกเสียง
ของรัฐ เพื่อบอกกล่าวแก่ประชาชนของตนว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็น
เหตุการณ์โกลาหลอันเกิดจากความพยายามในการสร้างประชาธิปไตย
ในประเทศที่ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ
จากกรณีดงั กล่าว ศาสตราจารย์ซซู าน แอล เชิรค์ แห่งมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียกล่าวว่า “ไม่มที างเป็นไปได้เลยส�ำหรับส�ำนักข่าว ไม่วา่ จะเป็น
ส�ำนักข่าวซินหัวหรือส�ำนักข่าวของประเทศอื่นๆ ที่จะคงความน่าเชื่อถือไว้
ได้อกี จากการทีต่ นปกปิดข่าวทีป่ ระชาชนสามารถรับรูไ้ ด้จากอินเทอร์เน็ต”57
ด้านศาสตราจารย์ Xiao Qiung แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ผู้
เชี่ยวชาญด้านการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตในประเทศจีน กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลได้สั่งส�ำนักข่าวทั้งหลายและเว็บไซต์ต่างๆ
ว่าให้รายงานข่าวสถานการณ์ในประเทศอียปิ ต์ตามส�ำนักข่าวซินหัว อย่างไร
ก็ตาม ค�ำสัง่ ของรัฐบาลนีเ้ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจยอมรับได้ของคนหลายกลุม่ ดังนัน้
ในบล็อก ห้องอภิปรายในอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์
จึงมีการติดตามข่าวสารและแลกเปลีย่ นข้อมูลกันและกันอย่างใกล้ชดิ เพียง
แต่ขอ้ มูลเหล่านัน้ ไม่ได้ปรากฏอยูใ่ นหน้าแรกของเว็บไซต์ทรี่ ฐั บาลจีนจะเห็น
ได้เท่านั้นเอง”58 ในขณะที่ Zhao Jing นักเขียนบล็อกชาวจีน กล่าวว่า “เป็น
สิง่ น่าอัศจรรย์มากทีไ่ ด้เห็นชาวอินเทอร์เน็ตจ�ำนวนมากเป็นห่วงสถานการณ์
ในอียปิ ต์ ถึงขนาดทีม่ กี ารน�ำมาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันระหว่างการ
ประท้วงที่จตุรัสทาห์รีร์กับจตุรัสเทียนอันเหมิน”59
ในช่วงปีนี้ ประเทศจีนยังมีค�ำสั่งระงับใช้เว็บบล็อกอีกจ�ำนวนมาก
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากกลัวการปล่อยข่าวลือต่างๆ ที่จะเป็นผลเสียแก่
รัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวลือเรื่องการหาก�ำไรจากการขายโลหิตของ
สภากาชาดจีน ซึ่งสันนิษฐานว่ามีรัฐบาลอยู่เบื้องหลัง จนกระตุ้นให้เกิด
การประท้วงอย่างมากในสื่อออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Weibo ต่าง
พูดถึงการงดใช้เว็บบล็อกดังกล่าวว่า “ค�ำสั่งที่ส่งถึงพวกเขานั้น เป็นตัว
แพร่กระจายข่าวลือได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพกว่าการลงเนื้อหาโดย
364

Computer Crime?

ผู้ใช้บริการเองเสียอีก เพราะผู้ใช้บริการจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยรู้เรื่องราว
ที่เกิดขึ้นเลย ก็ได้มารู้จากเว็บไซต์ Weibo ที่ประกาศงดให้บริการนั้นเอง”
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการเว็บบล็อกจาก Weibo ยังตั้งค�ำถามต่อบริษัทด้วยว่า
ทางบริษัทรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความจริง และอะไรคือความเท็จ
นโยบายเข้มงวดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงหลายปี ไม่วา่ จะเป็นปฏิบตั ิ
การปิดกั้นสื่อออนไลน์ การจับกุม คุมขัง และลงโทษผู้ให้และผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตนัน้ สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้เกิดขึน้ ในหมูป่ ระชาชนชาว
อินเทอร์เน็ตของจีน และกล่าวได้วา่ มันกลายเป็นชนวนทีท่ ำ� ให้เกิดเหตุการณ์
ประท้วงคัดค้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อนโบายและการท�ำงานของรัฐบาลจีน
หลายๆ เหตุการณ์ด้วย อาทิ ผู้ใช้บล็อกกว่าสิบล้านคนร่วมกันโจมตีการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานรถไฟของรัฐทางอินเทอร์เน็ตหลังจากเหตุการณ์
รถไฟชนประชาชนกว่า 40 คนเสียชีวติ บริเวณย่าน Wenzhou โดยกล่าวหา
ถึงการขาดคุณสมบัติและการคอร์รัปชั่นของพนักงานขับรถไฟ รวมถึงการ
ปิดข่าวส�ำคัญดังกล่าวไม่ยอมให้ประชาชนจีนได้รับรู้ หรือกรณีที่ผู้อาศัยอยู่
ในเมืองต้าเหลียนทางตอนใต้ของจีน ลงรูปเกี่ยวกับโรงงานที่ปล่อยสารเคมี
เพือ่ เผยแพร่ไปทัว่ อินเทอร์เน็ตโดยไม่แยแสว่าจะถูกปิดกัน้ จนท�ำให้รฐั บาล
ไม่สามารถปิดกั้น หรือลบข้อความได้ทั้งหมดจริงๆ
6. บทสรุป
กล่าวได้ว่าจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลจีนก็ยังคงเห็นข้อมูลข่าวสารเป็น
เพียงเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์และ
รัฐบาลจีนเท่านัน้ ในขณะทีส่ อื่ ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ ออนไลน์
ก็มีไว้เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับประชาชน นอกจากนี้ แม้รัฐธรรมนูญจีน
จะคุ ้ ม ครองให้ ป ระชาชนมี เ สรี ภ าพในการแสดงออกซึ่ ง ความคิ ด เห็ น
ต่อเรื่องใดๆ ก็ได้ แต่การวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาล หรือ
พรรคคอมมิวนิสต์ถือเป็นสิ่งต้องห้าม โดยการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับ
อนุญาตจะต้องมีลักษณะของการแสดงความจงรักภักดีต่อรัฐบาลจีน เพื่อ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ให้ประเทศมั่นคงไม่วุ่นวายและมีเสถียรภาพ และการแสดงความจงรัก
ภักดีนี้ก็ถูกถือเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพที่ส�ำคัญสูงสุดของสื่อมวลชนจีน
ด้วย60 ดังนั้น ในระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ข้ออ้างเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยของสังคม และเมื่อความมั่นคงของรัฐบาลและประเทศจีน61 จึง
เป็นเหตุผลหลักทีจ่ นี ใช้เพือ่ ควบคุมตรวจสอบพฤติกรรม และจ�ำกัดเสรีภาพ
ในเรือ่ งนีข้ องประชาชน ปิดกัน้ สือ่ ทัง้ กระแสหลักและสือ่ ทางเลือก รวมไปถึง
เครื่องมือสืบค้นในอินเทอร์เน็ต
ปั จ จุ บั น ประเทศจี น จึ ง มี โ ครงการขนาดใหญ่ จ� ำ นวนมากที่
ออกแบบมาเพื่อการควบคุมข้อมูลอันไม่พึงปรารถนาโดยเฉพาะ62 อย่าง
เกรตไฟร์วอลล์ซึ่งประกอบด้วยกลไกต่างๆ มีการตรากฎหมายเพื่อควบคุม
ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตและผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่
ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีอ�ำนาจสูงสุดในการควบคุมการกระท�ำผิดกฎหมาย
ของจีนอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสามารถตรวจสอบผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตได้มากกว่า 162 ล้านคน หรือการปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาทัง้ ต่อ
บริษทั เอกชนผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตทีป่ ระสงค์จะประกอบกิจการในประเทศ
จีนและต่อประชาชนที่ใช้บริการ ให้ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่
เสนอข้อมูลและท�ำลายข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติ หากฝ่าฝืนจะ
ถูกลงโทษอย่างร้ายแรง63
กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว จึงย่อมเห็นได้ว่า ส�ำหรับประเทศจีนแล้ว
ไม่เพียงแต่การออกกฎหมาย หรือใช้กลไกทางองค์กรตุลาการเท่านั้น
แต่รัฐบาลยังพร้อมที่จะทุ่มเททั้งงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยี
เพื่อให้การปิดกั้นสื่อมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย จนกล่าวได้ว่า ประเทศจีน
เป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ปิดกั้นสื่อออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพและซับซ้อนที่สุดในโลก
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ารัฐบาลจีนจะใช้ทั้งกฎหมาย มาตรการต่างๆ
และด�ำเนินนโยบายอย่างเข้มข้นเพียงใดเพือ่ สกัดกัน้ เนือ้ หาทีร่ ฐั บาลเห็นว่า
เป็นภัยคุกคามตน หรือปิดกัน้ อินเทอร์เน็ต แต่จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั มีประชาชน
ชาวจีนทีใ่ ช้บริการบล็อกอยูก่ ว่า 70 ล้านคน และจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีเ่ ขียนบล็อก
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ไปในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นต่อการกระท�ำของรัฐบาล
และผู้น�ำจีน ซึ่งย่อมสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนจีนสมัยใหม่ได้ได้สยบยอม
กับนโยบายปิดกั้นความคิดเห็นของรัฐบาลจีนอีกต่อไปแล้ว Guobin Yang
นักเขียนอิสระผู้แต่งหนังสือ “The Power of the Internet in China: Citizen
Activism Online” เคยให้ความเห็นไว้ครั้งหนึ่งว่า แม้ในขณะนี้จะยังไม่มี
การปฏิวัติทางการเมือง แต่ประเทศจีนก�ำลังประสบกับการปฏิวัติทางการ
สือ่ สารซึง่ เป็นการแผ่ขยายประชาธิปไตยอย่างไม่เป็นทางการของประชาชน
ไม่ว่าประเทศจีนจะมีการตรวจสอบและการตรวจตราเข้มงวดเพียงใด แต่
อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนก็ยังเป็นพื้นที่ส�ำคัญของการถกเถียงอย่างดุ
เดือดร้อนแรง สนุกสนานและมีชีวิตชีวา เป็นช่องทางที่ท�ำให้ประชาชนจีน
ได้แสดงความคิดเห็นของตน จนหลายๆ ครั้งท�ำให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชั่นต้องออกจากต�ำแหน่ง ดังนั้น อินเทอร์เน็ตจึงมีอิทธิพลต่อ
รัฐบาลด้วย Guobin Yang เห็นว่า แม้องค์กรภาคประชาชนในประเทศจีนจะ
ด�ำรงอยู่และเติบโตได้อย่างยากล�ำบาก เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางการเมือง แต่
ก็ยงั ปรากฏว่าองค์กรใหม่ๆ หลายองค์กรใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นเครือ่ งมือสร้าง
ความตระหนักในเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้อยู่ในความสนใจ
ของประชาชนทั่วไปได้ เช่นกรณีที่นักศึกษาและผู้ปกครองใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อนักศึกษาที่เป็นโรค
เบาหวานในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการทีว่ ฒ
ั นธรรมอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศจีนมีลกั ษณะดังกล่าว ก็เนือ่ งมาจากอิทธิพลจากประเพณีดงั้ เดิมใน
การประท้วงของสังคมในประวัติศาสตร์ประเทศจีนตลอดมานั่นเอง64

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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บทที่

06

กฎหมายมาเลเซีย
กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์

กฎหมายมาเลเซียกับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ นอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่า รวมทั้งประเทศไทย
ที่ มี ป ระวั ติ อั น ยาวนานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบและควบคุ ม สื่ อ โดยฝ่ า ย
ผู้ปกครองรัฐ ซึ่งหลายกรณีเป็นลักษณะของการควบคุม แทรกแซงการ
ท�ำงาน กระทั่งคุกคามสื่อประเภทใดๆ ก็ตามที่แสดงข้อมูลที่มีเนื้อหาในเชิง
ปฏิปกั ษ์ หรืออยูฝ่ า่ ยตรงข้ามกับรัฐบาล ทัง้ นี้ ได้ปรากฏว่าประเทศมาเลเซีย
มีกฎหมายหลายฉบับทีม่ กั ถูกใช้บงั คับ โดยตีความให้ขยายออกไปจนกว้าง
ขวาง ผู้ให้บริการสื่อจ�ำนวนไม่น้อยถูกจับกุม และจ�ำคุกเพียงเพราะเหตุที่
น�ำเสนอข้อมูลในเชิงวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาลหรือระบอบการ
ปกครอง ส่งผลให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถูกจ�ำกัด
ลง ในขณะที่เสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารก็ต้องถูกตรวจสอบ
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1. การคุ้มครองเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดง
ความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาเลเซีย
เสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นในประเทศมาเลเซีย
มีฐานคิดมาจากยุคการปฏิวัติโครานิค (Koranic Revelation)1 หาใช่ได้รับ
อิทธิพลมาจากประเทศในซีกโลกตะวันตกแต่อย่างใดไม่ นักคิดมาเลเซีย
ต่างกล่าวกันว่า “ข้อความคิดในเรื่องเสรีภาพในการพูด” (the concept
of free speech) เกี่ยวพันใกล้ชิดกับค�ำสอนของศาสนาอิสลาม และด้วย
เหตุที่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ�ำชาติของประเทศมาเลเซีย 2 จึง
ท�ำให้โดยพื้นฐานแล้วคนมาเลเซียไม่ได้เป็นศัตรูกับเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น นักวิชาการอิสลามเคยให้ความเห็นไว้ท�ำนองว่า เหตุผลของ
มนุษย์ ย่อมเป็นอิสระจากค�ำแนะน�ำของพระเจ้า และค�ำแนะน�ำดังกล่าวก็ไม่
ได้เป็นแรงบันดาลใจทีเ่ พียงพอในการวางแผนชีวติ ทีด่ ที สี่ ดุ ของมนุษย์ ดังนัน้
สิทธิในการแสดงออกทางความคิดเห็น ค�ำพูด และการเขียนจึงเป็นหนึ่งใน
สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองของรัฐอิสลาม3 Mohammad Hashim Kamali
ศาสตราจารย์กฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยอิสลามสากล ประเทศมาเลเซีย
กล่าวว่าเสรีภาพในการพูดเป็นเรื่องของการแสวงหาความจริงของมนุษย์ 4
อย่างไรก็ตาม ในโลกอิสลามนั้น เสรีภาพในการพูด หรือการแสดง
ความคิดเห็นหาได้เป็นเสรีภาพแบบไร้ขอบเขตจ�ำกัดไม่ พระคัมภีรอ์ ลั กุรอ่าน
บทที่ 12 a ของ Universal Islamic Declaration ระบุขอ้ จ�ำกัดดังกล่าวไว้ 5 ว่า
“ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิด และความเชือ่ ของเขาตราบ
เท่าที่ยังคงอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนด ไม่มีใครที่จะสามารถ
เผยแพร่ความเท็จ หรือเผยแพร่รายงานเพื่อท�ำลายความเรียบร้อยของ
ประชาชน หรือใส่ร้าย เสียดสี หรือเพื่อท�ำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง” 6
ในขณะที่บทที่ 12 c เขียนไว้ว่า
“ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของคนมุสลิมทุกคนที่จะประท้วงต่อสู้ และ
พยายาม (ภายในขอบเขตที่ก�ำหนดไว้โดยกฎหมาย) แม้จะเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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การท้าทายอ�ำนาจสูงสุดในรัฐ” 7
และเป็นเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญของนานาประเทศ รัฐธรรมนูญ
ประเทศมาเลเซีย ไม่ได้เขียนรับรองไว้เฉพาะแต่ “สิทธิความเป็นส่วนตัว”
เท่านั้น หากแต่ยังให้การรับรองสิทธิอื่นๆ อีกหลายประการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพลเมืองของมาเลเซีย เสรีภาพในการพูด
เสรีภาพในการรวมกลุ่ม และเสรีภาพในการจัดตั้งกลุ่ม หรือสมาคม ได้รับ
ความคุม้ ครองตาม มาตรา 10 แห่งรัฐธรรมนูญมาเลเซีย (The Constitution
of Malaysia) ซึ่งบัญญัติว่า
“(1) ภายใต้ข้อ (2), (3) และ (4)
(a) ประชาชนทุกคนมีสทิ ธิและเสรีภาพในการพูดและการแสดงออก
(b) ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ
(c) ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะรวมกันก่อตั้งสมาคม
(2) รัฐสภาโดยกฎหมายก�ำหนด
(a) สิทธิตาม (a) ของข้อ (1) อาจถูกจ�ำกัดได้ถ้าจ�ำเป็นหรือ
เห็นสมควรเพื่อผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยของรัฐส่วนหนึ่ง
ส่วนใด เพือ่ ความสัมพันธ์ฉนั ท์มติ รกับประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปกป้องสิทธิของรัฐสภาหรือสภา
นิตบิ ญ
ั ญัติ หรือการหมิน่ ศาล การหมิน่ ประมาทท�ำให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียง หรือ
การยั่วยุให้เกิดความผิดใดๆ ขึ้น...”
จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญมาเลเซียไม่ได้แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 45) กล่าวคือ แม้มาตรา 10 (1) (a) จะบัญญัติ
รับรองเสรีภาพในการพูด และแสดงออกไว้แล้วโดยชัดแจ้งก็ตาม แต่ลกั ษณะ
การคุ้มครองเสรีภาพประเภทนี้ไม่ได้เป็นไปโดย “เด็ดขาด” ที่รัฐจะจ�ำกัดตัด
ทอนไม่ได้เลย (อย่างเสรีภาพในการคิดหรือศรัทธาความเชื่อ) หากแต่เป็น
เสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองแบบ “สัมพัทธ์” เท่านั้น ซึ่งรัฐสามารถออก
กฎหมายภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพประเภทนี้ได้ มาตรา
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10 (2) (a) ก�ำหนดข้อยกเว้น ให้รัฐสภาออกกฎหมายเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพใน
การพูดและการแสดงความคิดเห็นได้ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ
1) เพื่อผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ
2) เพื่อความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศอื่นๆ
3) เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
4) เพื่อปกป้องสิทธิของรัฐสภา หรือสภานิติบัญญัติ และ
5) หมิ่นศาล หมิ่นประมาท หรือยั่วยุให้เกิดความผิดใดๆ ขึ้น
และ ภายหลังเหตุการณ์จลาจลครั้งใหญ่ในประเทศมาเลเซียเดือน
พฤษภาคม ปี 1969 ฝ่ายนิติบัญญัติได้ท�ำการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา
10 โดยเพิ่มค�ำสั่งใหม่เป็นมาตรา 10 (4)8 ให้อ�ำนาจรัฐสั่งห้ามประชาชน
พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นกั น ในประเด็ น อ่ อ นไหวต่ า งๆ อาทิ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
สิทธิพเิ ศษของคนเชือ้ ชาติมาเลย์ ภาษาประจ�ำชาติ สถานะขององค์สลุ ต่าน
หรือสิทธิพลเมืองของคนทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติมาเลเซีย เป็นต้น ซึง่ ส่งผลให้รฐั บาล
ใช้มาตรการสอดส่อง และควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอย่าง
เข้มงวดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญมาเลเซียนั้น เสรีภาพต่างๆ
ตามมาตรา 10 ยังอาจถูกยกเว้นได้อีกภายใต้สถานการณ์พิเศษ ซึ่งบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 149 และมาตรา 150 หมวดที่ว่าด้วยเรื่องในระหว่างที่รัฐตกอยู่
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Part XI – Special Powers Against Subversion, Organised Violence, and Acts and Crimes Prejudicial to the Public
and Emergency Powers) ซึ่งฝ่ายบริหารมีอ�ำนาจในการออกกฎหมายได้
แม้ว่ากฎหมายนั้นจะขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก็ตาม
ทีผ่ า่ นมารัฐสภามาเลเซียตรากฎหมายจ�ำนวนหนึง่ ซึง่ มีบทบัญญัติ
ให้อ�ำนาจรัฐสามารถควบคุมการเผยแพร่ข่าวสาร หรือก�ำกับการเสนอ
ข่าวของสื่อสารมวลชนในระดับต่างๆ ได้ กฎหมายฉบับที่ส�ำคัญๆ ได้แก่
พระราชบัญญัติความลับราชการ (Official Secrets Act 1972) ที่ถูกตรา
ขึ้นจากผลของเหตุการณ์จลาจล เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 1969 ก�ำหนดให้
การเผยแพร่ข้อมูลความลับของทางราชการ หรือความลับเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจทีส่ ำ� คัญของรัฐบาลเป็นความผิดและมีโทษ ซึง่ ปรากฏว่านักข่าวและ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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นักการเมืองฝ่ายค้านหลายคนถูกจับกุมโดยกฎหมายฉบับนี้ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการยั่วยุปลุกระดม (Sedition Act 1948) ที่ก�ำหนดข้อจ�ำกัดการพูด
และการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องความเชื่อ เชื้อชาติ
หรือศาสนา ที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งในระหว่างชนชั้น และชาติพันธุ์
ทั้งยังมีการบัญญัติถ้อยค�ำว่า “มีแนวโน้มในการก่อความไม่สงบ” เพิ่มเติม
ในส่วนองค์ประกอบของความผิด ท�ำให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างกว้างขวาง
และมีบทลงโทษทั้งปรับและจ�ำคุก พระราชบัญญัติการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
(Printing Presses and Publications Act 1948) ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการการพิมพ์ทุกประเภท ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ใบ
อนุญาตต้องต่ออายุเป็นรายปี ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยสามารถระงับการ
พิมพ์ หรือห้ามจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์ทขี่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของ
ประชาชนได้ และทีส่ ำ� คัญก็คอื พระราชบัญญัตคิ วามมัน่ คงภายใน (Internal
Security Act 1960 หรือ ISA) ซึง่ เป็นกฎหมายป้องกันภัยทีจ่ ะมีมาแก่รฐั หรือ
รัฐบาลซึ่งมีบทบัญญัติที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการพูดและแสดงความ
ความคิดเห็นของประชาชนด้วย โดยกฎหมายฉบับนี้ให้อ�ำนาจกระทรวง
มหาดไทยด�ำเนินการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล ไม่ว่า
จะเป็นการตัง้ ข้อหา หรือกระทัง่ การควบคุมตัวบุคคลทีร่ ฐั บาลเชือ่ ว่ากระท�ำ
การอันเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐบาล หรือแม้แต่ความผิดในฐานหมิน่ ประมาทของ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งยังมีโทษทางอาญาอยู่ ก็ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอยู่เสมอ
ในสถานการณ์ปรกตินั้น แม้รัฐสภาจะสามารถตรากฎหมายเพื่อ
จ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนได้ภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเอง แต่มิได้
หมายความว่ารัฐสภาจะด�ำเนินการได้อย่างอิสระปราศจากการควบคุม
ตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ ทั้งนี้ เพราะอ�ำนาจการออกกฎหมายมาจ�ำกัด
เสรีภาพตามมาตรา 10 (2) (a) นั้น ในที่สุดแล้วจะต้องถูกพิจารณาโดย
คณะกรรมการ Reid (Reid Commission) เพื่อรับรองว่าเป็นสิ่งที่สามารถ
กระท�ำได้ตามรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ และโดยทีศ่ าลต้องยอมรับ ดังนัน้ หาก
รัฐสภาพยายามออกกฎหมายจ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนโดยมีเนื้อหา
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เกินเลยไปจากเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ ศาลสามารถเพิกถอน
กฎหมายดังกล่าวได้ ด้วยเหตุผลว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชน
มั่นใจได้ว่าสิทธิเสรีภาพจะถูกจ�ำกัดอยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง แม้รัฐธรรมนูญมาเลเซียจะบัญญัติคุ้มครอง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไว้ แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการ
ควบคุมเสรีภาพดังกล่าวเกิดขึ้น “สิทธิ” ของฝ่ายผู้เสียหาย หรือผู้ถูกจ�ำกัด
เสรีภาพก็จะไม่ได้รบั การกล่าวถึงเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นทีว่ า่ เขา
เหล่านัน้ จะสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้จากทีใ่ ด ซึง่ สอดคล้องกับค�ำ
บอกเล่าของสตีเวน กัน (Steven Gan) บรรณาธิการบริหาร และหนึง่ ในสอง
ผู้ก่อตั้งมาเลเซียกินี9 ที่ว่า
“In Malaysia, we have freedom of speech. But not freedom
after speech.” (ในมาเลเซียนั้น พลเมืองของเรามีสิทธิเสรีภาพในการพูด
หรือแสดงความคิดเห็น แต่สิ่งที่ไม่มีก็คือ สิทธิเสรีภาพ-ภายหลัง-จากที่ได้
พูดหรือแสดงความคิดเห็นไปแล้ว)10
กล่ า วโดยสรุ ป เสรี ภ าพในการพู ด และการแสดงความคิ ด
เห็นในประเทศมาเลเซียนั้นได้รับความคุ้มครองอย่างจ�ำกัดมากในทาง
ความเป็นจริง เนือ่ งเพราะมีกฎหมายจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีร่ ฐั ออกมาโดยมุง่ หมาย
เพื่อจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือแม้ไม่ได้มีเป้าประสงค์
ดังกล่าวโดยตรง แต่ก็มักถูกน�ำมาบังคับใช้เพื่อการจ�ำกัดสิทธิ หรือคุกคาม
ผู้แสดงออกทางความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นในทาง
การเมือง ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา นอกจากสือ่ ประเภทเดิมๆ อย่างหนังสือพิมพ์
นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ที่ถูกควบคุม หรือแทรกแซงมาอยู่ก่อนแล้ว
ผู้ประกอบการสื่อออนไลน์อย่างเจ้าของเว็บข่าวออนไลน์ เช่น NutGraph
Malaysia Insider และ Malaysiakini หรือบล็อกเกอร์ (Blogger) เช่น
Articulations, Zorro unmasked, People’s Parliament และ Malaysia
Today ซึ่งเติบโตและได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศมาเลเซีย เพราะ
ประชาชนเริ่มหันมาเชื่อถือในสื่อทางเลือกเหล่านี้มากกว่าสื่อกระแสหลัก
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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รวมทั้งนักข่าวออนไลน์จ�ำนวนมากก็ถูกคุกคาม จับกุม และด�ำเนินคดีจาก
ฝ่ายรัฐเช่นเดียวกัน
2. เนือ้ หาต้องห้ามมิให้เผยแพร่ในสือ่ สาธารณะตามกฎหมายมาเลเซีย
ในประเด็นการจัดการเนื้อหาในสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น แม้ประเทศ
มาเลเซี ย จะเป็ น ประเทศแรกๆ ในทวี ป เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ มี
พระราชบั ญ ญั ติ อ าชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ (Computer Crime Act
1997) ใช้ บั ง คั บ แต่ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ก� ำ หนดเฉพาะฐานความผิ ด ที่ ว ่ า
ด้วย “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้” หรือความผิดที่อาชญากรอาศัย
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กระท�ำต่อตัวระบบ หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การเข้าถึงระบบหรือข้อมูลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
การจารกรรมหรือดักรับข้อมูลของผู้อื่น การก่อวินาศกรรมคอมพิวเตอร์
เท่านัน้ ไม่มบี ทมาตราใดทีก่ ำ� หนดฐานความผิดเกีย่ วกับการเผยแพร่เนือ้ หา
ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่มีมาตราที่ก�ำหนดให้อ�ำนาจรัฐใน
การระงับการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นไว้โดยเฉพาะแบบที่ปรากฏในพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ข้อมูล
ที่มีเนื้อหาบางประเภท อาทิ สิ่งลามกอนาจารเด็ก ข้อความหมิ่นประมาท
บุคคลอืน่ สิง่ ทีล่ ะเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือเนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะยัว่ ยุปลุก
ระดม ผู้ผลิต หรือเผยแพร่เนื้อหาเหล่านี้ย่อมมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดใน
ทางแพ่ง หรือทางอาญา ตามฐานความผิดทีม่ อี ยูแ่ ล้วในกฎหมายฉบับต่างๆ
ส�ำหรับการใช้มาตรการเซ็นเซอร์สื่อนั้น เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่า
ประเทศมาเลเซียมีประวัติอันยาวนานว่าเป็นประเทศที่รัฐใช้มาตรการ
เซ็นเซอร์ แทรกแซง และตรวจสอบสื่ออย่างเคร่งครัด นอกเหนือจาก
สือ่ ดัง้ เดิมรายใหญ่ ซึง่ มักมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ทัง้ ยังน�ำเสนอข่าวสนับสนุน
ฝ่ายรัฐบาลแล้ว สื่อทางเลือกหรือสื่อฝ่ายตรงข้ามต่างก็โดนตรวจสอบ
ควบคุม ผ่านวิธีการจับกุม คุกคาม กระทั่งควบคุมตัว หรือจ�ำคุกผู้สื่อข่าว
หรือผู้เขียนบทความเชิงวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาล อนึ่ง นับ
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เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งที่ว่า ข้อความคิดที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นในประเทศมาเลเซีย มีต้นก�ำเนิดส�ำคัญมาจากศาสนาอิสลาม
ตามที่กล่าวถึงไปแล้วตอนต้น แต่ขอบเขตของการแสดงความคิดเห็นที่
ควรได้รบั เสรีภาพอย่างเต็มทีใ่ นสายตาของศาสนาอิสลาม อาจหมายเฉพาะ
การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสิทธิ การก�ำหนดตนเองในทางการเมือง
การปกครอง รวมทัง้ การวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลหรือผูป้ กครองรัฐเท่านัน้ มิได้
หมายรวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีความเกี่ยว
พันกับความเชื่อทางศาสนาเอง ทั้งนี้เพราะปรากฏว่า เนื้อหาประเภทอื่นๆ
ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งต้องห้าม และรัฐควรปิดกัน้ ทัง้ ตามกฎหมาย และตามแนวทาง
ในการเซ็นเซอร์ของประเทศมาเลเซีย (Malaysia’s censorship guidelines)
ล้วนมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเรื่องต้องห้ามของศาสนาอิสลามสายอนุรักษ์
นิยมในประเทศมาเลเซียนั่นเอง
ในประเทศมาเลเซีย ฉากในละครหรือภาพยนตร์ที่แสดงเพียง
การกอดจูบก็จะต้องถูกเซ็นเซอร์ ในขณะทีฉ่ ากเปลือยกายหรือมีเพศสัมพันธ์
จะถูกตัดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าในสื่อใดๆ หากมีการน�ำเสนอเนื้อหา
ที่มีความรุนแรง มีเรื่องของการดูหมิ่น หรือเรื่องอ่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อทางศาสนาอิสลามจะถูกต้องห้ามโดยเด็ดขาด
ส� ำ หรั บ สื่ อ ใหม่ อ ย่ า งอิ น เทอร์ เ น็ ต ประเทศมาเลเซี ย เคยให้
การรับรองอย่างเป็นทางการว่า รัฐจะไม่ใช้มาตรการเซ็นเซอร์เนื้อหา
ในอินเทอร์เน็ต และรัฐบาลมีโอกาสที่จะถูกประชาชนฟ้องร้องได้หากมี
การควบคุ ม หรื อ กลั่ น กรองเว็ บ ไซต์ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การเมื อ ง บท
บัญญัติใดๆ ก็ตามที่ออกมาเพื่อการเหนี่ยวรั้งเสรีภาพในอินเทอร์เน็ต โดย
ทางทฤษฎีแล้ว ถือว่าขัดกับพระราชบัญญัติมัลติมิเดีย (The Multimedia
Act) ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 1990 ปัจจุบัน บทบัญญัติลายลักษณ์อักษร
ที่รับรองการไม่เซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตปรากฏอยู่ที่ มาตรา 3 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดีย ปี 1998 (The Communications
and Multimedia Act (CMA) Article 3 (3) “... Nothing in this Act shall
be construed as permitting the censorship of the Internet.”) อย่างไร
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ก็ตาม ในความเป็นจริงปรากฏว่า มาตรการควบคุมเนื้อหาที่รัฐบาลใช้กับ
สื่อดั้งเดิมอย่างทีวี หรือวิทยุ ก็ยังคงถูกน�ำมาใช้กับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอด
มา เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการไป จนน� ำไปสู่ปัญหา
การ “เซ็นเซอร์ตัวเอง” (self-censorship) ของผู้ให้บริการสื่อออนไลน์
ทั้งนี้ มีรายงานว่า แม้ที่ผ่านมาจะไม่พบพยานหลักฐานที่แสดงได้ว่ารัฐใช้
เครือ่ งมือทางเทคนิคควบคุม ตรวจสอบ หรือกรองเนือ้ หาอินเทอร์เน็ตก็ตาม
แต่ก็พบว่ารัฐคุกคาม ท�ำร้ายบล็อกเกอร์ และสื่อพลเมืองจ�ำนวนมากที่น�ำ
เสนอข่าวสารในทางตรงข้าม หรือเป็นปฏิปกั ษ์กบั รัฐ รวมทัง้ คอยตรวจสอบ
เนื้อหาในเว็บไซต์ที่เสนอข่าวแตกต่างจากที่รัฐต้องการ11
ปัจจุบัน ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายที่ก�ำหนดนโยบาย และ
แนวทางการประกอบกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งควบคุมเนื้อหา
และการสื่อสารในสื่อออนไลน์บังคับใช้โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ
การสื่อสารและมัลติมิเดีย (The Communications and Multimedia Act of
1998 - CMA) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดีย
(The Communications and Multimedia Commission Act of 1998 –
CMCA) โดย CMCA เป็นกฎหมายให้คณะกรรมการฯ มีอำ� นาจวางนโยบาย
หรือออกบทบัญญัตสิ �ำหรับควบคุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร คณะกรรมการฯ ชุดนี้ จะมีบทบาทในการจัดการและควบคุม
เนื้อหาในอินเทอร์เน็ตในเรื่องที่เกี่ยวกับ “เหตุผลในการเข้าถึง พื้นที่ส่วน
ตัว ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล”12 รวมทั้งก�ำหนด
หลักเกณฑ์ส�ำหรับการค้นหาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และการเข้าถึงข้อมูล
ที่มีการใส่รหัสป้องกันการเข้าถึงไว้ ทั้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจยังสามารถขัดขวาง
การสื่อสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ ได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต หากเชื่อ
ว่าการสื่อสารนั้นมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก�ำลังสืบสวนสอบสวนอยู่
ในขณะที่ CMA เป็ น กฎหมายที่ ใ ห้ อ� ำ นาจคณะกรรมการฯ
อีกชุดหนึ่งในการควบคุมการพูดออนไลน์ เพื่อไม่ให้ผู้ให้บริการหรือบุคคล
อื่นใดให้หรือใช้บริการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร เป็นเท็จ เป็น
อันตราย ล่วงละเมิด ก่อกวน หรือคุกคามบุคคลอื่น (มาตรา 211)13 โดย
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มาตรฐานหรือตัวชี้วัดว่าเนื้อหาใดไม่สามารถเผยแพร่ได้จะต้องพิจารณา
โดยค�ำนึงถึงบริบททางสังคม ศาสนา ทัศนคติทางการเมือง การศึกษา รวม
ทั้งความจ�ำเป็นที่ต้องรับรองความต้องการที่แตกต่างหลากหลายในโลกที่
ไร้พรมแดนนี้ด้วย ทั้งนี้ ประเทศมาเลเซียก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
เรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตออกมาในรูปของ “แนว
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับเนือ้ หา” (Guidelines on Content) ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ ซึง่
มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ CMA เพื่อใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน และท�ำให้การ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกิดขึน้ จริง โดยผ่านระบบหรือกลไกการควบคุมกันเอง
(self-regulation) ซึ่ง The Content Code14 มีสาระส�ำคัญว่าด้วยเนื้อหาที่
ต้องห้าม ควรหลีกเลี่ยง หรือระมัดระวังในการเผยแพร่ ดังนี้
2.1 เนื้อหาไม่เหมาะสม (Indecent Content)
คือ เนือ้ หาทีม่ เี รือ่ งราวทีไ่ ม่เหมาะสมทางศีลธรรม หรือไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานพฤติกรรมทีย่ อมรับกันในสังคม ในทีน่ หี้ มายรวมถึงภาพเปลือย
และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับเพศ ทัง้ นี้ ภาพโป๊เปลือย และเรือ่ งทางเพศห้ามมิให้แสดง
ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเซ็นเซอร์
ภาพยนตร์ (The Film Censorship Board)
2.2 เนื้อหาลามก (Obscene Content)
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก น่ า รั ง เกี ย จ ไม่ เ หมาะสม
มีอทิ ธิพลในเชิงลบและบ่อนท�ำลายจิตใจ โดยวิธกี ารตรวจสอบว่าเป็นเนือ้ หา
ที่ลามกหรือไม่ คือ การพิจารณาว่า เนื้อหานั้นน้อมน�ำไปในทางเสื่อมทราม
ทางจิตใจ หรือท�ำความเสียหายให้กับความรู้สึกของผู้พบเห็นหรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงกิจกรรมในทางเพศอย่างชัดแจ้ง แสดงการ
ร่วมประเวณีไม่วา่ จะยอมหรือไม่ยอม เนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะลดเกียรติบคุ คลอืน่
ด้วยการท�ำให้บุคคลกลายเป็นเพียง “วัตถุในทางเพศ” ภาพลามกเด็ก
กิจกรรมในทางเพศกับเด็ก หรือแม้แต่การแสดงอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด
ของเด็ ก ในลั กษณะหรือบริบทที่เกี่ยวกับเรื่องในทางเพศ ซึ่งกรณีของ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ภาพลามกเด็กนั้นจะถูกห้ามเผยแพร่อย่างเคร่งครัด
2.3 เนื้อหาที่แสดงความรุนแรง (Violent Content)
เนือ้ หาความรุนแรงมีอยูห่ ลายระดับ อาทิ ความรุนแรงทีเ่ กิดจากภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติ การก่อการร้าย สงคราม ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ ไม่วา่
การน�ำเสนอจะมีรูปแบบอย่างไร น�ำเสนอผ่านเรื่องจริง ผ่านเรื่องสร้าง
นวนิยาย การ์ตูน กีฬา ฯลฯ ที่สะท้อนถึงความรุนแรงได้ เรื่องราวที่ก่อให้
เกิดความรุนแรงต่อจิตใจ ความรุนแรงทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การยั่ ว ยุ ใ ห้ เ กิ ด การใช้ ค วามรุ น แรง การแสดงถึ ง ความทารุ ณ โหดร้ า ย
ป่ า เถื่ อ น ความทุ ก ข์ ท รมาน ฯลฯ ทั้ ง นี้ เนื้ อ หาบางประเภท จะต้ อ ง
ควบคุมอย่างเข้มงวด ในกรณีที่เด็กและเยาวชนอาจเห็นได้ อาทิ ความ
ก้าวร้าวรุนแรงไม่ว่าต่อกายหรือใจ ที่สามารถกระตุ้น ปลุกเร้าให้ผู้ชมเกิด
ความหวาดกลัวเกินควร หรือส่งเสริมให้เกิดการเลียนแบบ
อนึ่ง ประเทศมาเลเซียไม่ได้ห้ามน�ำเสนอความรุนแรงในทุกๆ
เรื่ อ ง หรื อ ทุ ก ๆ กรณี การน� ำ เสนอสามารถท� ำ ได้ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การน� ำ เสนอภาพความรุ น แรงในบริ บ ทของการน� ำ เสนอข่ า วสาร
การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ หรื อ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าในลั ก ษณะที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับ แต่ทั้งนี้ ต้องพอประมาณ เป็นไปด้วยความระมัดระวังใน
การคัดเลือกเนื้อหาที่จะน�ำเสนอและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกินพอดี หรือเกิน
ความคาดหมายของประชาชน หรือหากจะมีการแสดงภาพ หรือฉากที่มี
ความรุนแรงเป็นพิเศษ เช่น ฉากที่มีคนตายซึ่งเกิดจากเหตุการณ์จริงอย่าง
การประหารชีวิตหรือฆาตกรรม จะต้องจัดให้มีค�ำเตือนที่เหมาะสมแก่ผู้ชม
อย่างไรก็ตาม ภาพความรุนแรง หรือกระท�ำผิดในทางเพศ อาทิ การข่มขืน
พยายามข่มขืน หรือกระท�ำการทีป่ ราศจากความยินยอม รวมทัง้ พฤติกรรม
ในทางเพศที่ใช้ความรุนแรงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดยเด็ดขาด
2.4 เนื้อหาที่เป็นอันตราย (Menacing Content)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เนื้ อ หาที่ มี ลั ก ษณะของการคุ ก คาม ก่ อ
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ภยันตราย หรือส่งเสริมให้กระท�ำความผิดหรือก่ออาชญากรรม หรือ
สร้างความปั่นป่วนแก่สังคม หรือแก่ประชาชนถือเป็นสิ่งต้องห้ามท�ำนอง
เดียวกับการโฆษณาชวนเชื่อประเภทซึ่งสนับสนุนหรือส่งเสริมการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ หรือสร้างความเกลียดชัง หรือต่อต้านกลุม่ บุคคลทีส่ ามารถระบุตวั
ได้ (Hate propaganda) ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ นอกจากนี้ ข้อมูลที่
อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงแห่งชาติ หรือสุขภาพ และความปลอดภัย
ของประชาชน ก็หา้ มน�ำเสนอ อาทิ การแนะน�ำวิธกี ารท�ำระเบิด การผลิตยา
เสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือสินค้าปลอม การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยว
กับเหตุจลาจลทางเชื้อชาติในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง การเผยแพร่ข้อมูลและ
ค�ำสั่งที่เกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือการกระ
จายหรือให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการระบาดของโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่อ เป็นต้น
2.5 การใช้ถอ้ ยค�ำทีห่ ยาบคายและน่ารังเกียจ (Bad language)
การใช้ถ้อยค�ำที่หยาบคาย น่ารังเกียจต่อคนจ�ำนวนมาก ส่วน
ใหญ่มักก่อให้เกิดการกระท�ำความผิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาษา
หรือถ้อยค�ำที่ตรงข้ามกับความคาดหวังของผู้ชม ทั้งนี้ การใช้ค�ำดูถูก
เหยียดหยาม หรือในเชิงยั่วยุ คุกคามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด เป็น
สิ่ ง ต้ อ งห้ า ม หากกล่ า วโดยมุ ่ ง หมายไปในเรื่ อ งหยาบโลน ลามก
รวมทัง้ การกล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ หรืออวัยวะเพศอย่างดิบเถือ่ น อย่างไร
ก็ดี ค�ำเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในบริบทของความหมายสามัญ และ
ผู้กล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์ หรือใช้อย่างหยาบคาย นอกจากนี้ ถ้อยค�ำที่
สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ก็ต้องห้ามเช่นกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น
การใช้คำ� พูดหรือรูปภาพ เพือ่ จะหมิน่ ประมาท หรือเหยียดหยามบุคคลหรือ
กลุม่ บุคคลอืน่ โดยเหตุทเี่ ขามีความแตกต่างในด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ
เพศ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการ
2.6 เนื้อหาอันเป็นเท็จ (False Content)
หมายถึง ข้อมูลที่มีเนื้อหาซึ่งไม่เป็นความจริง หรือเนื้อหาที่จะ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่บุคคลอื่นได้เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการเนื้อหาต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ใน
The Content Code ซึ่งจะก�ำหนดแนวปฏิบัติที่จ�ำเป็นไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้
เพื่อจ�ำกัดโอกาสในการสร้าง หรือสื่อสารกันด้วยเนื้อหาที่เป็นเท็จ เนื้อหา
ที่เป็นเท็จนี้ยังหมายความรวมถึงข้อมูลที่ก่อนที่จะมีการสื่อสารออกไปนั้น
ไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบความจริงโดยใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมด้วย โดยปกติ
แล้ว เนื้อหาที่เป็นเท็จถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้งในประเทศมาเลเซีย
เว้นแต่กรณีที่ใช้ในบริบทของการล้อเลียนหรือเสียดสี และกรณีที่เห็นโดย
ชัดเจนว่าใช้ในนิยาย
2.7 เนื้อหาส�ำหรับเด็ก (Children’s Content)
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศหนึง่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการคุม้ ครอง
เด็กจากสือ่ ประเภทต่างๆ ด้วยการควบคุมตรวจสอบ รวมทัง้ วางหลักเกณฑ์
ส�ำหรับเนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เด็กบริโภค เนื้อหาส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า
14 ปี The Content Code จะดูแลและตรวจสอบการเลือกเนื้อหาอย่าง
ใกล้ชดิ รวมทัง้ ควบคุมและวางพล็อตเรือ่ งด้วย โดยประเด็นทีต่ อ้ งตรวจสอบ
เป็นพิเศษ ก็คอื ความรุนแรง โดยสือ่ หรือเนือ้ หาส�ำหรับเด็กจะแสดง หรือน�ำ
เสนอความรุนแรงได้กต็ ่อเมือ่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อพัฒนาการของตัวละคร หรือ
โครงเรือ่ ง เนือ้ หาในหนังการ์ตนู (Animated Content) อาจแสดงความรุนแรง
ที่ไม่สมจริงได้ แต่ความรุนแรงนั้นไม่ควรเป็นแกนหรือเนื้อหาหลักของเรื่อง
และต้องไม่มีลักษณะเชิญชวนให้เด็กลอกเลียนแบบซึ่งอาจเป็นอันตรายได้
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาส�ำหรับเด็กจะต้องไม่แสดงฉากของความรุนแรงใน
ลักษณะของการลดทอน หรือหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงผลเสียของความรุนแรง
เหล่านั้น แต่จะต้องชี้ให้เห็นถึงบทสรุปของการตกเป็นเหยื่อ และการกระ
ท�ำความผิด
สื่อหรือเนื้อหาส�ำหรับเด็กนี้จะต้องจัดการอย่างระมัดระวังอย่าง
ยิ่ง เกี่ยวกับการน�ำเสนอเรื่องราวที่สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจ หรือ
คุกคามความรู้สึกในเรื่องความปลอดภัยของพวกเขาได้ อาทิ ความขัด
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แย้งในประเทศ ความตายของพ่อแม่หรือญาติสนิท การเสียชีวิตหรือได้รับ
บาดเจ็ บ ของสั ต ว์ เ ลี้ ย ง การก่ อ อาชญากรรมบนท้ อ งถนน หรื อ การใช้
ยาเสพติด รวมทั้งเรื่องราวที่หากเด็กลอกเลียนแบบแล้วจะเกิดอันตรายต่อ
ตัวเด็กเอง
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า แม้ปัจจุบันประเทศมาเลเซียจะไม่มี
บทบัญญัตลิ ายลักษณ์อกั ษรทีอ่ นุญาต หรือให้อำ� นาจรัฐในการเซ็นเซอร์ หรือ
ปิดกัน้ การเข้าถึงเนือ้ หาทีไ่ ม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมายไว้โดยตรง แต่รฐั ก็มี
ความพยายามในการก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้กบั ผูป้ ระกอบการ หรือสร้างกลไก
ตรวจสอบควบคุมเนื้อหาในระหว่างผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตด้วยกันเอง
ขึ้นโดยอาศัย The Content Code ซึ่งก�ำหนดเนื้อหาที่เผยแพร่ได้ หรือไม่
ได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แม้ The Content Code ไม่ได้มีสถานภาพเป็น
กฎหมาย แต่กถ็ กู ก�ำหนดขึน้ โดยอาศัยอ�ำนาจจากบทบัญญัตขิ อง CMA ทัง้ นี้
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติตาม CMA เกิดขึ้นได้จริงๆ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบัน นอกจาก The Content Code, CMCA และ CMA แล้ว รัฐบาล
มาเลเซียยังใช้กฎหมายฉบับอื่นๆ ในการควบคุมเนื้อหาของสื่อออนไลน์
และจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ด้วย
3. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมเนือ้ หาในสือ่ ออนไลน์ และจ�ำกัด
เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็น
3.1 พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน (Internal Security
Act 1960 - ISA)
กฎหมายความมั่นคงภายใน หรือกฎหมายรักษาความปลอดภัย
ภายใน (Akta Keselamatan Dalam Negeri) ถูกยกร่างขึ้นภายหลัง
ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1957 โดย ISA
มีผลในปี 1960 เพื่อให้รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันเหตุร้าย และ
ต่อต้านการก่อความไม่สงบของพรรคคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม กล่าว
ได้ว่า ISA เป็นกฎหมายที่ตกทอดมาจากยุคอาณานิคม เพราะในยุคนั้น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ประเทศอังกฤษซึ่งปกครองมาเลเซียอยู่ ได้สร้างระบบกฎหมายความ
มั่นคงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและจัดการพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
มาลายา ซึง่ อังกฤษมองว่าเป็นภัยคุกคาม กฎหมายทีอ่ งั กฤษน�ำมาใช้ในเวลา
นั้น ได้แก่ พระราชบัญญัติกบฏ (1948) และ พระราชบัญญัติสถานการณ์
ฉุกเฉิน (1948) ต่อมากฎหมายทัง้ สองฉบับถูกยกเลิกไป โดยมีการประกาศ
ใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน หรือ ISA แทน และกฎหมายฉบับนี้ก็ถูก
ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ISA มีลักษณะที่เรียกว่า “กฎหมายภายใต้สภาวะการ
ยกเว้น” (State of Exception) กล่าวคือ เขียนให้อ�ำนาจอย่างมากแก่รัฐบาล
เพือ่ จัดการกับปัญหาภายใน รัฐมีอำ� นาจแทรกแซง หรือควบคุมสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นมากกว่าในยามปกติ
นอกจาก ISA จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสามารถจับกุมและ
ควบคุมตัวบุคคลโดยไม่ต้องตั้งข้อหาได้นานถึง 60 วัน รวมทั้งเข้าไปและ
ค้นสิ่งของ หรือบุคคล และยึดพยานหลักฐานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีหมาย
แล้ว กฎหมายยังให้อ�ำนาจรัฐมนตรีสามารถออกค�ำสั่งควบคุมตัวบุคคล
ไว้ (โดยไม่ต้องมีองค์กรอื่นใดกลั่นกรอง) ได้นานถึง 2 ปี โดยปราศจาก
การด�ำเนินคดี หรือการตั้งข้อกล่าวหา15 ที่ผ่านมารัฐบาล (โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในสมัยที่ ดร. มหาธีร์ เป็นนายกรัฐมนตรี) มักใช้ ISA สร้างเสถียรภาพ
ให้แก่ฝ่ายตน หรือสร้างความได้เปรียบทางการเมือง ด้วยการควบคุม
สื่อ ดักฟัง จับกุม หรือคุกคามลดทอนเสรีภาพทางวิชาการ กระทั่งสั่งปิด
สถานศึกษาที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ปัจจุบัน พบว่าผู้ถูกกล่าวหาตาม ISA
ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจ�ำนวนมากมีความเกี่ยวข้องโดยบังเอิญกับบุคคลที่อยู่
ในฝ่ายค้าน หรือผู้มีความเห็นตรงข้ามกับรัฐบาล นับตั้งแต่ปี 1960 ที่ ISA
มีผลใช้บังคับจนถึงปี 2005 มีคนถูกจับและได้รับผลกระทบจากกฎหมาย
ฉบับนี้ราว 10,662 คน ในจ�ำนวนนี้มี 4,139 คนที่ถูกควบคุมตัวโดยมีค�ำสั่ง
อย่างเป็นทางการ ในขณะทีอ่ กี ราว 2,066 ถูกสัง่ ให้หา้ มท�ำหรือจ�ำกัดการท�ำ
กิจกรรม รวมทั้งกักขังในสถานที่อยู่อาศัย16
ก่อนวันที่ 11 กันยายน 2001 มีการกดดันจากสาธารณชนจ�ำนวน
มากทั้งจากภายในและนอกประเทศ เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก ISA แต่
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รัฐบาลก็ไม่ได้ดำ� เนินการใดๆ กระทัง่ ทุกวันนี้ Tunku Abdul Rahman นายก
รัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียเคยระบุว่า
“วัตถุประสงค์ของ ISA มีขึ้นเพื่อต้านคอมมิวนิสต์ในประเทศ
มาเลเซียในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินของมาเลเซียเท่านั้น และรัฐบาลไม่เคย
ใช้ ISA จัดการ ข่มเหงฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง หรือสกัดกั้นกิจกรรมใน
รูปแบบประชาธิปไตยที่ชอบด้วยกฎหมาย” 17
ในขณะที่ Ismail Abdul Rahman รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ความมั่นคงและความปลอดภัยคนแรกของมาเลเซีย เคยกล่าวโต้ตอบค�ำ
วิจารณ์ที่ว่า ISA ละเมิดประชาธิปไตยว่า
“ISA เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น ต่ อ ความมั่ น คงของประเทศ
นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีความพยายามต่อต้านรัฐบาล
ประชาธิปไตยมิได้หมายถึงเสรีภาพอันสมบูรณ์ที่จะคุ้มครองให้แม้กับ
การพยายามล้มล้างชาติด้วย และตรงกันข้ามเสรีภาพหลายเรื่องที่ด�ำรงอยู่
ในโลกนี้รังแต่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม และดังนั้น ISA จึงไม่ใช่
กฎหมายที่ขัดกับหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย” 18
ที่ผ่านมา คงมีก็แต่นักการเมืองฝ่ายค้านพรรคต่างๆ (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่สมาชิกในพรรคเคยโดนควบคุมตัวโดยกฎหมายฉบับนี้) เท่านั้น
ที่พยายามออกมาชี้ให้เห็นปัญหาของการใช้ ISA อย่างไรก็ดี น่าสนใจว่า
Abdullah bin Haji Ahmad Badawi นายกรัฐมนตรีคนที่ห้าของประเทศ
มาเลเซียในช่วงปี 2003 - 2009 ซึ่งเป็นสมาชิกและเคยเป็นหัวหน้าพรรค
อัมโน (United Malays National Organisation - UMNO) พรรคการเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดครองเสียงข้างมาก และเป็นรัฐบาลมาอย่างยาวนานเอง ในยุค
สมัยหนึ่ง (ปี 1988) ก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ ISA ว่าเป็นกฎหมายที่เข้มงวด
และป่าเถื่อน ทั้งยังกล่าวด้วยว่า ISA ไม่ควรมีอยู่อีกต่อไปแล้วในประเทศ
มาเลเซียที่ทันสมัย (no place in modern Malaysia) หากประเทศมาเลเซีย
และพรรคอัมโนต้องการอยูร่ อด ดร.มหาธีร์ (นายกรัฐมนตรีสมัยนัน้ ) จะต้อง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ลาออก เพราะเขาใช้ ISA เพื่อปิดกั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง แต่เมื่อ
Ahmad Badawi ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2003 เขากลับเรียก ISA ว่า
เป็น “กฎหมายที่จ�ำเป็น” (a necessary law) และโต้เถียงฝ่ายที่เรียกร้องให้
ยกเลิกว่า รัฐบาลของเขาไม่เคยใช้ ISA โดยไม่ชอบธรรมเลย ทุกคนทีถ่ กู คุม
ขังตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ล้วนเป็นภัยคุกคามต่อสังคม
ความเป็นอิสระของศาลและผูพ้ พิ ากษาก็นบั เป็นเรือ่ งทีถ่ กู วิพากษ์
วิจารณ์มากที่สุด ในแง่ของการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้เพราะ
การพิจารณาคดีของศาลในความผิดตามข้อกล่าวหาตาม ISA จะถูกจ�ำกัด
การสืบพยานหลักฐานอย่างมากในชั้นกระบวนการพิจารณา เว้นแต่ เจ้า
หน้าที่ฝ่ายรัฐเองจะต้องการพยานหลักฐาน หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
Hardial Singh Khaira นักกฎหมายและบล็อกเกอร์เคยเขียนวิเคราะห์
ประเด็นนีไ้ ว้ในบทความของเขาว่า การพิพากษาคดีทเี่ กีย่ วกับ ISA ไม่เพียง
แต่สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของศาลมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอีกด้วย โดยความล้มเหลวของศาลมาเลเซียที่เกี่ยว
กับ ISA เริ่มต้นขึ้นเมื่อศาลให้การรับรองความชอบของการกระท�ำของฝ่าย
บริหารในการควบคุมตัวบุคคล ทัง้ ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบนั ศาลมาเลเซียเพียง
ท�ำหน้าทีใ่ นการลดความรับผิดชอบให้กบั ฝ่ายบริหาร และเคารพเฉพาะสิทธิ
มนุษยชนภายใต้กฎหมายมาเลเซียเท่านั้น19
ส�ำหรับกรณีที่ ISA เข้าไปเกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงความคิด
เห็นในสื่อออนไลน์นั้น มีกรณีที่ส�ำคัญๆ คือ ปี 1998 ต�ำรวจจับกุมบุคคล
สี่คนตาม ISA โดยสันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายข่าวลือ
ป่วนเมืองในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวหลังจาก
ต�ำรวจติดตามดูพฤติกรรมโดยความช่วยเหลือของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เดือนมกราคมปี 2001 เว็บไซต์ของรัฐสภาถูกเจาะระบบ หลังจากนั้นก็มี
รายงานว่ารัฐบาลอาจขยาย ISA เพื่อจัดการกับนักเจาะระบบ (Hacker)
ทั้งหลายที่บังอาจเจาะระบบเว็บไซต์ของรัฐบาล และกรณีที่โด่งดังและเป็น
ที่รู้จักก็คือ เดือนกันยายน ปี 2008 Raja Petra Kamarudin คอลัมนิสต์ชื่อ
ดังของเว็บไซต์ Malaysia Today ถูกควบคุมตัวภายใต้ ISA ซึ่งทนายความ
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ของเขากล่าวว่าเป็นการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สาเหตุของ
การจับกุมและด�ำเนินคดี ก็คือ Raja Petra Kamaruddin โพสต์ข้อความ
ที่เกี่ยวกับคดีในศาลซึ่งเป็นที่ถกเถียงอย่างมากกรณีเหตุการณ์ฆาตกรรม
นั ก แปลสตรี ช าวมองโกเลี ย ทั้ ง นี้ เ พราะคดี ดั ง กล่ า วมี น ายต� ำ รวจและ
ผู้อ�ำนวยการด้านที่ปรึกษาที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรองนายกรัฐมนตรีถูก
ด�ำเนินคดีดว้ ย อย่างไรก็ตาม เขาถูกปล่อยตัวโดยค�ำสัง่ ของศาลสูงในอีก 56
วันภายหลังถูกควบคุมตัว โดยศาลสูงให้เหตุผลว่า เหตุผลในการสัง่ ควบคุม
ตัว Raja Petra Kamarudin โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เข้า
เงื่อนไขตามมาตรา 8 (1) ISA20
3.2 พระราชบัญญัติยั่วยุปลุกระดม (Sedition Act 1948)
พระราชบัญญัติยั่วยุปลุกระดม ถูกตราขึ้นในสมัยที่มาเลเซียตก
เป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี 1948 เป็นกฎหมายห้ามการกระท�ำ การพูด
การสร้างวาทกรรม ผลิตซ�้ำ หรือเผยแพร่สิ่งใดๆ ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเป็น
การยั่ ว ยุ ป ลุ ก ปั่น หรือในเรื่องที่มีแ นวโน้ม ที่จะก่อให้เ กิดความไม่ส งบ
เรียบร้อยขึ้นได้ กฎหมายบัญญัติว่า
“การพูดที่เป็นความผิดอาญา คือ การพูดที่มีแนวโน้มว่าจะก่อ
ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น รวมถึงการน�ำพาให้เกิดความเกลียดชัง
การหมิ่ น ประมาท ปลุ ก ระดมความไม่ พ อใจต่ อ รั ฐ บาล หรื อ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความรู้สึกเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติที่แตกต่างกัน”
ส� ำ หรั บ บทลงโทษนั้ น หากเป็ น การกระท� ำ ผิ ด ครั้ ง แรก ต้ อ ง
ระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น 5,000 ริ ง กิ ต หรื อ จ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น สามปี หรื อ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ หากมีการกระท�ำความผิดซ�้ำอีกก็อาจถูกจ�ำคุกได้ถึงห้าปี
ในขณะที่สิ่งพิมพ์ หรือเอกสารใดๆ ที่มีเนื้อหาเป็นการปลุกระดมซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของผู้กระท�ำความผิด นอกจากใช้เป็นพยานหลักฐานใน
การด�ำเนินคดีแล้วก็จะถูกริบท�ำลาย นอกจากนี้ ผู้ที่เพียงมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ปลุกระดมดังกล่าว ก็อาจถูกลงโทษได้เช่นเดียวกัน
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ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 ริงกิต หรือจ�ำคุกไม่เกิน 18 เดือนหรือทั้งจ�ำทั้ง
ปรับส�ำหรับความผิดครั้งแรก แต่หากกระท�ำผิดซ�้ำอีกอาจถูกตัดสินจ�ำคุก
ได้นานถึงสามปี อนึ่ง ศาลอาจสั่งห้ามการเผยแพร่ต่อไปของส�ำเนาเอกสาร
ดังกล่าวได้ ด้วยการห้ามทุกคนมีไว้ในความครอบครอง หากมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งห้ามของศาลก็อาจถูกปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือจ�ำคุกหนึ่งปี
หรือทั้งสองอย่าง
ปัจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ และกระทบต่อ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง ไม่วา่ จะแสดงออก
ในรูปแบบหรือผ่านสื่อประเภทใด21 ภายหลังเกิดเหตุจลาจลทางเชื้อชาติ
ครัง้ ใหญ่ในเมืองหลวงเดือนพฤษภาคม ปี 1969 ท�ำให้มปี ระชาชนมาเลเซีย
อย่างน้อย 200 คนเสียชีวิต รัฐบาลจึงท�ำการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ขยายขอบเขตของข้อจ�ำกัดเสรีภาพในการพูดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
152, 153, 181 และ Part III เรื่องความคุ้มครองพิเศษ โดยอนุญาตให้
รัฐสภาผ่านกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาประชาคมได้ 22 และด้วยอ�ำนาจนี้
เองท�ำให้ Sedition Act ซึ่งเดิมอาจถือว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญใน
เรื่องของการรับรองเสรีภาพในการพูด ไม่ใช่บทบัญญัติที่ขัดหรือแย้ง
รัฐธรรมนูญอีกต่อไป โดยผลของมาตรา 10 (2) รัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้
รัฐสภามีอ�ำนาจตราข้อจ�ำกัดการแสดงความคิดเห็นได้หาก
“เห็นว่าจ�ำเป็น หรือสมควรเพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความ
มั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศอื่นๆ เพื่อสาธารณะ
หรือศีลธรรมอันดี โดยข้อจ�ำกัดนั้นต้องเป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิของรัฐสภา
สภานิติบัญญัติ หรือศาล การท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการยั่วยุให้เกิด
การกระท�ำความผิดใดๆ”
ทั้งนี้ ตามมาตรา 4 ของ Sedition Act ก็ก�ำหนดว่าผู้ใดที่มีอยู่
มีความพยายามที่จะท�ำ เตรียมการใดๆ ที่จะท�ำ หรือสนับสนุนบุคคลใดให้
กระท�ำการทีม่ แี นวโน้มขัดต่อความสงบเรียบร้อย เช่น พูด ผลิตสิง่ พิมพ์ เผย
แพร่ หรือน�ำเข้าวรรณกรรมทีเ่ ป็นการยุยงให้กระท�ำการอันขัดต่อความสงบ
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เรียบร้อย ผู้นั้นต้องมีความผิดอาญา โดยปราศจากข้อแก้ตัวตามกฎหมาย
ประเด็นส�ำคัญที่กฎหมายฉบับนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ และมีการเรียกร้อง
ให้ยกเลิก คือ การก�ำหนดความผิดไว้อย่างคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ปล่อยให้
เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ท�ำให้ลักษณะการใช้การตีความเป็นเรื่องทาง
การเมือง แทนที่จะชัดเจนเป็นหลักในทางกฎหมาย ในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ก�ำหนดความผิดไว้ทั้งกรณีที่มีการกระท�ำแล้ว และเพียงการ “มี
แนวโน้มก่อการปลุกระดม” (seditious tendency) โดยมีการระบุลักษณะ
ของการมี แ นวโน้ ม ดั ง กล่ า วไว้ ใ น มาตรา 3 ไม่ ว ่ า จะเป็ น การสร้ า ง
ความเกลียดชัง ดูถกู เหยียดหยาม หรือเพือ่ กระตุน้ ความบาดหมาง ต่อต้าน
กฎหมาย หรือการกระท�ำของรัฐบาล การบริหารงานยุตธิ รรมทัง้ ในประเทศ
มาเลเซีย และประเทศอืน่ เพือ่ ส่งเสริม หรือสร้างความรูส้ กึ ไม่ดี หรือปรปักษ์
ระหว่างเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุท์ แี่ ตกต่างกัน หรือระหว่างชนชัน้ ของประชาชนใน
ประเทศมาเลเซีย และประเทศอืน่ ๆ ตัง้ ค�ำถามกับเรือ่ งสิทธิ สถานะ ต�ำแหน่ง
อ�ำนาจอธิปไตย หรืออ�ำนาจของรัฐที่จัดตั้งขึ้น หรือได้รับการป้องกันไว้โดย
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้อยค�ำที่คลุมเครือหลายอย่าง อาทิ การสร้าง
ความรู้สึกที่ไม่ดี ความบาดหมาง การดูถูก หรือการสร้างความไม่พอใจ
ไม่มีการนิยามความหมายและขอบเขตให้ชัดเจน แม้ตามมาตรา 3 (2) ของ
กฎหมายฉบับนี้ จะระบุขอ้ ยกเว้นบางประการ ทีไ่ ม่ถอื ว่าขัดต่อความไม่สงบ
เรียบร้อยไว้ เช่น การแสดงให้เห็นว่ากฎหมายใดผิดหรือเข้าใจผิดในการใช้
เพื่อพยายามจัดให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ภายในอาณาเขตของรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายได้จัดตั้งขึ้น หรือเพื่อน�ำไปสู่
การยกเลิ ก หรื อ ลดความรู ้ สึ ก ไม่ ดี หรื อ เป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ร ะหว่ า ง
ความแตกต่างทางเชือ้ ชาติ หรือชนชัน้ ของประชากร แต่กห็ าได้ชว่ ยบรรเทา
การใช้กฎหมายตามอ�ำเภอใจของฟากฝ่ายการเมืองลงได้ไม่
ปัจจุบัน กฎหมายฉบับนี้มักถูกใช้เพื่อเล่นงานฝ่ายตรงข้ามกับ
รัฐบาล อาทิ กรณีที่ Lim Guan Eng อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จาก DAP ถูกจับในปี 1998 เนื่องจากกล่าวหาอัยการสูงสุดว่าล้มเหลว
ในการจั ด การกรณี ที่ มุ ข มนตรี รั ฐ มะละกาถู ก จั บ ในความผิ ด ฐานข่ ม ขื น
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นักเรียนหญิง ปี 2003 Abdullah Ahmad Badawi กล่าวว่า รัฐบาลจะจับกุม
ผูต้ อ่ ต้านการเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการศึกษา ซึง่ เน้นการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และผู้ใดต่อต้านจะมีความ
ผิดฐานกระท�ำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ จากนั้นในปีเดียวกัน สื่อ
ออนไลน์ Malaysiakini ก็ถกู ปิดกัน้ การเข้าถึงชัว่ คราวโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
Sedition Act หลังจากตีพิมพ์หนังสือวิจารณ์นโยบายทางการศึกษานี้
องค์กรสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า Sedition Act มีความหมาย
“คลุ มเครือ เกิน ไป” และวิจารณ์ว ่าความไม่ชัดเจนนี้เอง ที่ถือเป็นการ
“เชื้อเชิญให้เกิดการกระท�ำผิด และหน่วยงานรัฐอาจหาทางน�ำมันไปใช้เป็น
เครื่องมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับเจตนารมณ์เดิม
ของกฎหมาย” ผู้พิพากษา Raja Alan Shah เคยวิจารณ์กฎหมายฉบับ
นี้ว่าเป็นกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในการพูดโดยท�ำให้สิทธินั้นสิ้นสุด
ลง และแม้แต่ Lord Bach รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของอังกฤษ
เอง ยังเคยกล่าวว่า Sedition law เป็นกฎหมายที่ล้าหลัง และควรยกเลิก
แต่ในขณะทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและรัฐมนตรี
มหาดไทย Datuk Hussein Seri Hishammuddin กลับให้ความเห็นว่า
ไม่มีความจ�ำเป็นต้องยกเลิก
3.3 กฎหมายฉบับอื่นๆ
- กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (The Anti Corruption
Act) ก�ำหนดให้อำ� นาจอัยการสูงสุดในการสกัดกัน้ อีเมล และดักฟังโทรศัพท์
ทัง้ นี้ เพือ่ ตรวจสอบการทุจริต หรือเพือ่ ป้องกันการกระท�ำทีถ่ อื ว่าเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของชาติหรือผลประโยชน์ของชาติ
- ประมวลกฎหมายอาญา (Section 509 Penal Code) ให้ลงโทษ
ทางอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ หรือล่วงละเมิดพื้นที่
ส่วนบุคคล หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น โดยค�ำพูด ประโยค เสียง
ท่าทาง หรือด้วยการแสดงออกทีผ่ กู้ ระท�ำมีเจตนาท�ำให้ถอ้ ยค�ำ เสียง ท่าทาง
หรือการกระท�ำดังกล่าวถูกเห็นได้โดยบุคคลนั้น
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- ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Personal Data
Protection) ที่ควรประกาศใช้ภายในเดือนมีนาคมปี 2002 แต่ต้องล่าช้า
ออกไปตามการร้องขอของภาคธุรกิจ กฎหมายนี้มีหลักการในการป้องกัน
การรวบรวมข้อมูลทางปกครอง การใช้ การเปิดเผยข้อมูลความถูกต้อง การ
เก็บรักษา การเข้าถึง และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หากฝ่าฝืน
มีโทษปรับถึง 250,000 ริงกิต หรือประมาณ 81,900 เหรียญสหรัฐ และ
จ�ำคุกสี่ปี ส�ำหรับผู้ท�ำให้เกิดความเสียหายในข้อมูล (รวมถึงค่าชดเชย
ความเสียหายทางความรู้สึก) โดยในส่วนที่สามของร่างกฎหมายนี้ ยังให้มี
การจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามอ�ำนาจของ Commissioner
ในส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ และศาลพิเศษนี้ยังสามารถระงับ
กฎระเบียบข้อบังคับได้ ข้อสังเกตในแง่กฎหมายที่ส�ำคัญอย่างมากก็คือ
ร่างกฎหมายนี้ไม่ได้พยายามห้ามการรวบรวม การถือหุ้น การจัดการ หรือ
การเข้าถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ซึง่ ไม่ใช่ของรัฐ หรือเป็นข้อมูลทางปกครอง)
รวมทั้งไม่ได้มีมาตรการเพื่อจัดการการเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ถูกรวบรวมไว้
กล่าวให้งา่ ยก็คอื แม้กฎหมายฉบับนีจ้ ะได้ชอื่ ว่าเป็นกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล แต่โดยเนื้อหาและหลักการแล้วกลับไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิเสรีภาพทางข้อมูลเลย
4. แนวนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับการควบคุมสือ่ ออนไลน์
ดังกล่าวมาแล้วว่า แม้ประเทศมาเลเซียจะมีทงั้ กฎหมายลายลักษณ์
อักษร และค�ำมั่นสัญญาว่ารัฐบาลจะไม่ท�ำการตรวจสอบ หรือกรองเนื้อหา
ข้อมูลในสื่ออินเทอร์เน็ต หากยังไม่มีพยานหลักฐานทางด้านเทคโนโลยีที่
ชัดเจน แม้ในเดือนเมษายน ปี 2011 Najib Raza นายกรัฐมนตรีเองก็ยัง
ออกมายืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ดำ� เนินการเซ็นเซอร์อนิ เทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบตั กิ ลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม เพราะรัฐใช้กฎหมายหลายฉบับ
ในการควบคุม และคุกคามสื่ออย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง ทั้งกับสื่อแบบ
เดิม ไปจนถึงสื่อออนไลน์ ความกังวลต่อพลังอ�ำนาจของสื่อใหม่ของรัฐบาล
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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มาเลเซียสะท้อนออกมาให้เห็นจากการด�ำเนินนโยบายและการพยายามใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อกดดันว่าสื่อใหม่ควรอยู่ข้างรัฐบาล หรือคุกคามจับกุม
ฝ่ายตรงข้าม กรณีที่เกิดขึ้นอย่างมาก ก็คือ การคุกคามบล็อกเกอร์ ซึ่ง
เขียนวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงาน และใช้อ�ำนาจของรัฐบาล Jonathan Kent
ผู้สื่อข่าว BBC News ประจ�ำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ก็เคยรายงานว่า รัฐบาล
มาเลเซียเริม่ มีความกังวลเพิม่ ขึน้ กับสถานการณ์การวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาล
ผ่านสื่อออนไลน์ เพราะมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน24
ความกังวลใจต่อพลานุภาพของอินเทอร์เน็ตของฝ่ายผู้กุมอ�ำนาจ
ในมาเลเซียเริ่มปรากฏชัดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม
ปี 2008 ซึ่งผลปรากฏว่าเสียงของฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล หรือกลุ่มพรรค
แนวร่วมแห่งชาติ (Barison Nasional – BN) ได้รับคะแนนลดลง 58 ที่นั่ง
มีที่นั่งในสภา 140 ที่นั่ง คิดเป็นสัดส่วนของเสียงที่หายไปมีมากถึงสองใน
สาม จากที่ไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนนับแต่ปี 1969 ในขณะที่พรรคร่วมฝ่าย
ค้าน หรือพันธมิตรประชาชน ได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นถึง 61 ที่นั่ง ท�ำให้
มีที่นั่งในสภาเป็น 82 ที่นั่ง ผลการเลือกตั้งครั้งนั้น นอกจากสะท้อนถึงการ
เสือ่ มความนิยมของพรรคอัมโนและแกนพรรคร่วมรัฐบาล และกระแสความ
ไม่พอใจเกี่ยวกับนโยบายการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ (ให้สิทธิกับคนเชื้อ
ชาติมลายูมากกว่าเชือ้ ชาติอนื่ ) จนเกิดการประท้วงใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2008 แล้ว ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งยังเห็นว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผล
มาจากการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพของพรรคร่วมฝ่ายค้านใน
การสือ่ สารข้อมูลกับประชาชนโดยตรงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเกาะปีนงั
และรัฐสลังงอ ประกอบกับความนิยมและบทบาทที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของ
ส�ำนักข่าวอิสระออนไลน์ในหมู่ประชาชนมาเลเซีย ด้วยเหตุนี้ฝ่ายรัฐบาล
จึงเริ่มเห็นว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือเอื้อประโยชน์อย่างมากต่อการ
ระดมเสียงสนับสนุนทางการเมืองของฝ่ายค้าน25 และหลังจากนัน้ เป็นต้นมา
สถานการณ์ ก ารคุ ก คาม ด� ำ เนิ น คดี และควบคุ ม ตั ว นั ก ข่ า วพลเมื อ ง
บล็อกเกอร์ รวมทั้งการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ก็เริ่มเกิดขึ้นโดยอาศัย
กฎหมายด้านความมั่นคงฉบับต่างๆ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อสัญญาว่ารัฐบาล
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มาเลเซียจะไม่เซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเองก็เริ่มหัน
มาให้ความสนใจกับการสร้างเว็บไซต์และกระบอกเสียงของตนเองผ่าน
สื่อออนไลน์มากขึ้น
Wikileaks เว็บชื่อดังในการเผยแพร่เอกสารความลับของประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลก ก็เคยถูกผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตในมาเลเซียปิดกัน้ การเข้าถึง
มาแล้ว ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ�ำนวนมากเชื่อว่ามีรัฐบาลอยู่เบื้องหลัง ท�ำให้
ภายหลังการปิดกั้นดังกล่าว เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ ของรัฐบาลก็ถูกโจมตี
โดยกลุ่มนักเจาะระบบ (Hacker) ที่ไม่เห็นด้วยกับการปิดกั้น Wikileaks26
นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2011 คณะกรรมการโทรคมนาคมและ
มัลติมเี ดีย (the Malaysian Communication and Multimedia Commission
- MCMC) ยังใช้อ�ำนาจตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (The Copyright Act 1987)
สั่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศมาเลเซียให้ปิดกั้นช่องทาง
การเข้าถึงเว็บไซต์แบ่งปันไฟล์ (File-Sharing) และเว็บเซิร์ฟเวอร์จ�ำนวน
มากที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา27
การด�ำเนินงานและแนวนโยบายส�ำคัญๆ ของรัฐบาลมาเลเซียที่
เกีย่ วพัน หรือส่งผลกระทบกับเสรีภาพของสือ่ และประชาชนในโลกออนไลน์
ที่ส�ำคัญๆ ในช่วงที่ผ่านมา อาทิ
- Rais Yatim รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร
เคยเสนอให้รฐั บาลติดตัง้ ระบบซอฟต์แวร์เพือ่ คัดกรองเว็บไซต์ โดยพิจารณา
ให้ใช้โปรแกรม Green Dam ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์คัดกรอง ซึ่งประเทศจีนเคย
น�ำไปใช้ ทั้งนี้ ภายใต้ข้ออ้างในเรื่องความจ�ำเป็นในการรักษาความสามัคคี
ของชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ อย่างไรก็ดี ข้อ
เสนอดังกล่าวถูกโต้แย้งจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวมาเลเซีย อีกทั้งรัฐบาลก็
ยังไม่รับรอง หรือเห็นด้วยกับแผนการคัดกรองเนื้อหาบนสื่อออนไลน์28
- เดือนกรกฎาคมปี 2001 หัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน
ฝ่ า ยอาชญากรรมเทคโนโลยี ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในก� ำ กั บ ของ Royal
Malaysia Police เรียกร้องให้รัฐปรับปรุงพระราชบัญญัติอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ (Computer Crime Act) ด้วยเหตุผลว่ากฎหมายล้าสมัยแล้ว
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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และควรมีการปรับปรุงให้อ�ำนาจหน้าที่แก่เจ้าพนักงานในการสอดส่องดูแล
การกระท�ำความผิดเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ ดร. มหาธีร์ ที่ย�้ำว่าต้องให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับมือกับอัตราที่เพิ่มขึ้น
ของอาชญากรรมไซเบอร์ รวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ผิด
กฎหมาย
- เดือนมกราคมปี 2007 นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย Abdullah Ahmad
Badawi ระบุวา่ กฎหมายบางฉบับทีป่ ระกาศใช้แล้ว อาจมีความแตกต่างไป
จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ว่าจะไม่มีการตรวจสอบอินเทอร์เน็ต
การเขียนบล็อกต่างๆ และโดยผลของกฎหมาย ย่อมมีผลผูกพันในเรือ่ งการ
หมิ่นประมาท ความสงบเรียบร้อย และการจ�ำกัดเสรีภาพการพูด
- ปลายปี 2011 เป็นต้นมา Kong Cho Ha รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงแผนที่ประเทศมาเลเซียจะ
แก้ไขเพิ่มเติม หรือออกกฎหมายอินเทอร์เน็ต (Cyber Law/ Internet Law)
ฉบับใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้บรรดาบล็อกเกอร์
เผยแพร่ข่าวสารได้มากขึ้น โดย Kong Cho Ha กล่าวว่า
“รัฐบาลจ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือ Cyber Laws ที่เข้มงวดเพื่อป้องกัน
ไม่ให้บล็อกเกอร์เผยแพร่ข่าวสารที่สร้างความแตกแยก วุ่นวาย ก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อย และการโกหก เราต้องการให้คนเขียนบล็อกมีความ
รับผิดชอบ และต้องกระท�ำภายในขอบเขตของกฎหมาย และต้องไม่กระท�ำ
ในสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย”
โดยอ้างตัวอย่าง การโพสต์รูปบนเว็บไซต์ของนักการเมืองฝ่าย
ค้านคนหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพถ่ายในห้องพักของโรงแรมโดยผู้ชายชาวมุสลิม
สวมเสื้อคลุมและผู้หญิงมุสลิมนอนอยู่บนอก ภาพถ่ายนี้กลายเป็นเรื่อง
อื้อฉาวทางการเมือง เพราะเป็นภาพก่อนที่สองคนนี้จะแต่งงานกัน โดยทั้ง
คูถ่ กู กล่าวหาว่ามีความผิดฐาน Khalwat หรือการทีช่ ายหรือหญิงมุสลิมทีไ่ ม่
ได้สมรสกันอยูด่ ว้ ยกันสองต่อสองในทีล่ บั ตาคน29 และก่อนหน้านีใ้ นปี 2006
Kong Cho Ha ยังเคยประกาศว่าบล็อกเกอร์หน้าใหม่จะต้องมาขึน้ ทะเบียน
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กับกระทรวงไอซีที อย่างไรก็ตาม แผนการต่างๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดกระแส
การวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชน แต่จนถึงปัจจุบันรัฐบาลมาเลเซียก็ยัง
ไม่ได้ด�ำเนินการแก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมายอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด
ส�ำหรับกรณีการปิดกั้นการเข้าถึงหรือตรวจสอบเว็บไซต์ และการ
คุกคามด�ำเนินคดีกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ส�ำคัญ อาทิ
- Malaysiakini.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวอิสระ ถูกตรวจสอบ และ
สั่งให้ปลดเนื้อหาออกจากเว็บไซต์โดยคณะกรรมการสื่อสารและมัลติมีเดีย
ของประเทศมาเลเซีย (MCMC) เนื่องจากมีการโพสต์วิดีโอที่เจ้าหน้าที่
ถือว่าไม่เหมาะสม แม้จะเป็นการโพสต์ประกอบเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ของสาธารณชนก็ตาม30 และเดือนมกราคม ปี 2003 เว็บไซต์เดียวกันนี้ได้
น�ำเสนอจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาล
โดยไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้เขียนจดหมายนี้ ท�ำให้ต�ำรวจยึดคอมพิวเตอร์
ประมาณ 20 เครื่อง ที่มีข้อมูลส�ำคัญๆ บันทึกอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ของ
ผู้ที่เขียนจดหมายนั้นด้วย
- Raja Petra Kamarudin เจ้าของบล็อกที่รู้จักกันดีในนาม RPK
ซึ่งเป็นกรรมการบริหารเว็บไซต์ Malaysia’s Today ถูกกล่าวหาหลายครั้ง
ว่าก่อความไม่สงบเรียบร้อย เพราะเหตุเขียนข่าวในท�ำนองทีม่ คี วามหมายว่า
นายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าไปพัวพันกับกรณีฆาตกรรมล่ามชาวมองโกเลีย
โดยเจาะจงประเด็นกรณีระเบิดทีเ่ กีย่ วกับการเมืองและการขายอาวุธ เขาถูก
เจ้าหน้าที่ขู่จะถอนสัญชาติมาเลเซีย และจะออกหมายจับระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม เดือนพฤศจิกายน 2009 ศาลสั่ง “ระงับ” การพิจารณาคดี
โดยอนุญาตให้ปล่อยตัว แต่ข้อกล่าวหายังคงมีอยู่เช่นเดิม และอาจถูก
จับกุมอีกครั้งเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ยังเคยถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาท
พระมหากษัตริย์ รวมถึงชาวอิสลามและความเกลียดชังทางเชื้อชาติ
- Khairul Nizam Abdul Ghani บล็อกเกอร์ www.adukataruna.
blogspot.com ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะโพสต์
ข้ อ ความบนบล็ อ กตนเอง ด้ ว ยข้ อ ความที่ แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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Sultan Iskandar Ismail ของรัฐ Johor ที่สวรรคตเมื่อเดือนมกราคม แม้
เขาจะขอโทษและลบข้อความทีเ่ ป็นการดูหมิน่ นัน้ ออกจากบล็อกแล้วก็ตาม
และเพราะเหตุกล่าวหาครั้งนั้นท�ำให้เขาอาจได้รับโทษสูงสุดถึงหนึ่งปีหรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
- มกราคม ปี 2007 Jeff Ooi เจ้าของ http://jeffooi.com/ และ
Ahirudin Attan เจ้าของ http://rockybru.blogspot.com ถูกฟ้องพร้อม
กันจากบทความที่โพสต์ และข้อความผู้อ่านที่เขียนวิจารณ์ โดยถูกกล่าว
หาว่ามีเนื้อหาเป็นการสบประมาท บิดเบือนข้อเท็จจริง เป็นการเผยแพร่
ภาพล้อเลียนของพระศาสดามูฮัมหมัด และขโมยคัดลอกบทความที่โพสต์
ไว้เมื่อปี 2006 ซึ่งก่อนหน้านี้ Ooi ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการ MCMC
และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในส่วนที่ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับภาพล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดดังกล่าว
- เดือนสิงหาคม ปี 2008 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมาเลเซียจ�ำนวน
21 ราย ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ Malaysia’s Today ตามค�ำสั่งของ
คณะกรรมการ MCMC31 ซึ่งให้เหตุผลว่า เป็นการปิดกั้นตามที่ได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการโพสต์แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมใน
เว็บไซต์ดังกล่าว และถือเป็นความผิดตามมาตรา 263 ของ Communications and Multimedia Act ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่ตนให้บริการถูกใช้ไปเพื่อการ
ท�ำละเมิดกฎหมายใดๆ” จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการประกาศปิดกั้น
เว็บไซต์ เป็นประกาศทีช่ อบหรือไม่ และตัวคณะกรรมการฯ เองก็นา่ จะละเมิด
MSC Bill Of Guarantees ข้อ7 ก�ำหนดว่า “จะไม่มีการตรวจสอบ ปิดกั้น
อินเทอร์เน็ต”32 ในขณะที่มาตรา 3 (3) ในเรื่อง Act of State ระบุว่า “ไม่มี
บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติที่สามารถตีความได้ว่า ให้อ�ำนาจรัฐในการ
สั่งให้เซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต” ได้
- เดือนมีนาคม 2009 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 8 รายถูกฟ้องร้องว่า
ดูหมิน่ สุลต่านของรัฐ Perak ว่าเกีย่ วข้องกับกระบวนการวิกฤตทางการเมือง
หนึ่งในนั้นคือ Azrin Mohd Zain
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- Karpal Singh ถูกฟ้องคดีโดยอาศัยอ�ำนาจตาม มาตรา 4 (1)
(b) แห่งพระราชบัญญัติยั่วยุปลุกระดม (Sedition Act) ด้วยเหตุที่เขาแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุลต่าน Perak
5. ปฏิกิริยา และความเคลื่อนไหวฝ่ายประชาชนหรือสังคมที่มีต่อ
กฎหมายหรือนโยบายที่กระทบเสรีภาพในสื่อออนไลน์
5.1 จัดตัง้ องค์กรโดยมีเป้าหมายเพือ่ เรียกร้องสิทธิมนุษยชน
และให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายฉบับต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกฎหมายความมั่นคงภายใน (ISA)
หลังจากรัฐบาลมาเลเซียใช้ก�ำลังเข้าปราบปรามการเรียกร้อง
สิทธิของชาวจีนในประเทศมาเลเซีย (ซึ่งรัฐบาลเรียกว่า “ปฏิบัติการลาลัง”)
ในปี 1987 ได้เกิดองค์กรเอกชนองค์กรหนึ่งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “SUARAM”33
(เสียงประชาชนมาเลเซีย) ซึ่งตั้งขึ้นปี 1989 ในเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาล
ใช้อ�ำนาจตามกฎหมายความมั่นคงภายใน (ISA) บุกจับกุมนักการเมือง
ฝ่ายค้าน สื่อมวลชน นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม และปัญญา
ชนกว่า 100 คน ท�ำให้ญาติพี่น้องของผู้ถูกจับกุมรวมตัวกันเพื่อคอยให้
ความช่วยเหลือนักโทษดังกล่าว จนเมื่อนักโทษการเมืองเหล่านี้ได้รับ
การปล่อยตัว องค์กร SUARAM ก็ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ISA และเรียกร้องให้
รัฐบาลยกเลิก ISA มีการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเรื่องสิทธิเสรีภาพ
อีกทั้งพยายามสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในองค์กรเพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่สังคมมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ปฏิรูปองค์กรต�ำ รวจ
รวมทั้ ง เรี ย กร้ อ งเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งและ
การเลือกตั้งอย่างเสรี โปร่งใส และยุติธรรม
ภายหลังเหตุการณ์ที่รัฐบาลมาเลเซียจับกุมตัวนายอันวา อิบรอ
ฮิม ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการใช้อ�ำนาจโดยไม่ชอบธรรม ยังผลให้กลุ่ม
แนวร่วมที่ท�ำงานต่อต้านรัฐบาลมาเลเซียขยายตัวขึ้น เกิดเป็นเครือข่าย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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พันธมิตรของกลุ่มที่สนับสนุนนายอันวา อิบรอฮิม กลุ่มเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพ และองค์กร SUARAM ซึง่ ได้กลายมาเป็นแกนหลักของแนวร่วมนีใ้ น
การเรียกร้องให้รฐั บาลยกเลิกกฎหมายความมัน่ คง ท�ำให้องค์กร SUARAM
มีบทบาท และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
5.2 ผลักดันประเด็นการเมือง ให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งประท้วงคัดค้านการคุกคามสิทธิ
เสรีภาพโดยกลุ่มบล็อกเกอร์ และนักข่าวพลเมือง
ผลจากการที่รัฐบาลมาเลเซียวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศไว้หลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
“Multimedia Super Corridor” ซึง่ เป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดใหญ่เพื่อท�ำให้ประเทศมาเลเซียเป็นฮับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเรื่องดังกล่าว ท�ำให้ประชาชนมาเลเซียกว่า 14 ล้านคน สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งโครงการนี้จ�ำเป็นต้องไม่มีข้อจ�ำกัด หรือมีข้อจ�ำกัดน้อย
ที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้กลายเป็นจุดอ่อนทางการค้า
การพาณิ ช ย์ ประกอบกั บ รั ฐ บาลมาเลเซี ย หลั ง ยุ ค ของ ดร.มหาธี ร ์
มูฮาหมัด ซึง่ มีความเป็นเผด็จการน้อยกว่า จึงท�ำให้เสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นด้วย และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ได้เกิดบล็อกเกอร์ รวมทั้งนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) จ�ำนวนมาก
ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจ�ำนวนไม่น้อยรวมตัวกันเพื่อผลักดันให้ประเด็น
ทางการเมือง การตั้งค�ำถาม การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการท�ำงาน
ของรัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยถูกพูดถึงอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะเกิด
ขึ้นในสื่อออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ดังกล่าวไปแล้วว่าแม้รัฐบาลมาเลเซียจะประกาศ
และให้ค�ำมั่นสัญญานับตั้งแต่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศว่า
รัฐบาลจะไม่เซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ต แต่ในความเป็นจริง
ความพยายามในการแทรกแซง กระทั่งคุกคามเสรีภาพในสื่อออนไลน์โดย
รัฐบาลมาเลเซียกลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์ทั้งระดับภายในประเทศ
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และระดั บ สากลถู ก ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศปิ ด กั้ น ช่ อ งทาง
การเข้าถึงส�ำนักข่าวออนไลน์ถูกคณะกรรมการ MCMC สั่งให้ปลดหรือ
ลบข้อความออก มีการจับกุมและด�ำเนินคดีกับบล็อกเกอร์ชาวมาเลเซีย
หลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบล็อกเกอร์ที่เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์
สังคม และการเมืองของประเทศมาเลเซียที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน
จนก่อให้เกิดกระแสการประท้วงคัดค้านการกระท�ำของรัฐบาล เหตุการณ์
ส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ก็อาทิ กรณีทอี่ าทันตูยา (Altantuya) นักแปลชาวมองโกเลีย
ถูกฆาตกรรมและศพถูกน�ำไปท�ำลาย ซึ่งเกิดขึ้นเดือนตุลาคม ปี 2006
และบรรดานักข่าวพลเมืองรายงานว่า นอกจากเธอจะเป็นนักแปลแล้ว
อทันตูยายังเป็นนายหน้าค้าอาวุธด้วย ซึ่งการฆาตกรรมครั้งนี้เกี่ยวพันกับ
การคอร์รปั ชัน่ ในรัฐบาลมาเลเซีย ยังผลให้ Raja Petra Kamarudin ซึง่ เป็นที่
รูจ้ กั กันดีจากเว็บไซต์ Malaysia Today ซึง่ รายงานข่าวเรือ่ งนี้ ถูกจับกุมและ
ควบคุมตัวโดยอาศัยกฎหมายความมั่นคงภายใน (Internal Security Act)
ซึ่งได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การกระท�ำของรัฐบาล และมีการประท้วง
เรียกร้องโดยกลุ่มนักข่าวพลเมืองให้ปล่อยตัวเขา
อีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีที่หนังสือพิมพ์ New Straits Times ซึ่งผู้ถือ
หุ ้ น ใหญ่ คื อ บริ ษั ท การลงทุ น ของพรรคอั ม โน ฟ้ อ งบล็ อ กเกอร์ ข อง
บล็อก Jeff Ooi (www.jeffooi.com) ในความผิดฐานละเมิด เนื่องจากมี
การโพสต์บทความที่มีเนื้อหาบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์การรายงานข่าว
ของนิวสเตรทไทม์ พร้อมทั้งตั้งค�ำถามถึงจรรยาบรรณในการน�ำเสนอข่าว
ยังผลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อหนังสือพิมพ์ จากเหตุฟ้องร้องนี้ท�ำให้นักข่าว
พลเมืองจ�ำนวนหนึ่งช่วยกันขยายประเด็นนี้ออกไปในวงกว้างมากขึ้นใน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับการตอบรับและให้ความร่วมมือ กระทั่งมีการรวมตัว
กันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า “WWU: Walk With Us” เพื่อคัดค้านการฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีดังกล่าว โดยระบุว่าสิทธิและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเป็น
สิ่งที่ต้องปกป้องไว้ให้ประชาชนทุกคน
กรณีล่าสุด ก็คือ การรวมตัวกันของกลุ่มผู้ใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ร่วมกันเปิดประเด็น และสะท้อนปัญหาที่รัฐบาลมาเลเซีย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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พยายามควบคุ ม และลิ ด รอนเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น สู ่
สาธารณะ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างมาก จนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2007 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ประเทศมาเลเซียจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี
2008 บรรดานักกิจกรรมและประชาชนมาเลเซียกว่า 30,000 คน ร่วมกัน
เดินขบวนโดยใช้เวลา 2 วัน 2 คืน มีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล
มาเลเซียเห็นความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน หยุดการลิดรอนเสรีภาพ
การแสดงความคิดเห็น และต้องจัดการเลือกตั้งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นให้มีความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม
5.3 เกิดลักษณะของการใช้มาตรการควบคุมสื่อมวลชนโดย
สาธารณชน (Public Control)
หากพิจารณาตาม “ทฤษฏีเสรีภาพสือ่ ”34 อาจกล่าวได้วา่ สือ่ มวลชน
กระแสหลักในประเทศมาเลเซียนั้น เป็นสื่อมวลชนที่ท�ำงานโดยใช้แนวทาง
ตามแบบ “ทฤษฎีอ�ำนาจนิยม” (The Authoritarian Theory) กล่าวคือ เป็น
สื่อที่คอยรับใช้อ�ำนาจรัฐ ซึ่งสื่อในลักษณะนี้รัฐไม่จ�ำเป็นต้องแทรกแซง
เพราะสื่อเป็นกิจการของรัฐเองอยู่แล้ว มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจการงาน
ให้แก่รัฐ ส่งเสริมนโยบาย และโครงการของรัฐ ไม่ใช่สื่อประเภทที่คอย
ท�ำหน้าที่เฝ้าระวังการท�ำงานของรัฐ (watch dog) แบบสื่อในประเทศ
เสรีนิยมทั่วๆ ไป ในประเทศมาเลเซีย สื่อกระแสหลักล้วนมีความใกล้ชิด
หรือถือหุน้ หลักโดยพรรครัฐบาล แม้สอื่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ กระจายเสียงจ�ำนวน
มากจะเป็นของเอกชน แต่ในประเทศมาเลเซียนั้นเอกชนผู้เป็นเจ้าของสื่อ
เหล่านัน้ ก็มกั มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ พรรคร่วมรัฐบาล เจ้าของสถานีโทรทัศน์
TV3, MegaTV หรือสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอย่าง Astro รวมทั้งเจ้าของ
หนังสือพิมพ์รายใหญ่อย่าง Berita Harian, Utusan Malaysia โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง New Straits Times ซึ่งถือเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุด
ในมาเลเซีย ล้วนแล้วแต่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคพันธมิตร BN หรือมีหุ้น
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทตัวแทนของพรรคอัมโน (Umno)35
อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลัง
400

Computer Crime?

โครงการ “Multimedia Super Corridor” ที่รัฐบาลมาเลเซียส่งสัญญาณ
ว่าต้องการปล่อยเสรีสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาประเทศ ก็มีรายงาน
อ้างอิงตัวเลขของส�ำนักตรวจสอบยอดพิมพ์มาเลเซีย ระบุวา่ ยอดพิมพ์ของ
หนังสือพิมพ์รายวันในมาเลเซียของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเริ่มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ในเดือนมิถุนายน ปี 2008 ยอดการพิมพ์ลดลงมาอยู่ที่ 2.5
ล้านฉบับต่อวัน จากเดิม 2.54 ล้านฉบับต่อวัน ในปีก่อนหน้า ทั้งกระแสที่
พลเมืองมาเลเซียค่อยๆ หมดความเชื่อถือในเนื้อหาข่าวต่างๆ ที่น�ำเสนอ
โดยสื่อกระแสหลัก ในขณะที่สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บบล็อกที่
เขียนวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์บ้านเมืองที่ส�ำคัญๆ เกิดขึ้นถึง 8 แห่ง
ในระยะเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น โดยมีทั้งข่าวภาษาจีน ภาษามาเลย์ ภาษา
ทมิฬ และภาษาอังกฤษ ซึ่งบล็อกข่าวบางแห่งมีผู้ใช้บริการกดเข้าชมมาก
ถึงเดือนละ 2 ล้านครั้ง ทั้งเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล
หรือเรียกร้องให้เกิดการปฏิรปู การเมืองเกิดขึน้ ไม่ตำ�่ กว่า 50 เว็บไซต์ อัตรา
การลดลงของสื่อดั้งเดิม และอัตราขยายตัวของสื่อใหม่ รวมทั้งจ�ำนวน
บล็อกเกอร์ และนักข่าวพลเมืองทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในประเทศมาเลเซีย
สามารถสะท้อนให้เห็นภาพได้วา่ พลเมืองมาเลเซียจ�ำนวนหนึง่ ก�ำลังต้องการ
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายกว่าที่น�ำเสนออยู่เพียงแต่ในสื่อกระแสหลัก ทั้ง
อาจต้องการพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของตนเพิ่มมากขึ้นด้วยและ
การลดอัตราการบริโภคหนังสือพิมพ์ลงนี้ นอกจากเป็นการส่งสัญญาณว่า
สื่อออนไลน์ก�ำลังค่อยๆ ยึดพื้นที่สื่อมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมหรือ
โต้ตอบการท�ำงานของสื่อกระแสหลักไปด้วยในตัว ซึ่งมีลักษณะของการใช้
“มาตรการควบคุมสื่อโดยสาธารณชน”36 (Public Control) กล่าวคือ การ
ที่สาธารณชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีปฏิกิริยาตอบกลับไปยัง
สื่อมวลชน เพื่อควบคุมเนื้อหาของสื่อด้วยการงดใช้ งดรับสื่อเหล่านั้น
การรุกคืบพื้นที่ข่าว และบทความของสื่อออนไลน์ในประเทศ
มาเลเซีย และผลพวงจากการท�ำหน้าทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์การเมือง และการน�ำ
เสนอข่าวที่แตกต่างไปจากสื่อกระแสหลักของสื่อออนไลน์บางส�ำนัก โดย
เฉพาะอย่างยิง่ Malaysiakini 37 ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งส�ำคัญในวงการ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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สื่อสารมวลชน คือ กระแสการเรียกร้องให้ “ปฏิรูปสื่อ” ในช่วงปี 1990 ถึง
2000 ซึ่งมีนักหนังสือพิมพ์ของสื่อกระแสหลักกว่า 900 คน ยื่นหนังสือ
ต่อรัฐบาลเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (Printing
Presses and Publications Act)
6. บทสรุป
แม้ ป ระเทศมาเลเซี ย จะประกาศหรื อ พยายามแสดงเจตจ� ำ นง
ว่ า รั ฐ บาลมาเลเซี ย จะไม่ เ ซ็ น เซอร์ ห รื อ ปิ ด กั้ น การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ใน
สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต รวมทั้ ง ออกกฎหมายมารั บ รองคุ ้ ม ครองเสรี ภ าพของ
ประชาชนในเรือ่ งนี้ เพราะต้องการให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุม่ ประเทศอาเซียน แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากพิจารณา
กฎหมายมาเลเซียทั้งระบบ ไม่เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต (Cyber Laws) เท่านั้น ย่อมพบว่า จนถึง
ปัจจุบันรัฐบาลมาเลเซียยังคงเข้มงวดอย่างมากกับการใช้กฎหมายฉบับ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง เพื่อควบคุม
การเผยแพร่ในลักษณะกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงการเผย
แพร่ค�ำพูดที่หมิ่นเหม่ทางกฎหมายหรือไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ด้วย ทั้งนี้
รูปแบบของการควบคุมมีปรากฏทั้งในแง่ของการตั้งคณะกรรมการดูแล
เนือ้ หา (MCMC) และออกค�ำสัง่ ไปยังผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ให้ปดิ กัน้ ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาไม่ถกู ต้องเหมาะสม แจ้งเตือน
ไปยังเจ้าของเว็บไซต์ผู้เผยแพร่ข้อมูลให้ปลดเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือ
ไม่เหมาะสมออกภายในระยะเวลาก�ำหนด (Notice and Takedown) และ
จับกุม ด�ำเนินคดี หรือควบคุมตัว โดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนักเขียน
บล็อกอิสระ หรือนักข่าวพลเมืองที่เผยแพร่ข่าว หรือน�ำเสนอบทวิเคราะห์
สถานการณ์บ้านเมืองที่กระทบต่อรัฐบาลบนสื่อออนไลน์ ลักษณะของ
การควบคุมการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ว่าในสื่อประเภทใดๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศมาเลเซียอีกประการหนึง่ ทีย่ อ่ มมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดง
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ความคิดเห็นของประชาชนด้วย ก็คือ ผู้ประกอบการด้านสื่อในประเทศ
มาเลเซียมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนในพรรคร่วมรัฐบาล
ทัศนคติและแนวนโยบายในการมุ่งเน้นไปที่การจ�ำกัดเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นในสื่อทุกๆ ประเภทนี้ เคยมีนักวิชาการพยายาม
อธิบายว่า เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เป็นผลมาจากโครงสร้างของรัฐบาล
กลางทีใ่ นช่วงแรกไม่เข้มแข็งพอภายใต้บริบทของการรวมตัวกันเป็นรัฐรวม
จึงท�ำให้รฐั บาลพยายามหาช่องทางตามกฎหมายเพือ่ บริหารประเทศและแก้
ปัญหาต่างๆ แบบรวบอ�ำนาจไว้ทตี่ นเอง ซึง่ สามารถสะท้อนออกมาในหมวด
11 ของรัฐธรรมนูญมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ�ำนาจในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินและควบคุมพรรคฝ่ายค้าน รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์
การท�ำงานของรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อ
เสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนด้วย นอกจากนี้
การที่มาตรา 10 (2) (a) รัฐธรรมนูญ ใช้ค�ำว่า “รัฐสภาโดยกฎหมายก�ำหนด”
ก็สามารถสื่อนัยได้ว่า ในความเป็นจริงแล้วรัฐสภาไม่ได้เป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร ยังมีการอุปถัมภ์กันทางการเมืองระหว่างสมาชิกผู้สมัครของพรรค
และหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกเลือกตั้ง กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งบุคคลเหล่า
นีม้ หี นีบ้ ญ
ุ คุณทีค่ า้ งช�ำระกับฝ่ายบริหารอยู่ และในทีส่ ดุ แล้วก็ไม่มปี ระโยชน์
อะไรที่จะต่อต้าน หรืออธิบายความหมายของการจ�ำกัดเสรีภาพในการพูด
เพราะ “ข้อจ�ำกัดเสรีภาพ” แท้ที่จริงแล้วก็คือ “ข้อไม่จ�ำกัดของผู้มีอ�ำนาจ”
บทบาทและการใช้อ�ำนาจของศาลในเรื่องเหล่านี้ก็ถูกตั้งค�ำถาม
อย่างมากในประเทศมาเลเซีย เพราะระหว่างปี 1957 และ 1981 องค์กร
ศาลถู ก แทรกแซงจนขาดความเป็ น อิ ส ระ เพราะองค์ ป ระกอบของ
คณะรั ฐ มนตรี ป ระกอบด้ ว ยหั ว หน้ า ศาลและผู ้ น� ำ ทางการเมื อ ง หลั ง
สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ ทั้งศาลและนักการ
เมืองจึงมีความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างชาติ ดังนัน้ การพิพากษาคดีที่
เกีย่ วกับความมัน่ คงของชาติซงึ่ หลายๆ กรณีมผี ลกระทบโดยตรงต่อเสรีภาพ
ในการพูดและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ศาลมักให้อ�ำนาจและ
ความอิสระที่กว้างขวางมากควบคุมสิ่งเหล่านี้โดยข้ออ้างเพื่อปกป้องรัฐ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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มรดกทางความคิดอันส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ตกทอดจากยุคก่อนมาถึง
ปัจจุบัน ก็คือ ฝ่ายบริหารไม่ให้ความสนใจอ�ำนาจการตรวจสอบถ่วงดุลโดย
องค์กรศาล และเชื่อมั่นในการกระท�ำของฝ่ายตนอย่างมาก ซึ่งย่อมไม่เป็น
ประโยชน์เลยต่อสังคมชาวมาเลเซีย ในขณะที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งกฎหมายปกครองฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจโดยฝ่ายรัฐยัง
คงลักษณะของการเขียนให้รฐั เป็นผูต้ ดั สินใจ และใช้อำ� นาจได้ตามอ�ำเภอใจ
อย่างไรก็ตาม แม้การควบคุมเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
หรือการแสดงความคิดเห็นของสื่อและประชาชนจะยังเกิดขึ้น และเริ่ม
หนักขึ้นในประเทศมาเลเซีย แต่ด้วยความที่โครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเลเซียประสบความส�ำเร็จอย่างสูง และท�ำให้ประชาชน
มาเลเซียกว่าร้อยละ 60 เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในราคาไม่แพง เป็นผลท�ำให้
เกิดเว็บไซต์ บล็อก และบริการอื่นๆ ในอินเทอร์เน็ตขึ้นจ�ำนวนมาก ชุมชน
ออนไลน์มาเลเซียจึงค่อนข้างเข้มแข็ง และสามารถรวมตัวกันต่อสู้เรียก
ร้องสิทธิต่างๆ และการปฏิบัติที่ชอบธรรมจากรัฐบาลได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียกร้องให้ปล่อยตัวบล็อกเกอร์ที่ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายความ
มั่นคง ประท้วงการปิดกั้นการเข้าถึงบริการบนอินเทอร์เน็ต กระทั่งร่วม
กันโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อตอบโต้
การกระท�ำที่ไม่ชอบธรรมของรัฐบาล เป็นต้น
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บทที่

07

บทวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กฎหมาย 4 ประเทศ
ไทย
เยอรมนี
สหรัฐอเมริกา
และมาเลเซีย

1. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในสื่อออนไลน์
จากการศึ ก ษาบทบั ญ ญั ติ ที่ ว ่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองเสรี ภ าพใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของทั้งสี่ประเทศรวม
ทั้งประเทศไทย ย่อมเห็นได้ว่าทุกประเทศล้วนแล้วแต่มีบทบัญญัติเพื่อ
ยืนยันหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญว่ารัฐมีหน้าทีต่ อ้ งให้ความคุม้ ครองเสรีภาพ
ดังกล่าว และถือเป็นเรือ่ งทีท่ กุ ประเทศ (ควรต้อง) ยอมรับร่วมกันว่าเสรีภาพ
ชนิดนี้เป็นเสรีภาพที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ในประเทศเยอรมนีและ
สหรัฐอเมริกานั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นและตัดปัญหาข้อโต้แย้ง
ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงไม่เพียงแต่ในตัวบทกฎหมายที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรเท่านั้นที่เขียนรับรองเสรีภาพดังกล่าวไว้ แต่โดยผลของ
การใช้การตีความ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้การตีความโดยองค์กรตุลาการ
ยังได้มีการวางหลัก และขยายขอบเขตของการคุ้มครองให้ครอบคลุมไปถึง
การใช้เสรีภาพใน “สื่อออนไลน์” อีกด้วย
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อย่างไรก็ตาม ดังกล่าวไว้แล้วในรายงานวิจัยว่า เสรีภาพในเรื่อง
นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นเสรีภาพที่
ต้องมีการแสดงออกมาภายนอก โอกาสที่จะเกิดการใช้เสรีภาพของตนไป
ล่วงละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นจึงยังคงมีอยู่ ดังนั้น ในทางกฎหมาย
แล้ว ไม่ว่ารัฐใดๆ จึงไม่อาจให้ความคุ้มครองเสรีภาพประเภทนี้แบบ “เด็ด
ขาด” หรือแบบ “สัมบูรณ์” เหมือนกับเสรีภาพทางความคิด ความเชื่อ
ความศรัทธา ได้ ดังจะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญของประเทศทีศ่ กึ ษาไม่วา่ จะเป็น
ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน มาเลเซีย และประเทศไทย จึงบัญญัติ
“ข้อยกเว้น” ไม่คุ้มครองเสรีภาพเหล่านี้ในบางเรื่อง ซึ่งเป็นลักษณะของ
การคุ้มครองเสรีภาพแบบ “สัมพัทธ์”
2. เนือ้ หา หรือประเภทของความคิดเห็นทีไ่ ม่อนุญาตให้เผยแพร่ หรือ
แสดงออกได้
ในปัญหาที่ว่าเรื่องราวหรือเนื้อหาอย่างไรที่รัฐไม่ให้ความคุ้มครอง
หรือกล่าวอีกอย่างว่ารัฐมีอ�ำนาจก�ำหนดขอบเขตของการเผยแพร่ หรือ
จ�ำกัดเสรีภาพลงได้นนั้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการเมืองการปกครอง ศาสนา
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ทัศนคติ และความใจกว้างของผู้
มีอ�ำนาจ รวมทั้งระดับของการให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพประเภทนี้ของ
ประชาชนในประเทศนั้นๆ ด้วย ซึ่งย่อมแตกต่างกันไป ส�ำหรับประเทศ
เยอรมนีนั้น เนื้อหาที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และอาจ
ถูกกฎหมายจ�ำกัดการเผยแพร่ หรือผู้กระท�ำมีความผิดและถูกลงโทษ
ได้ ที่ส�ำคัญๆ ก็คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นภัยอันตรายต่อเด็ก
และเยาวชน เป็นอันตรายต่อสันติภาพของประชาชน การดูถูกศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ การเหยียดหยามเชื้อชาติอื่น รวมทั้งการเผยแพร่ลัทธิ
ชาตินิยมเยอรมัน (นาซี) เป็นต้น ในขณะที่แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะ
ให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกัน แต่ส�ำหรับ
การแสดงความคิดเห็น หรือการพูดจาในเชิงเหยียดหยามความเป็นมนุษย์
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ของบุคคลอืน่ คนชนชาติอนื่ หรือผิวสีอนื่ รวมทัง้ การเผยแพร่ลทั ธิความเชือ่
ใดๆ แล้ว ประชาชนในสหรัฐอเมริกายังสามารถท�ำได้โดยเสรี เพราะได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับประเทศที่ปกครองโดยระบบพรรคการเมืองเดียว หรือ
ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างประเทศจีน และมาเลเซีย การพูด
การเขียน หรือการแสดงความคิดเห็นด้วยวิธกี ารใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
สื่อออนไลน์ที่มีผู้คนจ�ำนวนมากเข้าถึงได้ ต่อระบอบการเมืองการปกครอง
รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาลถือเป็นเรื่องต้องห้าม
ทัง้ นี้ ทัง้ แบบทีต่ อ้ งห้ามอย่างเป็นทางการอย่างในประเทศจีน หรือต้องห้าม
อย่างไม่เป็นทางการแบบในประเทศมาเลเซีย เหตุผลในเรื่อง “ความมั่นคง
แห่งรัฐ” มักถูกขับเน้นให้เป็นประเด็นหลักของการจ�ำกัดเสรีภาพตาม
กฎหมายของประเทศเหล่านี้ ซึง่ แม้แต่ในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การอธิบายว่า
เป็นประเทศประชาธิปไตยเอง ก็ยังปรากฏว่าประเด็นด้านความมั่นคง ยัง
ถือเป็นเหตุผลล�ำดับต้นๆ เช่นกัน ในอันทีร่ ฐั จะออกกฎหมายหรือมาตรการ
อย่างใดอย่างหนึ่งมาจ�ำกัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิด
เห็นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาไทยระบุไว้ใน “หมวดความมั่นคง”
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับในมาเลเซียนั้น นอกจากประเด็นปัญหาด้าน
ความมัน่ คง และเสถียรภาพของรัฐบาลแล้ว ด้วยความเชือ่ และเคร่งครัดทาง
ศาสนา การเผยแพร่เนือ้ หาในเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ศาสนา หรือบรรดาเนือ้ หา
ใดๆ ก็ตามที่อาจขัดต่อความเชื่อ ความศรัทธา หรือกฎระเบียบในศาสนา
ก็ถือเป็นเรื่องหลักๆ ที่ถูกต้องห้ามด้วย
3. ประเภทของกฎหมายที่จ�ำกัดเสรีภาพในสื่อออนไลน์
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า กฎหมายที่แต่ละประเทศใช้เป็น
เครื่องมือในการจ�ำกัดการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้น ไม่ได้มี
แต่เฉพาะกฎหมายที่ว่าด้วยการกระท�ำความผิดในระบบหรือเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์เท่านั้น หากแต่ยังมีกฎหมายอื่นๆ ด้วย โดยในประเทศ
เยอรมนีจะใช้ประมวลกฎหมายอาญา (StGB) เป็นหลักเพื่อฟ้องลงโทษผู้
กระท�ำความผิด นอกจากนี้ ก็คือ กฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากสื่อสาธารณะประเภทต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้
บริการโทรคมนาคม และท�ำนองเดียวกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะมี
การตราและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มากมายหลายฉบับ นอกเหนือจากนี้ ก็คือ กฎหมายในยุคใหม่ๆ ที่ถูกตรา
ขึ้นเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนมากขึ้น โดยอ้างเหตุผลเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการก่อการร้าย ส�ำหรับประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย
นั้น ปรากฏว่า กฎหมายที่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการจ�ำกัดเสรีภาพใน
สือ่ ประเภทต่างๆ รวมทัง้ สือ่ ออนไลน์ดว้ ย คือกลุม่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความ
มั่นคง และความปลอดภัยของรัฐ
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า ประเทศต่างๆ ดังกล่าวมา
ไม่ได้อาศัยกฎหมายที่ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมเนื้อหาของข้อมูล หรือ
ก�ำกับตรวจสอบการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารหรือการติดต่อสือ่ สารในสือ่ ออนไลน์
เหมือนกับกรณีของประเทศไทย เพราะแม้แต่ในประเทศจีนเอง กฎหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามาก�ำกับเสรีภาพของประชาชนก็ไม่ใช่
กฎหมาย “สารบัญญัต”ิ ทีว่ า่ ด้วยความผิดในระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แต่คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม ทั้งนี้
เพื่อก�ำกับเนื้อหาผ่านทางผู้ให้บริการโดยอาศัยระบบการให้ใบอนุญาต
ในขณะทีป่ ระเทศมาเลเซียก็เคยประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ออกกฎหมาย
ลายลักษณ์อกั ษรใดๆ ทีม่ ผี ลเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในสือ่ ออนไลน์ เพราะหวัง
ให้ผู้ใช้บริการมีเสรีภาพ และมาเลเซียจะเป็นศูนย์กลางของการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
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4. ลักษณะการบัญญัติกฎหมายเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพในสื่อออนไลน์
ดังกล่าวมาโดยตลอดในงานวิจัยฉบับนี้ว่าการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น
ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นจะไม่มีวันสัมฤทธิ์ผล หรือเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ
เลย หากปรากฎว่ารัฐโดยฝ่ายนิติบัญญัติบัญญัติกฎหมาย (ที่มีผลเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนี้ของประชาชน) ในฐานะที่เป็นเพียง “ข้อ
ยกเว้นการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ” ดังกล่าวไว้อย่างกว้างขวาง คลุมเครือ
ไม่ชัดเจน เพราะกฎหมายเช่นว่านั้นจะกลับกลายเป็นช่องว่างของการ
คุม้ ครอง ย่อมสุม่ เสีย่ งทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั หรือฝ่ายผูบ้ งั คับใช้กฎหมายจะตีความ
บทกฎหมายที่คลุมเครือเหล่านั้นเกินเลยไปจาก “หลักการ” จนท�ำให้กลาย
เป็นเครือ่ งมือละเมิดสิทธิของประชาชนได้ตามอ�ำเภอใจ ซึง่ ย่อมไม่สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้รัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนเป็นหลัก และให้การจ�ำกัดเป็นเพียงข้อยกเว้น แต่จากการ
ศึกษาพบว่าประเทศต่างๆ ก็ยังคงมีบทบัญญัติที่มีถ้อยค�ำอันคลุมเครือดัง
กล่าวปรากฏอยู่
อย่ า งไรก็ ดี ปฏิ เ สธได้ ย ากว่ า เรื่ อ งใดๆ ก็ ต ามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
“ความมั่นคงของรัฐ” นั้น ถือเป็นเรื่องนามธรรมที่หาค�ำจ�ำกัดความหรือ
ค�ำอธิบายที่ชัดเจนได้ยากว่าหมายถึงสิ่งใดกันแน่ ดังนั้น โดยปกติแล้ว
ประเทศที่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ “ปัญหาความมั่นคง และเสถียรภาพของ
รัฐ” มากไปกว่า “ปัญหาความมัน่ คง พฤติกรรมและนิตฐิ านะของประชาชน”
จึงมักพยายามใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จ�ำเป็น หรือหลีกเลี่ยงไม่ใช้เหตุผลเรื่อง
“ความมัน่ คงแห่งรัฐ” มาเป็นข้อจ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนเลย ดังจะเห็นได้
ว่า กฎหมายของประเทศเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยปรากฏ
เรือ่ งดังกล่าวมากเท่ากับประเทศจีนหรือประเทศมาเลเซีย อนึง่ แม้การห้าม
เผยแพร่เนื้อหาที่จะท�ำให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนีจะยังปรากฎความคลุมเครือปรากฎ
อยู่บ้าง แต่ควรต้องสังเกตด้วยว่าบทบัญญัติดังกล่าวยังคงให้น�้ำหนักกับ
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การคุม้ ครองความปลอดภัยของประชาชน มากกว่าการคุม้ ครองเสถียรภาพ
ของรัฐ หรือของรัฐบาล หรือในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีแนว
บรรทัดฐานค�ำพิพากษาของศาลก�ำกับกฎหมายไว้อีกชั้นหนึ่งว่า รัฐจะ
จ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนได้กต็ อ่ เมือ่ รัฐแสดงเหตุผลหรือพยานหลักฐาน
เบื้องต้นได้ว่า การใช้เสรีภาพเช่นว่านั้นจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
รัฐหรือส่วนรวมจริงเท่านั้น เป็นต้น ซึ่งลักษณะเหล่านี้ย่อมแตกต่างจาก
กฎหมายของประเทศไทยที่ยังปรากฏถ้อยค�ำอันคลุมเครืออยู่ในหลาย
มาตรา ไม่วา่ จะเป็นค�ำว่า “ขัดต่อความมัน่ คง” “ท�ำให้ประชาชนตืน่ ตระหนก”
“ขัดต่อความสงบเรียบร้อย” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 14 และ 20 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ซึ่งเป็นบทบัญญัติหลักที่เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาในสื่อออนไลน์
5. ภาระหน้าที่ ความรับผิด และการลงโทษตัวกลาง หรือผู้ให้บริการ
สื่อออนไลน์
ด้ ว ยปั ญ หาในแง่ ข องการสื บ ทราบและติ ด ตามผู ้ ก ระท� ำ ความ
ผิดซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์โดยตรงมาลงโทษ ท�ำให้ใน
ปัจจุบันหลายๆ ประเทศพยายามหันมาสร้างกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์
อื่นใดเพื่อก�ำหนด “ภาระหน้าที่” และ “ความรับผิดชอบ” ให้กับบรรดาผู้ให้
บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยหวังให้ผู้ประกอบการ
เหล่านี้คอยช่วยตรวจสอบการกระท�ำความผิด หรือช่วยแบ่งเบาภาระของ
เจ้าหน้าที่รัฐนั่นเอง อาทิเช่น ประเทศเยอรมนีเคยออกกฎหมายก�ำหนดให้
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมและอิ น เทอร์ เ น็ ต จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกคนไว้ไม่น้อยกว่า
6 เดือน (Telekommunikationsgesetz) เพียงแต่ในท้ายที่สุด บทบัญญัติ
ดังกล่าวถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่าขัดกับรัฐธรรมนูญเยอรมันจึงท�ำให้
สิ้นผลใช้บังคับไป นอกจากนี้เยอรมนียังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริการ
โทรคมนาคม (Telemediengesetz และ Mediendienste-Staatsvertrag)
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เขียนจ�ำแนกแยกแยะประเภทของการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อก�ำหนด
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท
ทัง้ นี้ ภายใต้เงือ่ นไขทีต่ อ้ งพิจารณาบทบาท ความเกีย่ วข้องใกล้ชดิ กับเนือ้ หา
รวมทั้งความรู้เห็นถึงการเผยแพร่เนื้อหาเหล่านั้นของผู้ให้บริการแต่ละ
ประเภท และล่าสุดก็คือ กรณีที่กฎหมายฉบับหนึ่งก�ำหนดให้ผู้ให้บริการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) มีหน้าที่ต้องปิดกั้นช่องทางการ
เข้าถึงเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพลามกอนาจารเด็กและเยาวชนตามรายชื่อที่
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติรวบรวมไว้ (Zugangserschwerungsgesetz) แต่
ศาลรัฐธรรมนูญก็พพิ ากษาให้กฎหมายฉบับนีส้ นิ้ ผลบังคับใช้ไปแล้ว เป็นต้น
เช่นเดียวกับประเทศเยอรมนี ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา
ก็มีบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องคอยจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช่นกัน (Stored Communications หรือ SCA) รวมทั้งก�ำหนดความรับผิดแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ด้วย หากมีข้อเท็จจริงว่าบุคคลเหล่านี้เข้าไปมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชน (Communication Decency Act) อย่างไรก็ตาม มีข้อที่ควรสังเกตว่าลักษณะของการก�ำหนด
ภาระหน้าทีแ่ ละความผิดแก่ผใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตของทัง้ ประเทศเยอรมนี
และสหรัฐอเมริกานี้มีหลักเช่นเดียวกันว่า ห้ามมิให้ปฏิบัติต่อผู้ให้บริการ
ในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้กระท�ำความผิดที่แท้จริง รวม
ทั้งจะน�ำผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไปเทียบเคียงกับบรรณาธิการหรือผู้กลั่น
กรองเนื้อหาในสื่อดั้งเดิมประเภทอื่นๆ ไม่ได้ เพราะทั้งจ�ำนวนข้อมูล และ
ความรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตแตกต่างจากสื่อดั้งเดิมเหล่านั้นอย่างมาก
ชนิดที่มิอาจก�ำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแบบเดียวกันได้ ซึ่ง
กรณีนี้ย่อมแตกต่างจากลักษณะของมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ
2550 ของประเทศไทยทีก่ ำ� หนดให้ผใู้ ห้บริการมีความรับผิดเท่ากับผูก้ ระท�ำ
ความผิดที่แท้จริง
ส� ำ หรั บ ประเทศจี น นั้ น พบว่ า มี ก ฎหมายหลายฉบั บ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ
ควบคุมและก�ำกับบทบาทของผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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กฎหมายที่เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็น Provisions
on the Administration of Electronic Publications หรือ Provisions
on the Administration of Internet Electronic Bulletin Board Service
รวมทั้ง Measures for the Administration of Internet Information Services นอกจากนี้ ก็มกี ฎหมายก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการร้านอินเทอร์เน็ตต้องจัด
เก็บข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบด้วย (Regulation
on the Administration of Internet Access Service Business Establishments [Internet Cafes]) ในส่วนของประเทศมาเลเซียนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ค�ำมัน่ สัญญาทีร่ ฐั บาลเคยประกาศไว้กบั ประชาชนและนานาชาติวา่ ประเทศ
มาเลเซียจะไม่ออกกฎหมายใดๆ ที่มีลักษณะของการจ�ำกัดเสรีภาพในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ต ดังนั้น จนถึง
ปัจจุบนั ประเทศมาเลเซียจึงไม่ปรากฏกฎหมายพิเศษทีก่ ำ� หนดความรับผิด
ต่อการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยตรง นอก
เหนือจากที่มีอยู่แล้วในประมวลกฎหมายอาญาประเทศมาเลเซีย แม้จะได้
ปรากฏข่าวการจับกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รวมทั้งสื่อพลเมืองอยู่เนืองๆ แต่
ก็เป็นไปตามกฎหมายความมั่นคง อย่างไรก็ดี ดังกล่าวมาแล้วว่าปัจจุบัน
ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายอย่างน้อย 2 ฉบับที่ก� ำหนดให้อ�ำนาจกับ
คณะกรรมการเฉพาะด้านโทรคมนาคม เข้ากับก�ำกับตรวจสอบการใช้สื่อ
เพื่อไม่ให้ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นใดให้หรือใช้บริการเนื้อหาที่ไม่เหมาะ
สม กล่าวคือ The Communications and Multimedia Act (CMA) และ
The Communications and Multimedia Commission Act (CMCA)
ซึ่งกฎหมายสองฉบับนี้เองที่ท�ำให้เกิด Guidelines on Content หรือ
“แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหา” ส�ำหรับผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ร่วมกัน และท�ำให้การปฏิบัติตามกฎหมายเกิดขึ้นจริง โดยผ่านระบบหรือ
กลไกการควบคุมกันเอง (self-regulation) ภายใต้ประมวลจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของผู้ให้บริการ (The Content Code)
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ข้อเปรียบเทียบนโยบายและแนวปฏิบัติแห่งรัฐ
1) การใช้มาตรการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล หรือเว็บไซต์
กล่ า วได้ ว ่ า การปิ ด กั้ น เว็ บ ไซต์ เ กิ ด ขึ้ น ได้ กั บ ทุ ก ๆ ประเทศ
แตกต่างกันก็เพียงแต่ประเทศใดจะใช้มาตรการนีม้ าก หรือน้อยกรณีกว่ากัน
เท่านั้น แม้แต่ในประเทศเยอรมนีที่มีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตย
และให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างมากแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลตามกฎหมายที่แตกต่าง
กันไป และนอกจากนี้การใช้อ�ำนาจของรัฐเพื่อปิดกั้นการเข้าถึงนี้ก็อาจมี
ทั้งที่เป็นแบบ “ทางการ” เช่นปิดโดยอาศัยกฎหมายในสถานการณ์ปกติ
โดยผู้ว่าการรัฐฯ โดยค�ำสั่งศาลหรืออัยการ และการปิดกั้นอย่าง “ไม่เป็น
ทางการ” กล่าวคือ มีการใช้อำ� นาจอย่างลับๆ จากฝ่ายรัฐสัง่ ไปยังผูใ้ ห้บริการ
กระทั่งตั้งหน่วยพิเศษคอยตรวจสอบและปิดกั้นโดยเฉพาะโดยไม่ให้ใครรู้
อย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วเช่นกันในประเทศสหรัฐอเมริกากับกรณีที่เกี่ยวกับ
สงครามตะวันออกกลาง หรือความไร้มนุษยธรรมในการกักขังเชลยศึก
อย่างไรก็ตาม ดังกล่าวไปแล้วเช่นกันว่า กรณีของประเทศเยอรมนีนั้น
การปิดกัน้ ช่องทางการเข้าถึงสือ่ ออนไลน์ทผี่ า่ นๆ มาอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายที่ค่อนข้างชัดเจน และกระท�ำไปโดยยึดหลักแห่งความได้สัดส่วน
หรือพอสมควรแก่เหตุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปิดกัน้ มีกระบวนการขัน้ ตอน
และวิธีการด�ำเนินการที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ หรือโต้แย้งคัดค้านได้
จึงแตกต่างกับประเทศจีน มาเลเซีย หรือกระทัง่ ประเทศไทยเอง ทีน่ อกจาก
บทบัญญัตใิ นตัวกฎหมายเองจะยังมีความคลุมเครือไม่ชดั เจนแล้ว เหตุผลใน
การปิดกัน้ ก็ไม่ชดั เจน ไม่มกี ารบอกแจ้งผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ หลายๆ กรณีเกิด
ขึน้ โดยอาศัยกฎหมายพิเศษทีม่ โี ทษรุนแรง และให้อำ� นาจรัฐโดยไม่อนุญาต
ให้องค์กรอื่นใดหรือประชาชนตรวจสอบความชอบของการใช้อ�ำนาจเหล่า
นั้นได้ นอกจากนี้ การปิดกั้นจ�ำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ
ซึง่ ยากทีจ่ ะมีพยานหลักฐานพิสจู น์หรือตรวจสอบ และการปิดกัน้ ลักษณะนี้
เกิดขึน้ ไม่นอ้ ยในประเทศมาเลเซีย ถึงแม้วา่ ประเทศมาเลเซียจะมีบทบัญญัติ
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ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ รั บ รองการไม่ เ ซ็ น เซอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ปรากฏอยู ่ ที่
มาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดีย ปี 1998 (The
Communications and Multimedia Act (CMA) Article 3 (3) “... Nothing
in this Act shall be construed as permitting the censorship of the
Internet.”) ด้วยก็ตาม
ส�ำหรับประเทศจีนนัน้ ด้วยเหตุทรี่ ฐั บาลจีนมีทศั นคติวา่ รัฐมีอำ� นาจ
เต็มที่ในการตรวจสอบ และปิดกั้นเว็บไซต์ทุกประเภทได้เพื่อประโยชน์
ของชาติ การปิ ด เว็ บ ไซต์ จ� ำ นวนมากที่ ผ ่ า นมาจึ ง ไม่ มี ก ารแจ้ ง เตื อ น
ผู้ให้บริการเว็บเหล่านั้นล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยผู้ถูกปิดกั้นดังกล่าวไม่มี
โอกาสในการอุทธรณ์การปิดกั้นนั้น อีกทั้งเครื่องมือในการปิดกั้นเว็บไซต์
ของจีน (Great Firewall) ยังทรงประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในโลกเพราะนอกจาก
ตรวจสอบหาถ้อยค�ำไม่พึงประสงค์ของรัฐได้แล้ว ยังสามารถป้องกันการใช้
เสิร์ชเอนจินเพื่อค้นหาเว็บไซต์ที่รัฐไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย
อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งว่า แม้ประเทศต่างๆ จะด�ำเนิน
การปิดกั้นเว็บไซต์ ซึ่งมีจ�ำนวนมากน้อยแตกต่างกัน แต่ก็ไม่ปรากฎว่า
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบในเรือ่ งนีเ้ ปิดแถลงข่าวถึงจ�ำนวนเว็บไซต์ทถี่ กู ปิดกัน้
ไปในฐานะที่เป็น “ผลงาน” การบริหาร อย่างที่กระท�ำกันอยู่ในประเทศไทย
เกือบทุกสมัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที
2) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อก�ำกับดูแลเนื้อหาในสื่อออนไลน์
จากการศึกษาพบว่าทุกประเทศที่ศึกษาล้วนมีหน่วยงานพิเศษ
ที่ ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยเฉพาะเพื่อท�ำหน้า ที่ใ นการตรวจสอบดูแลเนื้อหาใน
สื่อออนไลน์ โดยภารกิจของหน่วยงานเหล่านั้นอาจแตกต่างกันไปตาม
แนวนโยบายที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ของแต่ละประเทศ
ในประเทศเยอรมนี มีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาในสื่อที่เด็กและ
เยาวชนอาจเข้าถึงได้ ในขณะทีห่ น่วยงานพิเศษในสหรัฐอเมริกาจะเน้นหนัก
ด้านการสอดแนมคนทีม่ แี นวโน้มจะเป็นผูก้ อ่ การร้าย และประเทศมาเลเซีย
มีองค์กรเฉพาะท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่ตั้งขึ้นใหม่ตาม
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กฎหมาย 2 ฉบับ The Communications and Multimedia Act (CMA)
และ The Communications and Multimedia Commission Act (CMCA)
ส�ำหรับประเทศจีนนั้น ได้ก่อตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นจ�ำนวนมาก
ทั้งยังขยายอ�ำนาจให้หน่วยงานรัฐเดิมที่ควบคุมสื่อประเภทอื่นให้รวมถึง
สื่อออนไลน์ด้วย เพื่อคอยควบคุมตรวจสอบเนื้อหาในสื่อออนไลน์ ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็น General Administration of Press and Publication
(GAPP) ซึ่งเป็นหน่วยงานพิจารณาให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการพิมพ์
The State Administration of Radio, Film, and Television (SARFT) ที่มี
หน้ า ที่ พิ จ ารณาใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การสื่ อ ออนไลน์ อยู ่ ภ ายใต้
การบังคับบัญชาของ Ministry for Information Industry, The State
Council Information Office เป็นหน่วยงานก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
การแสดงความคิดเห็นบนสื่อทุกประเภท รวมทั้งการจดทะเบียนเว็บไซต์
The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) มีหน้า
ที่ก�ำหนดกฎเกณฑ์ด้านอุตสาหกรรม ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เช่น
ก�ำหนดให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในประเทศจีนต้องติดตั้งโปรแกรมตรวจ
สอบ (Pre-installed), The Internet Affairs Bureau of the State Council
Information Office มีหน้าทีค่ วบคุมการด�ำเนินกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของ
ประชาชนโดยเฉพาะ หน่วยงานนี้จะเฝ้าระวังและปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพลามกและการก่อการร้าย หรือองค์การที่เรียกว่า
Bureau Five และ Bureau Nine ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อติดตามความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์ เป็นต้น เหล่านี้ยังไม่ได้รวมองค์กรที่ปฏิบัติ
การทางจิตวิทยาซึ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “สมาคมอินเทอร์เน็ตแห่ง
ประเทศจีน” (The Government-connected Internet Society) เพื่อรณรงค์
ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปิดกั้นเนื้อหาที่รัฐบาลจีนเห็นว่าไม่เหมาะสม
รวมทั้งการว่าจ้างกลุ่มพลเมืองเน็ตที่ใช้ชื่อว่า “50 Cent Party” ให้คอยเผย
แพร่ข้อความสนับสนุนนโยบายและการบริหารประเทศของรัฐบาลจีนด้วย
ทั้ ง นี้ จะพบว่ า สถานการณ์ ใ นประเทศจี น ดั ง กล่ า วคล้ า ยคลึ ง
กับประเทศไทย ที่มีการจัดตั้งหน่วยงาน หรือองค์กรเฉพาะขึ้นหลาย
418

Computer Crime?

หน่วยงานเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต แต่สิ่งที่แตก
ต่างจากประเทศจีน ก็คือ หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาหลายหน่วยงานท�ำหน้าที่
ซ�้ำซ้อนกัน หรือมีอ�ำนาจทับซ้อนกันอย่างมาก จนอาจท�ำให้ประชาชน รวม
ทั้งผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนได้ เช่น “ศูนย์ประสานความร่วมมือปราบ
ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หรือ ICT
CORP ซึ่งตั้งขึ้นในสมัยที่นายมั่น พัทธโนทัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ไอซีที เกิดจากความร่วมมือหลายหน่วยงาน เช่น กองปราบปราม ส�ำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีภารกิจในการ
สืบสวนการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมประเภทอื่นๆ
ที่กระท�ำผ่านคอมพิวเตอร์ ตรวจจับและเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่น
ประมาทกษัตริย์ “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต” หรือ Internet
Security Operation Center (ISOC) เพื่อประสานการท�ำงานกับหน่วย
งานทหารและต�ำรวจ ภาระหน้าที่หลัก คือ เฝ้าระวังภัยคุกคามจากเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งปฏิบัติการและสนับสนุนการด�ำเนิน
คดีผู้กระท�ำความผิดคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ซึ่งตั้งขึ้นโดยกระทรวง
ไอซีที ในสมัยของ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี กองบังคับการปราบ
ปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และกองบังคับการปราบ
ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
รวมทั้ง ส�ำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) เป็นต้น ซึ่งแม้อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้จะมีบางส่วนที่
แตกต่างกันไปบ้าง แต่ภารกิจหลักในระยะหลังที่ทุกๆ องค์กรดังกล่าวมามี
เหมือนกัน ก็คือ การตรวจสอบเนื้อหาที่มีการกล่าวถึง วิพากษ์วิจารณ์ หรือ
หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ อนึ่ง เหล่านี้ยังไม่ได้นับรวม “โครงการสร้างลูกเสือ
ไซเบอร์” ในสมัยที่นายจุติ ไกรฤกษ์เป็นรัฐมนตรีไอซีที ซึ่งเปรียบเสมือน
การตัง้ องค์กรพิเศษขึน้ ใหม่ เพือ่ อบรมให้สมาชิกท�ำหน้าทีต่ รวจสอบเนือ้ หา
ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในอินเทอร์เน็ต
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3) สถิติคดี หรือการคุกคามผู้ให้ และผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ในรายงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยไม่สามารถค้นหาสถิติที่เป็น
ปัจจุบันอันเกี่ยวกับการจับกุม และการด�ำเนินคดีกับผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตของประเทศที่ศึกษาที่มีความชัดเจนเพียงพอจะน�ำมาเปรียบ
เทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่างกับประเทศไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดี
ความผิดที่ว่าด้วยการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมใน
สายตาของรัฐในสื่อออนไลน์ อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าในบรรดาสี่
ประเทศที่ท�ำการศึกษานี้ ประเทศจีนน่าจะเป็นประเทศที่ทั้งผู้ใช้และผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ คนทีเ่ ป็น “นักข่าวพลเมือง” ถูก
จับกุม คุกคาม หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิจากฝ่ายรัฐมากที่สุด ทั้งนี้ องค์การ
นิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ยังเคยกล่าวไว้ว่า “China
has the largest recorded number of imprisoned journalists and cyberdissidents in the world.”
โดยรัฐบาลประเทศจีนเริ่มจับกุมและจ�ำคุกบรรดานักท่องเน็ต
หรือนักกิจกรรมต่างๆ ที่หันมาใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
ข่าวสาร รวมทัง้ วิพากษ์วจิ ารณ์การท�ำงานของรัฐบาลจีนตัง้ แต่ปี 2001 และ
ทยอยจับกุมคุมขังเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน คดีที่น่าสนใจ ก็อาทิ การจับกุม
Shi Tao นักข่าวชาวจีนที่ใช้อีเมลส่วนตัวของเขาเองส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์
นักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา เพื่อแจ้งข่าวที่
รัฐบาลจีนสั่งให้องค์กรด้านโทรคมนาคมขัดขวางงานร�ำลึกครบรอบ 15 ปี
กรณีการปราบปรามนักเคลือ่ นไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเมือ่ ปี 1989 ทัง้ นี้
Shi Tao ถูกจับในปี 2004 ด้วยข้อหาน�ำความลับของประเทศไปแจ้งแก่
หน่วยงานต่างประเทศ1 หรือการจับกุม Huang Qi ในปี 2008 เพียงเพราะ
เขาให้ขา่ วกับสือ่ ต่างประเทศ และเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของตัวเองเกีย่ ว
กับชะตากรรมของพ่อแม่ชาวจีนทีต่ อ้ งสูญเสียลูกจากกรณีโรงเรียนพังเพราะ
มีแผ่นดินไหวในประเทศจีน ด้วยข้อหาว่ามีไว้ในครอบครองซึ่งความลับ
ของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย2 ส�ำหรับประเทศทีป่ รากฏการจับกุมนักข่าว
ออนไลน์บ่อยครั้งรองลงมา ก็คือ ประเทศมาเลเซีย โดยมีหลายกรณีที่เป็น
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ข่าวใหญ่ และได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น กรณี
การจับกุม Raja Petra Kamarudin กรรมการบริหารเว็บไซต์ Malaysia’s
Today หรือกรณี Khairul Nizam Abdul Ghani บล็อกเกอร์ www.adukataruna.blogspot.com ที่ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ รวม
ทั้ง Karpal Singh บล็อกเกอร์ที่ถูกฟ้องคดีโดยอาศัยอ�ำนาจตาม มาตรา 4
(1) (b) แห่งพระราชบัญญัติยั่วยุปลุกระดม (Sedition Act) ด้วยเหตุที่เขา
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Sultan Perak เป็นต้น
เมื่อน�ำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้ว ย่อมเห็น
ได้ว่าประเทศไทยก็ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีสถิติการจับกุมด�ำเนินคดี
กับบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายเป็นความผิด
ในอินเทอร์เน็ตจ�ำนวนมากเช่นกัน ถึงแม้ว่าความถี่ในการจับกุมจะไม่
ได้สม�่ำเสมออย่างกรณีของประเทศจีนและมาเลเซียก็ตาม กล่าวคือ คดี
จ�ำนวนมากของประเทศไทยมักเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศมีความขัดแย้ง
ทางการเมือง แต่มีข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ ยังไม่ค่อยพบการจับกุม
และด�ำเนินคดีกับผู้ให้บริการในฐานะของ “ผู้ให้บริการ” กล่าวคือ จับกุม
ผูใ้ ห้บริการ เพียงเพราะเขาเป็น “ผูใ้ ห้บริการ” ไม่ใช่ผโู้ พสต์เผยแพร่ขอ้ ความ
เหล่านั้นด้วยตนเอง ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่คดีจ�ำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้น
รัฐฟ้องร้องและด�ำเนินคดีกับ “ผู้ให้บริการ” เพื่อให้รับผิดชอบในข้อความ
หรือเนื้อหาของผู้อื่น (ผู้ใช้บริการ) ไม่ใช่ของผู้ให้บริการเอง โดยเรื่องนี้อาจ
พอวิเคราะห์ได้ว่า ประเทศจีนและมาเลเซียต้องการก�ำกับดูแลผู้ให้บริการ
ด้วยวิธีก�ำหนด “ภาระหน้าที่ต่างๆ” อาทิเช่น เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรมกรองถ้อยค�ำ ฯลฯ
มากกว่าการก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการต้องมีความรับผิดในการกระท�ำของผูอ้ นื่
ทัง้ นี้ โดยอาศัย “ระบบการขอใบอนุญาต” หรือมิเช่นนัน้ ก็สนับสนุนให้มี Code
of Conduct ในระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันเอง รวมทั้งมีการใช้ระบบ Notice
& Takedown ร่วมด้วย ซึ่งเป็นนโยบายที่แตกต่างจากของประเทศไทยที่
มุ่งเน้นความรับผิดของผู้ให้บริการมากกว่า ทั้งๆ ที่ยังไม่มีการก�ำหนดราย
ละเอียดที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
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ข้อเปรียบเทียบปฏิกิริยาภาคประชาชน
1) การให้ความส�ำคัญกับสิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้ และความตื่นตัวใน
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิผา่ นกฎหมาย หรือแนวนโยบายแห่งรัฐ
เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บประเทศไทยกั บ ประเทศ
ในซีกโลกตะวันตกอย่างประเทศเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว
จะพบว่ า ระดั บ ของการให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการรั บ รู ้
ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นในประเทศแถบตะวันออกถือว่า
ต�่ ำ อยู ่ ม าก ประชาชนทั่ ว ไป รวมทั้ ง องค์ ก ร นั ก กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหว
ด้านสิทธิประชาชนเอง ยังไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับสิทธิและเสรีภาพใน
เรื่องนี้มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในสื่อออนไลน์ (ต่างกับการ
ปิ ด กั้ น โทรทั ศ น์ หรื อ วิ ท ยุ ) ในขณะที่ ใ นประเทศเยอรมนี แ ละประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น ทั้งภาครัฐและประชาชนต่างเห็นว่าสิทธิและเสรีภาพใน
เรื่องดังกล่าวมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการสร้างประชาธิปไตย
เพราะท�ำให้ประชาชนได้มีส่วนรวมทางการเมืองการปกครอง และสามารถ
แสดงเจตจ�ำนงในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ ในขณะที่ประชาชนจ�ำนวนไม่
น้อยในแถบซีกโลกตะวันออกยังเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงเครื่องมือใน
การสื่อสารระหว่างกัน เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อความสุขเท่านั้น ไม่ได้
มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์
ความเป็ น ไปต่ า งๆ นอกจากนี้ ยั ง เห็ น ว่ า สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คล
หากขัดต่อความสงบสุข และผลประโยชน์ของชาติแล้วบุคคลย่อมไม่อาจอ้าง
สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวได้ ทั้งยังควรถูกจ�ำกัดสิทธิเพื่อประโยชน์สุขของ
มหาชนโดยรวมอีกด้วย วิธีคิดเช่นนี้ปรากฎอย่างมากในประเทศไทย หรือ
กล่าวอีกอย่างก็คือ ประชาชนไทยจ�ำนวนไม่น้อยเห็นว่า เสรีภาพชนิดนี้ไม่
ควรถูกหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างได้เลย หากเกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์ฯ ศีล
ธรรมอันดี ความสงบสุขปรองดอง หรือการพยายามหลีกเลีย่ งความขัดแย้ง
ในขณะที่รัฐบาลก็พยายามเล่นบทบาทในเชิงรุก เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับแนวคิดและความเชื่อดังกล่าวด้วยการโฆษณาชวนเชื่อหลากหลาย
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รูปแบบ กระทัง่ มอบบทบาทในการตรวจจับ และปิดกัน้ ความคิดเห็นซึง่ เคย
เป็นของรัฐให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ในขณะทีร่ ฐั บาลจีนจ�ำเป็นต้องว่าจ้างกลุม่ ประชาชน
เพื่อให้คอยตรวจสอบและแจ้งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
ให้รัฐบาลปิดกั้น รวมทั้งช่วยโฆษณาชวนเชื่อกิจกรรมของรัฐบาล แต่ใน
ประเทศไทยมักเป็นไปในลักษณะของการจัดตั้ง “โครงการของรัฐ” อย่าง
เป็นทางการ (เช่น ลูกเสือไซเบอร์) หรือมิเช่นนั้นก็มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจ
สอบประชาชนด้วยกันเอง เช่น กลุ่มยุทธการณ์ลงทัณฑ์ทางสังคม หรือ
กลุ่มรักสถาบันฯ เป็นต้น และด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวมา ประกอบกับ
ประเทศไทยใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เป็นกฎหมายฉบับหลักใน
การจ�ำกัดเสรีภาพในเรือ่ งนี้ จึงท�ำให้ประชาชน และองค์กรทีเ่ ข้ามาท�ำหน้าที่
คอยเฝ้าระวัง ตรวจสอบกฎหมาย หรือการใช้อ�ำนาจของรัฐบาลที่หมิ่นเหม่
ต่อการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอย่าง
เกินสมควร มีอยูเ่ พียงในวงจ�ำกัดเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายไอที หรือคน
ที่ท�ำงานหรือมีความเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าประชาชน และองค์กรต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย
ดูเหมือนจะมีความตืน่ ตัวในเรือ่ งนีม้ ากกว่า และมาจากกลุม่ องค์กรทีท่ ำ� งาน
หลากหลายด้านกว่า สาเหตุหนึง่ อาจเป็นเพราะกฎหมายทีร่ ฐั บาลมาเลเซีย
ใช้เพือ่ ควบคุมจ�ำกัดการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่กฎหมายไอที หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างกรณีของประเทศไทย หากแต่เป็นกฎหมาย
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งรัฐ ดังนั้น กลุ่มบุคคลที่รู้สึกว่าตนได้รับผลกระทบ
จึงกว้างกว่า ดังจะเห็นได้ว่า ในประเทศมาเลเซียนั้น นอกจากกลุ่มบล็อก
เกอร์ และนักข่าวพลเมืองแล้ว เครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองอย่าง
กลุ่มที่สนับสนุนนายอันวา อิบรอฮิม กลุ่มเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ กระทั่ง
องค์กร SUARAM ที่เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในเรื่องอื่นๆ
เป็นหลักอยูก่ อ่ น ก็ยงั มีกจิ กรรมเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ที่ถูกปิดกั้นโดยกฎหมายความมั่นคงฉบับต่างๆ ของรัฐบาลด้วย
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2) ลักษณะ และวิธีการเรียกร้อง หรือการแสดงปฏิกิริยาต่อกฎหมาย
หรือนโยบายที่ไม่ชอบธรรม รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของฝ่ายประชาชน
ดังเคยกล่าวไว้ในรายงานวิจัยแล้วว่า ลักษณะการเคลื่อนไหว
ของภาคประชาชนในประเทศแถบซีกโลกตะวันออกมักยังจ�ำกัดอยู่ใน
รูปแบบของการประท้วงเรียกร้องเชิงนโยบายและทางสังคมเท่านัน้ ไม่คอ่ ย
ปรากฏการตอบโต้ หรือเรียกร้องเพื่อให้เกิดผลบังคับทางกฎหมายเหมือน
ในประเทศตะวันตกอย่างประเทศเยอรมนีหรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งประชาชน
และองค์กรต่างๆ ของประเทศเหล่านี้ นอกจากการจัดรณรงค์ ให้ความ
รู้ ประท้วงคัดค้านเชิงนโยบายแล้ว มักรวมตัวกันเพื่อใช้สิทธิในทางศาล
ฟ้องร้องหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อพบการใช้อ�ำนาจหน้าที่ในทางที่
มิชอบหรือละเมิดเสรีภาพของประชาชนอย่างเกินขอบเขตด้วย หรือมิเช่น
นั้นก็น�ำเรื่องขึ้นศาลสูงหรือศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายทีร่ ฐั ตราออกมาบังคับใช้ ในขณะทีอ่ งค์กรตุลาการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาลรัฐธรรมนูญทัง้ ของประเทศเยอรมนี หรือศาลสูงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เคยพิพากษาว่ากฎหมาย และมาตรการทีม่ ลี กั ษณะ
ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรนัน้ ขัดรัฐธรรมนูญ และ
ให้สิ้นผลบังคับใช้ไปแล้วหลายต่อหลายกรณี
สาเหตุทที่ ำ� ให้รปู แบบการเคลือ่ นไหวของภาคประชาชนและสังคม
ในประเทศตะวันออกขาดความหลากหลายอาจมาจากหลายปัจจัย อาทิ
ระบบการเมืองการปกครองที่ยังไม่มีความเป็นเสรีประชาธิปไตยเพียงพอ
การไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างในระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
ช่องทางการใช้สิทธิตามกฎหมายขาดความชัดเจน บางกรณีไม่ปรากฏ
ว่ามีบทบัญญัติที่เปิดช่องให้ประชาชนอุทธรณ์คัดค้านค�ำสั่ง หรือการ
กระท�ำของฝ่ายรัฐได้ รวมถึงลักษณะการถ่วงดุลตรวจสอบการใช้อ�ำนาจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ และรัฐบาลขององค์กรตุลาการยังมีปัญหาในเรื่อง
ความชอบธรรม รวมทัง้ อคติและความไม่เป็นกลางของผูพ้ พิ ากษาปรากฎอยู่
จึงเป็นผลท�ำให้กลุม่ นักเคลือ่ นไหวภาคประชาชน ซึง่ มักมีจำ� นวนไม่มากอยู่
แล้วขาดก�ำลังใจ ไม่มีพลังอ�ำนาจในการต่อรองกับรัฐที่เพียงพอ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และความชอบธรรมใน
การวินิจฉัยขององค์กรศาล

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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บทที่

08

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย
1.1 พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ ควรเป็นกฎหมายอาญาที่ก�ำหนดความผิดและโทษส�ำหรับ
“อาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ โ ดยแท้ ” หรื อ ใช้ กั บ การกระท� ำ ความผิ ด ที่
ผู้กระท�ำ “มุ่งหมายกระท�ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์”
โดยตรงเท่านั้น เช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่มีอ�ำนาจ
การจารกรรมหรื อ ดั ก รั บ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ การก่ อ วิ น าศกรรมระบบ
คอมพิวเตอร์หรือท�ำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการฉ้อโกงคอมพิวเตอร์
เป็นต้น เนื่องจากการกระท�ำเหล่านี้มี “องค์ประกอบความผิด” ในทาง
กฎหมายอาญาแตกต่างไปจาก “อาชญากรรมพื้นฐาน” อย่างการท�ำให้เสีย
ทรัพย์ ลักทรัพย์ หรือบุกรุก จึงท�ำให้ไม่สามารถตีความกฎหมายที่มีอยู่
เดิม (เช่น ประมวลกฎหมายอาญา) ให้ครอบคลุมไปถึงการกระท�ำรูปแบบ
ใหม่ดงั กล่าวได้ จนเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย ด้วยเหตุนเี้ อง การ
บัญญัติกฎหมายเฉพาะที่ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงควรมี
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วัตถุประสงค์หลักเพือ่ อุดช่องว่างของกฎหมายหรือเพือ่ มารองรับการด�ำเนิน
คดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดในรูปแบบใหม่ทมี่ ลี กั ษณะในทางกฎหมายแตกต่าง
ไปจากอาชญากรรมพื้นฐาน
ส�ำหรับความผิดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ “เนื้อหา” ที่เป็นความผิด
ในสื่อออนไลน์นั้น เนื่องจากไม่ใช่การกระท�ำที่มี “องค์ประกอบความผิด”
ในส่วนสาระส�ำคัญแตกต่างไปจากการเผยแพร่เนื้อหา (ที่เป็นความผิด)
ต่อสาธารณชนหรือในสื่อประเภทอื่น โดยปกติแล้วจึงสามารถน�ำกฎหมาย
ที่มีอยู่เดิมมาบังคับใช้ด้วยได้ ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 287 ประมวล
กฎหมายอาญา ซึง่ เป็นความผิดฐานเผยแพร่ภาพหรือสิง่ ลามกอนาจารเพือ่
ประโยชน์ในทางการค้าย่อมสามารถใช้บงั คับกับการเผยแพร่สงิ่ ดังกล่าวใน
สื่อออนไลน์ได้ ในขณะที่การเผยแพร่ข้อความที่ขัดต่อความมั่นคงแห่งราช
อาณาจักรไม่ว่าจะท�ำในสื่อประเภทใดย่อมใช้มาตรา 116 หรือมาตราอื่นที่
เกีย่ วข้องในประมวลกฎหมายอาญามาลงโทษได้อยูแ่ ล้ว ท�ำนองเดียวกันกับ
การหมิ่นประมาทบุคคลอื่นที่ไม่ว่าจะท�ำด้วยวิธีการใดหรือในสื่อใดก็มี
มาตรา 326 หรือ 328 ประมวลกฎหมายอาญารองรับอยู่ หรือแม้กระทั่ง
การหมิน่ ประมาทกษัตริยฯ์ ก็มมี าตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น
ทั้งนี้ การบัญญัติฐานความผิดที่มี “องค์ประกอบความผิด” ที่ไม่แตกต่างกัน
ในสาระส�ำคัญ ไว้กระจัดกระจายในกฎหมายหลายๆ ฉบับ นอกจากจะท�ำให้
เกิดความสับสนแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายแล้ว หาก
ผู้บัญญัติกฎหมายนั้นเลือกใช้ถ้อยค�ำที่คลุมเครือไม่ชัดเจน (อย่างที่ปรากฏ
อยู่ในมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา
14 (2)) ก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในแง่ของการใช้การตีความขึ้นได้อีก ทั้งเมื่อ
กฎหมายให้ดุลนิพิจการตีความกับเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวาง โอกาสที่การ
ใช้กฎหมายนัน้ จะไปละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
จนเกินสมควรก็ย่อมมีสูงตามไปด้วย
อนึ่ง หากรัฐยังเห็นว่าควรมีบทบัญญัติเฉพาะเพื่อใช้บังคับกับการ
เผยแพร่เนื้อหาซึ่งเป็นความผิดบน “สื่อออนไลน์” หรือต้องการให้การเผย
แพร่นมี้ อี งค์ประกอบความผิดทีเ่ ข้มงวดยิง่ กว่าเดิม เช่น ประสงค์ให้การเผย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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แพร่ภาพลามกในสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะท�ำไปเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตามเป็น
ความผิดด้วย หรือต้องการให้การเผยแพร่ภาพลามกเด็กและเยาวชนมีโทษ
หนักกว่าปกติ รัฐก็อาจใช้วธิ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมความผิดเหล่านัน้ ไว้ใน หมวด
ความผิดพื้นฐานในเรื่องเดียวกัน เพราะมีลักษณะของการกระท�ำความผิด
(คือ การเผยแพร่) เหมือนกัน ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา หรือในกฎหมาย
หลักฉบับอื่นๆ ได้ ดังทีห่ ลายประเทศ อาทิ ประเทศเยอรมนี ออสเตรีย หรือ
สวิตเซอร์แลนด์ ก็ใช้วิธีนี้
1.2 หากในท้ายที่สุดแล้ว ประเทศไทยยืนยันว่ามีความจ�ำเป็น
ต้องบัญญัติฐานความผิดที่ว่าด้วยการ “เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นความผิด” ใน
สื่อออนไลน์ไว้ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ ด้วย คณะผู้วิจัยเห็นว่าบทบัญญัติ
เหล่านั้นก็ควรต้องก�ำหนด “เนื้อหาต้องห้ามมิให้เผยแพร่” ไว้ให้ชัดเจน
กว่าที่เป็นอยู่ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความ
ชัดเจนในระดับเดียวกันกับทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายอาญา เพือ่ ไม่ให้
ขัดหรือแย้งกับ “หลักประกันในทางกฎหมายอาญา” ที่ว่า “กฎหมายต้อง
บัญญัติให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ” (lege certa) ผู้บัญญัติกฎหมายจึงต้อง
พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค�ำก�ำกวม มีความหมาย
กว้าง มีนิยามอิงอยู่กับยุคสมัย หรือสถานการณ์ความเป็นไปของบ้านเมือง
หรือปล่อยให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจมากเกินไป อย่างเช่นค�ำว่า “ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” “ขัดต่อความมั่นคง
แห่งรัฐ” หรือ “ท�ำให้ประชาชนตื่นตระหนก” อีกทั้งกฎหมายเฉพาะที่จะ
บัญญัตใิ หม่นนั้ ก็ควรสอดคล้อง หรือค�ำนึงถึงเจตนารมณ์แห่งกฎหมายทีอ่ ยู่
เบื้องหลังการก�ำหนดฐานความผิดในเรื่องเดียวกันนั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น
ความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดานั้น ในประมวลกฎหมายอาญา
ก�ำหนดให้เป็นความผิด “อาญาส่วนตัว” จึงเท่ากับว่ากฎหมายมุ่งประสงค์
ให้ “ผู้เสียหายที่แท้จริง” จากการหมิ่นประมาทนั้นเท่านั้น เป็นผู้แจ้งความ
หรือฟ้องคดีกับผู้กระท�ำความผิดได้ และเนื่องจากเป็นความผิดที่กระทบ
ประโยชน์ “ส่วนตัว” ซึ่งไม่ร้ายแรงหรือถึงขนาดท�ำให้สังคมหรือประโยชน์
สาธารณะเสียหาย กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้คกู่ รณีตกลง “ยอมความ” กันได้
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นอกจากนี้ ผูก้ ระท�ำความผิดฐานหมิน่ ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
ยังมีสิทธิพิสูจน์ถึง “เหตุยกเว้นความผิด” (มาตรา 329 ประมวลกฎหมาย
อาญา) หรือ “เหตุยกเว้นโทษ” (มาตรา 330 ประมวลกฎหมายอาญา) ได้
อีกด้วย เช่นนี้ เมือ่ รัฐต้องการบัญญัตคิ วามผิดในลักษณะเดียวกันนีซ้ ำ�้ อีกใน
กฎหมายเฉพาะฉบับใหม่ ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ค็ วรพิจารณาด้วยว่าจะต้องน�ำเงือ่ นไข
และลักษณะต่างๆ ตามทีป่ รากฎอยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญามาบัญญัตไิ ว้
ด้วยหรือไม่ หรือหากไม่ตอ้ งการให้นำ� เงือ่ นไขและลักษณะดังกล่าวมาใช้ดว้ ย
ก็ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงไม่น�ำมาใช้
1.3 ส�ำหรับการก�ำหนดภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดแก่ “ผูใ้ ห้บริการ”
ซึ่งย่อมมีผลต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปด้วย
นั้น ควรพิจารณาทบทวน มาตรา 15 และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่ง
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เพือ่ แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายหลายประการ ดังนี้
- บทนิยามของค�ำว่า “ผู้ให้บริการ”1 ควรบัญญัติให้สอดคล้อง
กั บ ลั ก ษณะการประกอบกิ จ การ และควรหมายเฉพาะผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์จริงๆ
เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ คณะผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ไม่ ค วรบั ญ ญั ติ ร วมเอา “ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคม” หรือผู้ให้บริการอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือช่องทางการติดต่อ
สื่อสารประเภทอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ (ที่เข้า
ถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้) วงจรเช่า หรือให้บริการดาวเทียม2 ที่ไม่เกี่ยวกับ
การบริการคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยตรงไว้ในกฎหมาย
ฉบับนี้ ทัง้ นี้ เพือ่ ไม่ให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน ผูใ้ ห้บริการ และผูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ที่มุ่งหมายใช้กับกิจกรรม หรือการกระท�ำความผิดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากรัฐ
ต้องการก�ำหนดภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบบางประการให้กับผู้ให้
บริการโทรคมนาคมประเภทอืน่ ๆ ด้วย ก็ควรไปก�ำหนดไว้ในกฎหมายฉบับ
อืน่ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับการบริการของผูใ้ ห้บริการโทรคมนาประเภทนัน้ ๆ
โดยตรง อนึง่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า บทบัญญัตทิ กี่ �ำหนดหน้าทีแ่ ก่ “ผูใ้ ห้บริการ”
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ให้เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางโทรคมนาคมนั้น ในต่างประเทศไม่ได้ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หากแต่บญ
ั ญัตแิ ยกไว้ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม3
- การก�ำหนดความรับผิดและโทษแก่ “ผูใ้ ห้บริการ” ส�ำหรับ “เนือ้ หา”
ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายที่ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตน�ำมา
เผยแพร่ในพื้นที่หรือช่องทางการให้บริการของตน นั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่า
ผู้บัญญัติกฎหมายควรจ�ำแนกแยกแยะระดับของความรับผิดตามลักษณะ
และประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยค�ำนึงถึงความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับเนื้อหาซึ่งเป็นความผิดเป็นส�ำคัญ อาทิเช่น ผู้ให้บริการเนื้อหา
(Content Provider) ควรมีความรับผิดโดยตรงในเนื้อหาเหล่านั้น หรือหาก
มีพื้นที่หรือบอร์ดให้แสดงความคิดเห็นต่อท้าย ก็อาจต้องรับผิดด้วย หาก
ได้รู้เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นความผิด ผู้ให้บริการทางเทคนิคโดยแท้อย่าง
ผู้ให้บริการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต (Access Provider)
โดยหลักแล้วไม่ควรมีความรับผิดต่อเนื้อหาใดๆ เลย เว้นแต่เข้าเงื่อนไข
บางประการตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ในกฎหมายของประเทศเยอรมนี
ผู้ให้บริการกลุ่มนี้จะมีความรับผิดก็ต่อเมื่อ พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้คัดเลือก
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เผยแพร่นั้นด้วยตนเอง แม้ข้อมูลนั้นจะ
ไม่ใช่ของเขาเองก็ตาม หรือมิเช่นนั้นก็สมรู้หรือยินยอมให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลเช่นว่านัน้ 4 ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการให้เช่าพืน้ ทีใ่ นการเก็บรักษาข้อมูล (Host
Service Provider) โดยหลักแล้วไม่ควรต้องรับผิดต่อการกระท�ำของผู้ใช้
บริการเช่นกัน เว้นแต่ได้รู้ถึงการมีอยู่แห่งเนื้อหาที่เป็นความผิดนั้นแล้วไม่
ด�ำเนินการอย่างหนึง่ อย่างใดทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ การรับรูน้ นั้
เกิดจากการบอกแจ้งผู้ได้รับความเสียหายจากข้อมูลนั้นเองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายไม่ควรก�ำหนด “ภาระหน้าทีโ่ ดยทัว่ ไป” แก่
“ผู้ให้บริการ” กล่าวคือ ภาระหน้าที่ที่จะให้ต้องคอยตรวจสอบดูแลเนื้อหา
ในทุกๆ พื้นที่ที่ให้บริการของตนเองตลอดเวลาแม้ไม่มีใครบอกแจ้งก็ตาม
เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระทั้งในด้านเวลา บุคลากร และงบประมาณ
แก่ผู้ประกอบการมากเกินสมควร ทั้งยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
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อินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลถูกรับ-ส่งบนเครือข่ายจ�ำนวนมหาศาลภายในหน่วย
เวลาในระดับวินาที ซึ่งอาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการประกอบกิจการการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต และมีผลต่อ “ราคา” การใช้บริการของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตโดยรวมได้ในที่สุด
ในส่วนของการก�ำหนดอัตราโทษทีจ่ ะลงแก่ผใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่เขาไม่ใช่ตัวการหรือผู้กระท�ำความผิดเองนั้น
หากผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายประสงค์ให้ผใู้ ห้บริการ เข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อการก
ระท�ำของผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือลูกค้าของตน ซึง่ เป็นเรือ่ งของการรับ
ผิดใน “ความผิดของบุคคลอืน่ ” กฎหมายก็ไม่ควรก�ำหนดโทษไว้ให้ “เท่ากับ”
ผู้กระท�ำความผิดที่แท้จริง แต่ควรใช้อัตราที่เหมาะสม ได้สัดส่วน รวมทั้ง
สอดคล้องกับหลักการในเรื่อง “ผู้กระท�ำความผิดหลายคน” (ตัวการ ผู้ใช้ ผู้
สนับสนุน) ซึ่งผู้ใช้ ผู้สนับสนุนมีโทษมากน้อยลดหลั่นกันไปจากอัตราโทษ
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้สำ� หรับผูก้ ระท�ำความผิดซึง่ เป็นตัวการ อย่างไรก็ตาม
แม้ผบู้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายประสงค์จะก�ำหนดความรับผิดให้แก่ผใู้ ห้บริการ เพราะ
เหตุผลว่าผู้ให้บริการฯ นั้น “ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง” (ซึ่งไม่ได้อิง
อยูก่ บั ความผิดของบุคคลอืน่ อย่างกรณีแรก) อัตราโทษทีจ่ ะก�ำหนดส�ำหรับ
กรณีนกี้ ย็ งิ่ ไม่ควรก�ำหนดให้ “เท่ากับ” โทษของการเผยแพร่ขอ้ มูลทีม่ เี นือ้ หา
เป็นความผิด เพราะทั้งลักษณะของการกระท�ำและเจตนาของผู้ให้บริการฯ
(ที่เพียงแค่ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความเสียหาย
ต่อผูอ้ นื่ โดยตรง) ย่อมมีความแตกต่างจากการกระท�ำความผิดด้วยการเผย
แพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายนั้นเสียเอง ดังนั้น การที่ มาตรา 15 แห่ง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 บัญญัตใิ ห้ผใู้ ห้บริการมีโทษเท่ากับผูก้ ระท�ำความ
ผิด จึงไม่ชอบด้วยหลักการทั้งปวง
กฎหมายควรระบุ “วิธีด�ำเนินการ” ที่ผู้ให้บริการต้องท�ำกับเนื้อหา
ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฎหมายทีแ่ สดงอยูใ่ นพืน้ ทีห่ รือขอบเขตการให้บริการของตน
ไว้ให้ชดั เจน ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้วควรหมายเฉพาะการ “ลบ หรือปลดเนือ้ หานัน้
ออกทั้งหมด หรือบางส่วน” จากพื้นที่ที่ให้บริการอยู่ไม่ว่าจะเพียงชั่วคราว
หรือถาวรตามที่ได้รับแจ้งจากผู้เกี่ยวข้องหรือมีอ�ำนาจหน้าที่ เท่านั้น ไม่
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ควรหมายรวมถึงการ “ปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลหรือเว็บไซต์” นั้น
ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเป็นมาตรการที่ค่อนข้าง
รุนแรง และอาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลอื่นได้ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่
เผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ เท่านั้น ฉะนั้น ฝ่ายรัฐจึงควรมีอ�ำนาจอย่างจ�ำกัดที่สุด
ในการใช้มาตรการเช่นว่านี้ หรือจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบกลั่น
กรองโดยองค์กรอืน่ นอกเหนือจากองค์กรผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเสียก่อน ดังที่
ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เองก็กำ� หนดให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งขอค�ำสัง่ ปิดกัน้
เว็บไซต์จากศาลตามมาตรา 20 อนึ่ง การระบุ “วิธีด�ำเนินการ” กับเนื้อหาที่
เป็นความผิดไว้ให้ชดั เจนเช่นนี้ นอกจากจะท�ำให้กฎหมายไม่คลุมเครือและ
ไม่เกิดปัญหาในขัน้ ตอนของการใช้การตีความแล้ว ยังเป็นไปเพือ่ ป้องกันไม่
ให้เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีอ�ำนาจปกครองหลีกเลี่ยงการขอค�ำสั่งศาล แล้วหัน
ไปใช้วิธีการ “ขอความร่วมมือ” หรือ “สั่งการ” ไปยังผู้ให้บริการ โดยตรงเพื่อ
ให้ปิดกั้นเว็บไซต์ด้วย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด หลั ก เกณฑ์ ที่ แ น่ ชั ด ในการบอกแจ้ ง แก่ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตทราบถึงเนือ้ หาทีเ่ ป็นความผิด และเพือ่ ให้ผใู้ ห้บริการ ดังกล่าว
สามารถด�ำเนินการกับเนื้อหาที่ได้รับแจ้งนั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ได้ รัฐควรบัญญัติกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติแล้วแต่ความเหมาะสมไว้
ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ 1) ผู้มี
อ�ำนาจหน้าที่ในการแจ้งเนื้อหาที่เป็นความผิดนั้นต่อผู้ให้บริการ 2) วิธีการ
แจ้งที่มีผลตามกฎหมาย 3) เหตุผล เหตุอันควร หรือพยานหลักฐานเบื้อง
ต้นที่ต้องแสดงแก่ผู้ให้บริการ หรือที่จะท�ำให้ผู้ให้บริการ ต้องด�ำเนินการ
กับเนื้อหาที่ได้รับแจ้ง 4) รายละเอียดของเนื้อหา และต�ำแหน่งอ้างอิงหรือ
แหล่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ต (ยูอาร์แอล) ของเนื้อหานั้นซึ่งผู้แจ้งควรมีหน้า
ที่ต้องระบุด้วย รวมทั้ง 5) ระยะเวลาที่เพียงพอ และเหมาะสมที่ผู้ให้บริการ
จะสามารถใช้สืบค้นเพื่อลบหรือด�ำเนินการกับเนื้อหาที่แจ้งได้ ฯลฯ การ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้เช่นนีย้ อ่ มท�ำให้การจ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนผ่าน
กลไกความร่วมมือจากผูใ้ ห้บริการมีมาตรฐาน มีขอบเขตทีช่ ดั เจน ทัง้ ยังเป็น
ไปตามหลักการ “แจ้งและลบ” (Notice and Takedown5) ซึ่งหลายประเทศ
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ให้การยอมรับว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสม และน�ำไปบังคับใช้แล้ว นอกจาก
นี้ยังเป็นการให้ “ความเป็นธรรม” กับผู้ให้บริการ ที่ได้รับแจ้งเนื้อหาด้วย
เพราะหากผู้ให้บริการฯ ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลอื่นใดฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดี ผูใ้ ห้บริการ เหล่านัน้ ก็มโี อกาสแสดงความบริสทุ ธิ์ หรือสืบพิสจู น์
ต่อสู้ (เพื่อให้ตนเองพ้นผิด) ได้ว่า การบอกแจ้งนั้นไม่ชอบหรือไม่มีผลตาม
กฎหมายอย่างไร ตนมีเหตุหรือมีอ�ำนาจไม่ต้องปฏิบัติการตามที่บอกแจ้ง
หรือไม่ อย่างไร หรือตนได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อด�ำเนินการกับ
เนื้อหาที่เป็นความผิดเหล่านั้นแล้วหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น
1.4 ในประเด็นเรื่องมาตรการระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือการ
ปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลหรือเว็บไซต์นั้น ควรได้มีการพิจารณา
ทบทวนหลักการ และบทบัญญัติใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้
- แก้ไข มาตรา 20 หรือบทบัญญัติที่ก�ำหนด “มาตรการระงับ
การเผยแพร่เนื้อหา หรือปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์” ให้มีความ
ชัดเจนว่า ต้องการใช้บังคับกับเนื้อหาประเภทใด โดยต้องไม่ใช้ถ้อยค�ำที่
คลุมเครือ ตีความหมายได้หลายอย่าง อย่างค�ำว่า “ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” หรือ “ขัดต่อความมั่นคงแห่ง
รัฐ” (เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน) ซึ่งด้วยวิธีการบัญญัติแบบนี้เท่านั้น ที่จะช่วย
สร้างดุลยภาพระหว่างการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดที่
เกีย่ วกับการเผยแพร่ขอ้ มูลบนสือ่ ออนไลน์ กับเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นของประชาชนให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวควรต้องวางอยู่บน
หลักการพื้นฐานที่ว่า มาตรการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ต้องใช้กับเนื้อหา
ที่มีความร้ายแรง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือสังคม
ประชาธิปไตยอย่างถึงขนาด เท่านั้น กล่าวคือ มีการใช้ภาพ ถ้อยค�ำ หรือ
แสดงเจตนารมณ์บางอย่าง ชนิดที่หากไม่รีบปิดกั้นเนื้อหานั้นโดยเร็ว หรือ
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ไปสืบหาตัวผู้เผยแพร่มาฟ้องคดีและให้ศาลพิจารณา
พิพากษาว่าเนื้อหาเหล่านั้นเป็นความผิด และผู้กระท�ำมีความผิดจริงตาม
กฎหมายก่อน ก็จะเกิดความเสียหายอย่างมาก หรือสายเกินไป หรือไม่มี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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วิธีการอื่นใดที่จะช่วยแก้ไข “ผล” ของเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นได้อีกแล้ว เช่น
ภาพลามกเด็กและเยาวชน การยัว่ ยุให้คนในประเทศฆ่าล้างเผ่าพันธุก์ นั เอง
เป็นต้น
- รัฐควรก�ำหนดวิธีการ กระบวนการ และเงื่อนไขการใช้อ�ำนาจปิด
กั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ไว้ในกฎหมาย หรือระเบียบใดๆ ให้ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อก�ำกับให้เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งองค์กรผู้พิจารณาออก
ค�ำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นธรรม และสามารถถูกตรวจสอบได้
อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ต้องแสดงเนื้อหาที่เข้าข่ายเป็นความผิดและต้องการปิด
กัน้ นัน้ พร้อมเหตุผลอันสมควรอย่างยิง่ ต่อศาลเพือ่ ขอค�ำสัง่ ให้ปดิ กัน้ องค์กร
ตุลาการหรือศาลผู้พิจารณาเองก็ต้อง “แสดงเหตุผล” ประกอบค�ำสั่งนั้น
โดยชัดแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่มีค�ำสั่งอนุญาตให้ปิดกั้นเว็บไซต์ได้
ก�ำหนดขัน้ ตอนและกระบวนการในการแจ้งค�ำสัง่ และเหตุผลของการปิดกัน้
ดังกล่าวต่อผูใ้ ห้บริการ หรือต่อบุคคลผูเ้ กีย่ วข้องหรือได้รบั ผลกระทบโดยตรง
นอกจากนี้ วิธกี ารและลักษณะของการปิดกัน้ ต้องเป็นไปตามหลักแห่งความ
ได้สดั ส่วน กล่าวคือ หากสามารถท�ำได้ในทางเทคนิค รัฐต้องปิดกัน้ “เฉพาะ
ส่วน” ที่ร้องขอ หรือที่เข้าข่ายเป็นความผิดเท่านั้น ต้องมีก�ำหนดระยะเวลา
ในการปิดกั้นที่ชัดเจน หรือศาลอาจก�ำหนด “เงื่อนไข” ให้ผู้ถูกปิดกั้นนั้นได้
ปฏิบัติตาม หรือแก้ไขเนื้อหา เพื่อน�ำมาเป็นเหตุร้องขอให้ศาลยกเลิกการ
ปิดกั้นเนื้อหาเหล่านั้นได้ เป็นต้น
อนึ่ง เพื่อเป็น “หลักประกัน” แก่ประชาชน ไม่ให้มาตรการปิดกั้น
ข้อมูลหรือเว็บไซต์ กลายเป็นเครือ่ งมือของฝ่ายผูม้ อี ำ� นาจทีจ่ ะใช้กลัน่ แกล้ง
หรือเล่นงานกันทางการเมืองได้ หากมีคำ� สัง่ ศาลให้ปดิ กัน้ เว็บไซต์ใดแล้ว จะ
ต้องมีกระบวนการต่อเนื่องเพื่อฟ้องร้อง และด�ำเนินคดีกับบุคคลผู้เผยแพร่
ข้อมูลทีม่ เี นือ้ หาอันเป็นเหตุให้ตอ้ งมีคำ� สัง่ ปิดกัน้ เว็บไซต์นนั้ ๆ ด้วย นอกจาก
นี้หากในท้ายที่สุดพบว่า ผู้กระท�ำไม่มีความผิด หรือเนื้อหาดังกล่าวไม่เป็น
ความผิดจริง ศาลต้องสั่งยกเลิกเพิกถอนค�ำสั่งปิดกั้นนั้นทันที รวมทั้งควร
ต้องมีมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ถูกสั่งดังกล่าวด้วย
- ปัจจุบัน มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ 2550 ก�ำหนดให้
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ศาลเป็นองค์กรผูม้ อี ำ� นาจออกค�ำสัง่ ให้ระงับการเผยแพร่เนือ้ หา หรือปิดกัน้
เว็บไซต์ ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าอาจไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระงาน
ของศาลทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในเรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรวดเร็วในการท�ำค�ำสั่งที่จ�ำเป็นต้องมาควบคู่กับการกลั่นกรองตรวจ
สอบเนื้อหาอย่างละเอียดรอบคอบ 6 รวมทั้งปัญหาและมุมมองในเรื่อง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ฯลฯ จึงเสนอให้พิจารณา
ทบทวน เพื่อก�ำหนดองค์กรผู้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งให้เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่
เช่น ก�ำหนดให้องค์กรพิจารณาอยู่ในรูปของคณะกรรมการร่วม ซึ่งอาจ
สรรหาหรือตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาที่ร้องขอให้ปิด
กัน้ โดยทัง้ คุณสมบัติ องค์ประกอบ และทีม่ าของคณะกรรมการ ควรก�ำหนด
ให้มตี วั แทนทัง้ จากฝ่ายรัฐ องค์กรทีท่ �ำงานด้านสิทธิ องค์กรเอกชนทีท่ �ำงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการ ฯลฯ ทั้งควรก�ำหนดกระบวนการใน
การพิจารณา รวมทั้งการโต้แย้งคัดค้านค�ำสั่งไว้ในกฎหมายด้วย
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 รัฐควรพิจารณาหามาตรการทีไ่ ด้ผลและใช้บงั คับได้จริงเพือ่ การ
ก�ำกับดูแลเนื้อหาข้อมูลบนสื่อออนไลน์ ทั้งให้ได้ดุลยภาพกับการคุ้มครอง
เสรีภาพของประชาชน แทนการใช้มาตราการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึง
เว็บไซต์ เพราะมาตรการดังกล่าว นอกจากไม่ให้ผลส�ำเร็จใดๆ ที่ยั่งยืนและ
เป็นรูปธรรม และส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างมากแล้ว ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระแสต่อต้านกฎหมาย
และรัฐจากประชาชนในประเทศอีกด้วย ทัง้ นี้ การปิดกัน้ เว็บไซต์เป็นวิธกี าร
ที่ไม่สามารถจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายได้จริง ด้วยสาเหตุหลาย
ประการ อาทิ ผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์ทถี่ กู ปิดกัน้ สามารถเปลีย่ นแปลง หรือโยก
ย้ายเนือ้ หาจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้เป็นสถานทีฝ่ ากเว็บไซต์ (เซิรฟ์ เวอร์)
ทีโ่ ดนปิดกัน้ นัน้ ไปยังเซิรฟ์ เวอร์เครือ่ งอืน่ หรือเซิรฟ์ เวอร์ทอี่ ยูต่ า่ งประเทศได้
เกิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเหมือนหรือเลียนแบบเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นไปแล้วขึ้น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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อีกจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ เนื่องจากการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์
ไม่ได้ท�ำให้เนื้อหาที่ผิดกฎหมายนั้นหายไปจากอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด
เพียงแต่ท�ำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้วิธีการหรือช่องทางปกติเรียก
ให้เนือ้ หามาแสดงผลได้เท่านัน้ ดังนัน้ หากผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถ
หาวิธีการอื่นใด นอกเหนือจากวิธีการปกติได้ ก็ย่อมสามารถเข้าถึงเนื้อหา
เหล่านั้นได้ ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือและเทคโนโลยีจ�ำนวนมากที่สามารถเข้า
ถึงเนื้อหาที่ถูกปิดกั้นได้ อาทิ Proxy, RSS กระทั่งผ่าน E-Mail และเป็น
ที่น่าสนใจด้วยว่า แม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้มาตรการ
นี้เองก็เคยกล่าวว่าการขึ้นบัญชีด�ำเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์นั้น นอกจากไม่เคย
ประสบความส�ำเร็จแล้ว ยังก่อให้เกิดภาระอันเกินจ�ำเป็นแก่ฝา่ ยผูใ้ ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตด้วย7 ฉะนั้น รัฐจึงไม่ควรด�ำเนินนโยบายป้องกันและปราบ
ปรามการกระท�ำความผิดโดยเน้นที่การระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือการ
ปิดกั้นเว็บไซต์ เว้นแต่ มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน และเกิดความเสียหายอันถึง
ขนาดจริงๆ ซึ่งก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติเหตุแห่งการใช้อ�ำนาจให้ชัดเจนไม่
คลุมเครือ ดังทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้เสนอไว้แล้วในส่วน “ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย“
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ในที่สุดแล้ว มาตรการอื่นกลับน่าจะได้ผลในแง่
ของการก�ำกับดูแลเนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้มากกว่า อาทิเช่น การพยายาม
ส่งเสริมการสร้างกระบวนการ หรือกลไกในการตรวจสอบควบคุมกันเองใน
ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยรัฐท�ำหน้าที่เป็นผู้คอยก�ำกับ
ดูแลให้การควบคุมตรวจสอบกันเองเหล่านั้นอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย เช่น
ไม่ให้ประชาชนละเมิดสิทธิระหว่างกันเอง หมิน่ ประมาทกันเอง หรือชักชวน
ให้ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายตอบโต้บุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากตน
เป็นต้น นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ รวมทัง้ พัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของ
เจ้าหน้าที่รัฐให้ดีขึ้น เพื่อที่จะสามารถสืบหาแกะรอยผู้กระท�ำความผิดที่แท้
จริงมาด�ำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายได้ ก็อาจส่งผลให้อัตราการกระ
ท�ำความผิดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตลดลงได้เช่นกัน เพราะท�ำให้ผู้ที่คิด
จะกระท�ำความผิดได้เห็นว่าหากท�ำผิดแล้ว ก็มโี อกาสสูงทีจ่ ะถูกจับกุม และ
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ด�ำเนินคดีได้จริงๆ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความผิดและโทษ
ที่รัฐจะน�ำมาใช้ด�ำเนินคดีนี้ ก็จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นบทบัญญัติที่มี
ความยุตธิ รรมเพียงพอด้วย คือ บัญญัตชิ ดั เจนไม่คลุมเครือ เป็นการลงโทษ
การกระท�ำทีส่ ร้างความเสียหายและขัดต่อมาตรฐานของสังคมภายใต้ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รวมทัง้ มีอตั ราโทษทีเ่ หมาะสม
ได้สัดส่วนกับความเสียหายนั้น
2.2 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศาลช�ำนัญพิเศษเพื่อพิจารณาคดีที่
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ท�ำนองเดียวกับศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร หรือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งผู้พิพากษาศาลช�ำนัญพิเศษนี้ควรเป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างดีในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบคอมพิวเตอร์ และ
อาจมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้พิพากษาอาชีพ แต่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวให้เป็นผู้พิพากษาสมทบ เพื่อเข้าร่วม
พิจารณาและพิพากษาคดีด้วย
2.3 จั ด ท� ำ คู ่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ อธิ บ ายกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการหรือ
ผู ้ ป ระกอบการอิ น เทอร์ เ น็ ต รวมทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไปผู ้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต
โดยคูม่ อื ดังกล่าว ต้องไม่มงุ่ เน้นแต่เพียงประเด็นการป้องกัน และปราบปราม
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หรือการกระท�ำความผิดทีเ่ กิดขึน้ ในอินเทอร์เน็ต
เท่านั้น แต่ควรให้ความส�ำคัญกับประเด็นการคุ้มครองเสรีภาพในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นด้วย
2.4 นอกจากการออกกฎหมายเพื่ อ ก� ำ หนดภาระหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตควรต้องกระท�ำอย่างจ�ำกัดขอบเขต
ที่สุด และเพียงเท่าที่จ�ำเป็นแล้ว (ดังที่เสนอแนะไว้ใน “ข้อเสนอแนะทาง
กฎหมาย”) รัฐควรหันมาสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการ จัดท�ำ “ประมวล
จริยธรรม” (Code of Conduct) ในการให้บริการสื่อออนไลน์อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ริ ว่ มกันด้วย รวมทัง้ ควรศึกษา
วิจัย เพื่อออกแบบมาตรการ หรือกลไกอื่นๆ ในลักษณะของการ “สร้างแรง
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จูงใจ” ให้ผปู้ ระกอบการเหล่านัน้ ตรวจสอบดูแลไม่ให้เกิดการกระท�ำความผิด
หรือการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แทนที่จะใช้นโยบายปราบ
ปราม หรือลงโทษผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียว
3. ข้อเสนอแนะต่อประชาชนผู้ให้ และผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์
3.1 นอกเหนือจากสิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
แล้ ว ในสั ง คมประชาธิป ไตยและในยุค สมัยแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาชน สื่อมวลชน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่ท�ำงานด้านการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชน ควรให้ความส�ำคัญกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล เสรีภาพใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
ซึ่งสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ประชาชนของประเทศในซีกโลกฝั่งตะวันตกได้
ให้ความส�ำคัญ และตื่นตัวที่จะปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิดโดยรัฐ
และผู้ปกครองมานานแล้ว (ดังจะเห็นได้จาก ปฏิกิริยาของประชาชนที่มี
ต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐ ในประเทศเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา ใน
รายงานวิจัยฉบับนี้) ทั้งนี้ เพราะสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวเป็นพื้นฐานของ
เสรีภาพด้านอื่นๆ ที่จะตามมาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
หากประชาชนในประเทศไม่สามารถเลือกที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความ
หลากหลาย ไม่อาจมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ ได้โดยเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
การเมืองการปกครอง ต่อบทบาทของสถาบัน และองค์กรต่างๆ รวมทัง้ กลุม่
ผูใ้ ช้อำ� นาจปกครอง ก็ยอ่ มสุม่ เสีย่ งทีส่ ทิ ธิและเสรีภาพทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่าในด้าน
อื่นๆ จะถูกรัฐและผู้ใช้อ�ำนาจปกครองล่วงละเมิดได้โดยง่าย
3.2 ประชาชนและองค์ ก รต่ า งๆ ด้ า นการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ประชาชนในเรือ่ งนี้ ควรตืน่ ตัว และคอยติดตามตรวจสอบการออกกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพ
ในการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร และการแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐใช้อ�ำนาจเกินขอบเขต และหากพบการใช้อ�ำนาจใน
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ลักษณะที่ไม่ชอบธรรม ก็ควรรวมตัวหรือร่วมมือกันร้องเรียนไปยังองค์กร
หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบ หรือระงับยับยั้งการออกกฎหมาย
หรือกระบวนการด�ำเนินนโยบายดังกล่าว กระทั่งอาจใช้กระบวนการทาง
ศาลเพือ่ ขอให้มกี ารตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หรือ
บทบัญญัติเหล่านั้นได้ (ดังเช่นที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศเยอรมนี และ
สหรัฐอเมริกา ตามที่ปรากฎในรายงานวิจัยฉบับนี้) ในขณะที่สื่อมวลชนเอง
ก็ควรสนับสนุน ให้ความส�ำคัญ และติดตามน�ำเสนอกระบวนการเรียกร้อง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
รู้ข้อมูล มีความตื่นตัว และเห็นความส�ำคัญในสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
3.3 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อาจรวมตัวกัน หรือจัดตั้งเป็นกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการให้เข้มแข็ง ทัง้ คงต้องคอยติดตามเฝ้าระวังการออกกฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ของรัฐด้วยเช่นกันว่ามีการก�ำหนดภาระ
หน้าที่ หรือความรับผิดชอบที่ไม่เป็นธรรม หรือเกินสมควรแก่ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตบ้างหรือไม่ อย่างไร เนือ่ งจากการเพิม่ ภาระหน้าทีอ่ นั เกินสมควร
แก่ผู้ให้บริการ ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพประชาชนด้วย ทั้งนี้
ทั้งในแง่ของสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งสะท้อนออกมาเป็นค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น และในแง่ของเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน เพราะอาจท�ำให้ผใู้ ห้บริการ จ�ำเป็นต้องเซ็นเซอร์
การน�ำเสนอข่าวสารของตนเอง อนึ่ง การรวมตัวกันและจัดการให้เป็น
กลุม่ ทีเ่ ข้มแข็งได้ยอ่ มช่วยเพิม่ อ�ำนาจในการต่อรอง หรือเรียกร้องให้รฐั ออก
กฎหมายที่เป็นธรรม ทั้งไม่ผลักภาระในการป้องกันการกระท�ำความผิด
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับเอกชนมากเกินไป
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Research Title
Impact of the Computer-related Crime
Act 2007 and State Policy
on the Right to Freedom of Expression

1. Rationale
Section 451 of the 2007 Constitution clearly stipulates
that the state must protect the rights and freedoms of the people
to access information and express opinions by any means and
through any type of media. However, under the rule of law
and democracy, the exercise of the rights and freedoms by any
person, particularly the right to freedom of expression, must
always be subject to restrictions specified by law, in order to
prevent the use of these rights and freedoms in such a way as
to affect or violate the rights and freedoms of others.
Paragraph 2 of Section 45 of the Constitution enacts
exceptions to the protection of freedom of expression, and authorizes the state to formulate ‘legal measures’ to restrict or control
the exercise of this right and freedom for four main reasons: to
maintain the security of the State, to maintain public order or
444
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good morals, to safeguard the personal rights and reputation of
others, and to prevent and end the deterioration of the mental
or physical health of the public.
Although the state, in its status of holding administrative power, can pass laws or employ other measures to regulate
or control the rights and freedoms of the people, such laws
or measures must also be restricted in order to guarantee to
the people that the administrative authorities do not use their
powers arbitrarily or violate freedoms beyond what is appropriate. Section 29 of the Constitution, therefore, restricts the state
to the enactment of laws to restrict the rights and freedoms of
the people to the extent necessary, and such laws ‘shall not affect
the essential substances of such rights and liberties,’ and ‘shall
be of general application and shall not be intended to apply to
any particular case or person.’2
However, although the Constitution stipulates the protection of the people and sets limits to the enactment of laws,
the past several years have seen the passage of many laws
and measures by the responsible agencies of the Thai state to
control and restrict rights, and even interfere with the media’s
freedom to present information and the Thai people’s freedom
of expression, resulting in questions as to whether this constitutes abuse of power. For example, the Emergency Decree on
Public Administration in Emergency Situation 2005 aims to
control news coverage of the political situation through various media including television, community radio and websites.
The Computer-related Crime Act 2007 (CCA) contains unclear
and ambiguous wording which authorizes the state to block
the publication of information or close websites. This has
actually happened in many cases where the authorities used
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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their powers without providing sufficiently clear reasons to the
owners of websites that were blocked, or censoring websites
many times without following the specified legal procedure
(seeking court orders as required by Section 20 of the law3). The
state instead asked for ‘cooperation’ from internet service providers or used its powers informally to block content or access
to certain websites which the state deemed ‘improper’, though
possibly not illegal.
Statistics which will be later presented in this report show
a worrying trend that the more serious conflict in Thai society
has grown, the more severe control and interference in the media became, particularly in online media or the internet (which
is under the scope of this research), through the use of powers
under the Emergency Decree.4 This trend occured despite the
fact that during political crises or conflict situations, the state
should even be more firm in protecting the people’s rights and
freedoms to access information and express opinions, as this
is the time when it is particularly necessary for the people to
have complete and thorough information to make decisions, or
to express their intentions and participate politically.
Moreover, many incidents have led to the belief that the
state enforces the law and other measures selectively and unequally. While many news outlets present news coverage with
the same degree of violence, the state has chosen to control only
some of them or some groups which present information that
the state considers to be unfriendly or belonging to the political opposition. For example, many community radio stations
were closed down by the Democrat government in 20105, or
by the Pheu Thai government in 20116. These cases raise the
question as to whether the state has violated or contravened the
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provisions of the constitution, and also reflect the attitude held
by the Thai state towards the rights and freedoms of the people
in this regard. Although in the past, several groups have tried
to make public appeals on this issue and bring cases to court to
test the legality of state use of power, this has not yet met with
an adequate response. In some cases, the court even refused to
examine the use of state power in this way. For example, the
Court of First Instance dismissed the Prachatai website’s complaint against the Centre for the Resolution of the Emergency
Situation during the Abhisit Vejjajiva government for using the
powers under the Emergency Decree to order the illegal blocking the Prachatai website.7
In addition to the strict control and censorship of the
media and websites in the past, it must also be noted that most
cases prosecuted under the CCA involve the dissemination of
information on the internet, not real crimes. Many of the accused
were web service providers who did not post the information
themselves. So in light of this, it cannot be denied that CCA
has been turned into an important instrument in the restriction
of freedom of online media.
With the facts cited above, it should be extremely useful
to collect statistics and case studies, to record the number of
websites which have been blocked, to classify the uses of the
CCA by the state, and to survey policies and attitudes of the
authorities and state officials regarding the people’s rights and
freedoms to access information and express opinions, so that
an analysis could show the real reasons as to how the internet is
coming under tight control in Thailand. However, this research
may never be complete without studies of the same issue in other
countries, so that comparisons can be made to lead to recomอาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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mendations and eventually the creation of a balance between the
prevention and suppression of online offences and the protection
of the people’s rights and freedoms, based on the research team’s
view that the freedom of expression of the people is important
and essential building a true democracy in Thai society.
2. Activities
Quantitative and qualitative research on the impacts of
the CCA
3. Timeframe of study
July 2007 – December 2011
4. Goals
1) Collect statistics on cases under the CCA and the
implementation of government policies regarding the people’s
freedom on the internet.
2) Collect information and opinions as well as solutions
to the problems arising from the blocking and control of internet
content from those who set policy and media control measures,
agencies and officials who enforce the law, and those affected
by enforcement of these measures;
3) Study problems resulting from the law and its enforcement in relation to the people’s freedom to access information
and express opinions on the internet, particularly the CCA Survey laws and policies relating to the people’s freedom on the
internet in other countries, to compare with those of Thailand;
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4) Analyze and evaluate advantages and disadvantages
(including comparisons with other countries) between the laws
and policies which focus on the control and filtering of internet content and those which place importance on the people’s
rights and freedoms. Conclusions will be made and appropriate
recommendations will be proposed to create a balance between
the prevention and suppression of offences and the protection
of the people’s freedoms.
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CHAPTER

01

Part 1
Statistic Study and Survey of the Opinions of State Officials
and Online Media Service Providers regarding
Enforcement of the Computer-related Crime Act 2007

The first part of the research study on the Impact of the
Computer-related Crime Act 2007 (CCA) and State Policy on
the Right to Freedom of Expression in a new media society
(online media) aims to study the impact of the enforcement of
the CCA since its enactment in July 2007 until December 2011,
a period of three years and six months. This section is divided
into two parts;
Quantitative study: statistics on the blocking of information and web access and on the number of legal proceedings.
Qualitative study: interviews and focus group discussions to collect data from persons concerned with enforcement
of the CCA
1. Quantitative Study
The impact of the law’s enforcement over three years
452

Computer Crime?

and six months was analyzed by two measures: the blocking of
information and web access; and the number of prosecutions
of citizens on various charges under the CCA.
Methodology
For statistics of blocking web access1, the researchers
relied on the Criminal Court database.2 Supplementary information was then acquired from relevant people, particularly one
large internet service provider (name withheld).
Statistics on legal proceedings were collected from state
agencies, particularly those directly associated with enforcement
of the CCA:
- the Ministry of Information and Communication
Technology (MICT)
- the Economic Crime Division (ECD)
- Technology Crime Suppression Division (TCSD)
- the Department of Special Investigation (DSI),
Ministry of Justice
- the Crime Suppression Division, (CSD) The Royal
Thai Police
- the Criminal Court
Research Limitations
The statistics on legal proceedings in this research is only
restricted to data accessible to the researchers. It cannot therefore
be concluded that the figures include the total number of cases
in Thailand. A number of cases are currently under investigation by the police at stations across country, where information
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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especially on pending cases is restricted, since it might affect
the ongoing judicial process and the rights of defendants. Moreover, not all data from all provincial courts was accessible in the
database. These restrictions mean that the statistics presented
in this research, which are regarded as reliable, clearly sourced
and accountable, are only a part of the actual totals.
Research Findings
1.1 Statistics on the restriction of data dissemination
or blocking of website access
Ever since the CCA came into force, the Thai state,
through the Ministry of Information and Communication Technology (MICT), has had the authority under Section 20 to take
measures to censor or restrict computer data of a type “that is
likely to damage the country’s security or cause a public panic”.
“Section 20. If an offence under this Act is to disseminate
computer data that might have an impact on the Kingdom’s security as stipulated in Division 2 type 1 or type 1/1 of the Criminal
Code, or that it might be contradictory to the peace and concord
or good morals of the people, the competent official appointed
by the Minister may file a petition together with the evidence
to a court with jurisdiction to restrain the dissemination of such
computer data.”
It has been found that since enactment there have been
totally 156 court orders to block websites. In 2007, the court
ordered the restriction of the access of two URLs; in 2008, 2,071
URLs; in 2009, 28,705 URLs; and in 2010, 45,357 URLs. The
total number of the sites blocked by court order is therefore
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2007
Content

2008

2009

2010

2011

Total

Court
order

URL

Court
order

URL

Court
order

URL

Court
order

URL

Court
order

URL

Court
order

URL

Insulting the king, the queen, or the heir

0

0

7

1,937

30

16,525

27

39,115

26

3,213

90

60,790

Obscene or pornographic

0

0

4

96

27

11,609

15

6,105

6

1,585

52

19,395

Abortion pills

0

0

1

37

3

320

0

0

4

357

Encourage gambling

0

0

0

0

2

246

0

0

2

246

Depreciate the religion

1

2

1

1

1

2

0

0

3

5

Other

0

0

0

0

1

3

3

137

1

280

5

420

1

2

13

2,071

64

28,705
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81,213 URLs.
Note that the Criminal Court gives the type of offence
as the reason to issue an order. These are one those with lèse
majesté content, with 90 court orders to block 60,790 URLs;
two those with the obscene or pornographic content, with 52
court orders to block 19,395 URLs; three those with content
related to advertising morning-after abortion pills, with four
court orders to block 357 URLs; four those with content encouraging gambling with two court orders to block 246 URLs;
five those with blasphemous content, with three court orders
to block five URLs; and six other offences such as phishing
and spamming sites and misleading websites that possibly create misunderstanding and confusion among the people on the
government’s crackdown, with five court orders to block 420
URLs. The proportion of URLs banned by the court order is
shown by offence in the graph below;
The criminal court database also shows monthly figures
the number and the category of URLs blocked. This monthly
breakdown (Figure 3) is useful in identifying the factors that
influenced implementation of the law in different periods.
Analysis and Observations on the Statistics on Web Blocking
or Web Access Restrictions
1) The rate of web blocking or web access restriction
alters according to the political situation.
It is noted that relatively few web access restrictions were
imposed between 2007 and 2008 compared to 2009-2010, where
there was an overall increase, with 2010 having the highest rate
of web access restrictions, followed by a decline.
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Figure 3: Monthly number of court orders by offence.
Figure 3: Monthly number of court orders by offence.

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

457

The assumption can be made that the likely cause for
the relatively low number of URLs blocked during 2007-2008
compared with the following years is that the CCA had been
effective for only a short period of time since its enactment on
18 July 2007. No mandate was given to specific agencies to
monitor offences under this law, and the state body that was
later directly assigned to regulate online information, the Office
of Information Technology3 under the MICT, was established
only in 2009. There was a lack of preparedness in the courts
to issue orders under Section 20. Before the enactment of the
CCA, the MICT had used the mandate provided the 5th declaration of the Council for Democratic Reform4 to block several
websites. This was done by simply giving direct orders to internet service providers without any process of consideration,
justification or preparation of a petition for a court order to
restrict web access. After 2008, the statistics rose. As mentioned
earlier, most websites blocked during 2007-2011 allegedly had
content and images which defamed the king, the queen or the
heir apparent (60,790 URLs) or were obscene or pornographic
(19,395 URLs). Website blocking for lèse majesté peaked when
Lt. Ranongruk Suwanchawee and later Juti Krairiksh served as
ICT Minister during the administration of then Prime Minister
Abhisit Vejjajiva.
It is found that the months with the highest number of
websites blocked for lèse majesté were March 2010 (9,672
URLs), August 2010 (9,289 URLs) and February 2010 (6,731
URLs). This was when conflicts between the people and the
government, and between groups of people increased markedly.
In February and March 2010 the United Front for Democracy
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against Dictatorship (UDD) and the red shirts were organizing
for protests that began at Phan Fa Bridge in March before relocating to Ratchaprasong Intersection in April. In August 2010
the red shirts began to employ online media substantially to
mobilize, as part of the ‘Red Sundays,’5 for a rally on September
19, the 4th anniversary of the 19 September coup.
No empirical evidence of whether the content of the
blocked websites actually insulted or defamed the monarchy
is available. The high numbers of blocked websites during the
administration of Prime Minister Abhisit Vejjajiva was used to
support accusations that the protesters aimed to overthrow the
monarchy. This raises the question as to whether websites were
blocked for lèse majesté because they really were offensive, or
whether claims of increased lèse majesté activity were fabricated
to attack the political opposition’s freedom of expression.
Likewise, the reduction in the number of websites
blocked during the end of the term of ICT Minister Juti Krairiksh in the Abhisit government and the beginning of that of
Gp.Capt. Anudith Nakornthap in the Yingluck Shinawatra
government could be interpreted in different ways. Possible
causes are the efficiency of previous lèse majesté suppression,
and the loss of interest by the Abhisit government in blocking
websites as the election approached combined with a different approach by the newly elected government that came into
power in 2011.
Aside from political conflict, state policy may also have
an impact on website blocking. In June and July 2010, shortly
after the announcement of the collaboration of MICT, the Ministry of Justice and the Ministry of Culture to establish the Cyber
Scout project, the number of blocked websites increased sharply,
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Figure 6: URLs blocked for lèse majesté monthly 2007- 20011, correlated to major
relevant political and structural changes.

but then fell as interest in the project appeared to wane.
Section 20 of the CCA was not the only tool used by
the state to censor information. Figure 6 shows a high degree of
fluctuation from month to month fluctuation in the number of
URLs blocked. In some months almost ten thousand URLs were
blocked, while in preceding or following months, few URLs or
none at all were blocked. In fact, a significant number of URLs
were blocked not through court orders but through other instruments, especially the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations 2005 (hereafter the “Emergency
Decree”). On April 9 2010, PM Abhisit Vejjajiva declared the
Emergency Decree in Bangkok, later expanded to other areas
and continuing until December 2010.6 He appointed the Center
for Resolution of Emergency Situation (CRES) to implement the
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decree, which included the power to block websites. The number
of URLs blocked by orders of the CRES exceeded ten thousand,
according to information from an internet service provider. The
CRES procedure for blocking websites differed from that of the
MICT. Under Section 20 of the CCA, websites could only be
blocked when there was clearly an offence and only through the
court orders; under Section 9 (3) of the Emergency Decree, the
CRES could block websites in any way it wished without the
need for court orders.7
It has been discovered that websites were blocked, either
publicly or secretly, in sets. At least three CRES orders blocking
over 600 websites/URLs/IP addresses/Phone numbers failed to
specify the website names or particular URLs, but instead cited
a range of IP addresses (i.e. block XXX.XXX.XXX.0 to XXX.
XXX.XXX.255). This set included a website or websites that the
CRES thought violated the Emergency Decree. However, many
other websites that neither violated the law nor posed any threat
were also blocked because their domain numbers fell within
the set. This means that not only the websites that were really
offensive, but also many general websites, were closed down.8
Blocking websites under the Emergency Decree, though
not illegal, allowed the CRES to send orders to service providers
without any scrutiny or oversight by other institutions. It was also
found that Emergency Decree procedures lacked transparency
in practice because no record was kept of each order, showing
the legal procedure or the websites affected.
This has made it difficult for people affected both the
directly and indirectly to prove whether the blocked websites
were actually illegal, and whether the CRES actions were
legitimate. It is suspected that some websites were blocked
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merely because they disagreed with government policy. Also,
the blocking of a website under the Emergency Decree would
prevent everyone in the country from accessing those sites, not
only those residing in Bangkok and those provinces where the
Emergency Decree was declared. More interestingly, even after
the Emergency Decree was withdrawn, a number of websites
still continued to be blocked.9 In addition to its legal authority
the government also sought “cooperation” from internet service
providers at different levels to block websites without orders
from the courts or the CRES.
The figures show that in 2010 the greatest number of
websites was blocked followed by a gradual decrease as Thailand
went through a political transition. A general election paved the
way for Ms. Yingluck Shinawatra from the Pheu Thai Party to
become PM. The researchers believe that the reduction in the
number of blocked websites still does not necessarily demonstrate an improvement in freedom of expression in Thailand.
On the contrary, 3 months after Gp.Capt. Anudith Nakornthap
became Minister in the Yingluck administration, the MICT
sought “cooperation” from the webmaster of Facebook to block
over 10,000 URLs10 (this number is not included in the figures
above since the blocking was not done under Section 20 of the
CCA). Deputy Prime Minister Chalerm Yoobamrung also announced publicly that websites offending the institution of the
monarchy would continue to be blocked, which would require
a budget of more than 400 million Baht11. Moreover, the MICT
also revealed that it sent representatives to negotiate cooperation
from major global service providers to restrict access to their
website for Thai users.12 13
In conclusion, we see that the number of blocked webอาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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sites in Thailand after the enforcement of the CCA is related to
and influenced by the degree of political conflict and the extent
of public political expression in online media. However, the
statistics on blocked websites from the court database cannot be
used as the only indicator of suppression of the people’s freedom
of expression. This is firstly because the mechanism of blocking through court orders under Section 20 of the CCA has been
used only under a normal circumstances and is discarded under
unusual circumstances, when the state resorts to emergency
measures (with extremely limited transparency) to censor information and suppress people’s expression. Also, despite having
the CCA and Emergency Decree, the Thai government has also
sought informal “cooperation” from internet service providers
block websites off the record without any legal mandate.
2) Judicial counterbalance to the MICT
Website blocking has always been opposed by the people
because it is regarded as interference in the media and restriction of access to information. It also does not accord with the
democratic principles either. Therefore, in the process of drafting
the CCA, efforts were made to counterbalance the exercise of
power of the state under the MICT by mechanisms that would
prevent any violation of the rights and liberties of the people.
Under the CCA, therefore, a judicial institution is assigned to
approve petitions from the executive and issue orders to block
websites under Section 20.
However, it is found that in practice the court did not
spend much time approving the petitions filed by the MICT and
issuing orders. Since the enforcement of the CCA, there have
been 156 orders. Among these, 142 were issued on the same
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The total number of days
spent in approving a
Year
petition
2007
2
2008
35
2009
88
2010
46
2011
36
Total
207

The average number of the
URLs per day
The total number of URLs
2
1
2,071
59
28,705
326
45,357
986
5,078
141
81,213
392

Figure 7: Table showing the number of days and number of URLs that the court considered by year (2007-2010)

Figure 7: Table showing the number of days and number of URLs that the court
considered by year (2007-2010)

day that the MICT submitted the petition, resulting in 78,192
URLs being blocked. Between 2007 and 2009, when the MICT
filed a petition to the court, the court would spend an average of
2-6 days to judge if it should issue an order to block a website
or not. During 2009 and 2010, the number of petitions filed
increased dramatically. The information on the number of court
orders and the number of blocked URLs shows that the court
had to consider on average 326 URLs per day in 2009 and 986
URLs per day in 2010.
The amount of time spent in considering the contents
of websites in petition and issuing restriction orders is very
important. Although Section 20 of the CCA does not prescribe
a criminal penalty for offenders, the measures taken, of denying the public access to information, infringes on people’s
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right to freedom of expression, a basic right guaranteed by the
Constitution of Thailand. The deprivation or limitation of any
freedom should be implemented in a reasonable, thorough and
appropriate manner. In this context, examination of petitions
involving 200-300 URLs and issuing an order within one day by
a single judge (or even by a panel of three judges as sometimes
appointed) must have been completed with great difficulty.
Or the court must have had a huge working team to examine
the contents at an incredibly swift pace. However, there is no
evidence of the existence of such teams. For this reason, the
question has arisen among members of society and affected
people as to whether the court has been an effective counterbalance to the executive as envisaged in the CCA.
According to Section 20, after the court has issued an
order, a copy of the order will be forwarded to internet service
providers to block access to internet users in Thailand.
1.2 Statistics on Prosecutions under the CCA
Data compiled for July 2007 - December 2011 show a
total of 325 prosecutions under the CCA, 12 of which occurred
in 2007, 32 in 2008, 80 in 2009, 104 in 2010 and 97 in 2011.
(See figure 8)
Offences under the CCA can be divided into two groups:
1) true computer crimes or crimes relating to “the data or the
system” of a computer under Sections 5–13,14 such as illegal
access, data filtering or system sabotaging through the spread of
viruses, etc.; 2) crimes relating to the dissemination of “content”
on computer systems under Sections 14-16, such as dissemination of obscene images, dissemination of information deemed a
466
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threat to national security or defamation by computer-generated
or computer-modified images, etc.
In the three years and six months since the CCA came
into force, 28 cases relate to crimes involving the computer data
or system (true computer crimes) accounting for 17.18% of all
cases, whereas 103 cases or 63.19% relate to crimes involving
the dissemination of offensive computer content. The remaining
32 cases (19.63%) are unclear. (See figure 9-10)
Prosecutions can be further classified into seven categories by the types of offence: defamation (100 cases); true
computer crimes (47); lèse majesté (40); online fraud (31); dissemination of pornography (31); sale of illegal software (12):
security-related crimes (6). The remaining 58 cases are unclear
and cannot come be categorized. (See figure 11)
When classified by case status and outcome, 89 cases
are under investigation by inquiry officers; 70 cases have been
filed by the prosecutor; one case has not been filed by the prosecutor; 20 cases have been mediated/compromised/withdrawn;
13 cases have been dismissed by the court; 73 cases have been
ruled guilty; in two cases the inquiry officers have brought
charges under the CCA but the prosecutor did not file the cases
on those charges or the court did not render judgment under
the act. The remaining 57 cases have already been tried by
provincial courts, where the researchers do not have access to
information. (See figure 12)
Figure 13 shows that defamation offences are not only
the most numerous cases filed under the CCA, but also the most
numerous to end with mediation, compromise or withdrawal.
On the contrary, the other categories like computer crimes, lèse
majesté or pornography, which are smaller in number, are likely
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to be prosecuted and ruled guilty.
In the 73 cases where a verdict was reached (See figure
14), the defendants confessed in 62 and defended themselves
in 11. In case of defamation and pornography where there is
a confession, the court is most likely to suspend the sentence.
When a defendant confesses, the overall behavior is not seen as
harmful or the court believes it is appropriate to give the defendant the chance to reform so there is no need for imprisonment
as. In some cases, the court orders community service or dharma
courses in order to soften the mind through religion during the
suspension period. However, computer crime, fraud and lèse
majesté cases are much likely to receive sentences without suspension. For example, in Red Case No. Dor (ด.) 1945/2553 at
Bangkok South Criminal Court, the defendant had hacked into
the computer system of a hosting company and erased the data
of a member. The court gave a sentence of imprisonment without
suspension with the reason: “under the current circumstances,
computer usage for economic purposes and for academic and
general research has become widely popular. The crime that
the defendant has committed has an effect on the confidence of
computer users and on society in general. It is deemed a severe
crime and therefore, there is no ground for suspension”.
Classification of cases by complainants shows that that
most cases (66) are brought by female citizens, followed by
juristic persons (56 cases), male citizens (44 cases), TCSD (19
cases), MICT, (17 cases), DSI (13 cases), Crime Suppression
Division (CSD) (12 cases), other state agencies (12 cases), local
police officers (6 cases), CWD (4 cases), and ECD (3 cases). In
73 cases the origin is unclear.
Although official information shows only 17 cases filed
470

Computer Crime?

Procedure of the Case
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0
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5
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48

1

1
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1
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by the MICT, one of these filed with the Crime Suppression
Division involves a list of 1,037 URLs with content deemed in
breach of Section 112 of the Criminal Code. This case is still
pending under investigation by inquiry officers. This one case
could lead to 997 prosecutions.
As far as the details of the accused and the defendants
of the CCA are concerned, the general male individuals are the
most to be charged and prosecuted with 153 cases, while the
female counterparts are at 67 cases. Moreover, there are 24 cases
that involve the internet service providers, which are regarded
as a content provider or a communication service provider, like
webmasters or webboard administrators. There is also a handful
number of cases, where the defendants are media people and
many other cases, whose offenders are unknown.

Offense
National
Security
Defamation
Lèse Majesté
content
Pornography
Fraud
Traditional
Computer
Crimes
Selling
Computer
Programs
Others
Total

Guilty Verdict (73)
Confession (62)
Defense (11)
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0
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0
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0
0
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0
0
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0
3
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0
1
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8
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0
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0
2
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2
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0
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2
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0
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0
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Analysis and Observations on the Prosecution of
the CCA Cases
From all cases to which the researchers has access were
able to compile, a relatively high proportion of offenses concern
content dissemination under Sections 14-16 of the CCA when
compared to true computer crimes or crimes dealing with computer data or systems, under Sections 5-13. This includes cases
brought under the provisions of the CCA alone and those based
on both the CCA and other laws, such as the Criminal Code.
1) Use of Section14 (1) in Defamation Cases and
Authenticity of Content
“Section 14 If any person commits any offence of the
following acts shall be subject to imprisonment for not more
than five years or a fine of not more than one hundred thousand
baht or both:
(1) that involves import to a computer system of forged
computer data, either in whole or in part, or false computer
data, in a manner that is likely to cause damage to that third
party or the public;”
Because users may use pseudonyms in online communication, the process of identifying users, though possible, is not
as easy as with real names. Internet users may condemn, accuse
or even sabotage someone’s reputation by publishing personal
information or images without fear of being arrested. This leads
to the unprecedented increase of defamation cases brought to
the court, frequently without the complainants knowing who
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the offenders are. In the past, defamation cases appear to have
been used as a political tool for politicians to sue each other
or the media. In both criminal and civil cases involving huge
compensation, Section 42315 of the Civil Code or the Section
32616 in combination with Section 32817 of the Criminal Code
cover online defamation offences already and there is no need
for the specific provisions in the CCA. However in practice, it
is found that many defamation cases on the internet made use of
the CCA, with the injured party filing the case under the Civil or
Criminal Code, in combination with Section 14 (1) of the CCA.
In fact, the genuine intention of the drafting committee
of the CCA including Section 14 (1), as interpreted, was not
meant to replicate the existing defamation laws.
The original intention of the drafters was for Section
14 (1) of the CCA to fill a gap in the Criminal Code on crimes
related to “document forging”18, where the Criminal Code
can be interpreted as applying only to “paper objects or other
materials”19, and not to electronic document forging20, thus
leaving a loophole in the law. Section 14 (1) therefore was not
intended to cover importing to a computer system data (whether
true or false) that is likely to cause damage to the reputation of,
or defame a third party, which constitutes a crime similar to
defamation in the Civic and Criminal Codes. It was intended
to mean “to import to a computer system of forged computer
data, either in whole or in part, or false computer data” which
constitutes a crime similar to that of document forging in the
Criminal Code.
To use Section 14 (1) against defamation overlaps with
other laws, and also creates confusion to those charged as well
as the general public.21
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2) Use of Section14 (2) and (3) in State’s Security
Related Cases
“Section 14. If any person commits any offence of the
following acts shall be subject to imprisonment for not more
than five years or a fine of not more than one hundred thousand
baht or both:
(2) that involves import to a computer system of false
computer data in a manner that is likely to damage the country’s
security or cause a public panic;
(3) that involves import to a computer system of any
computer data related with an offence against the Kingdom’s
security under the Criminal Code;”
It seems that national security was particularly emphasized in the drafting of the CCA. Offences related to this were
placed under Section 14 (2) and (3). At the same time, Section
14 (2) is also one of the most problematic articles regarding its
scope. It is also criticized for being used by the state as a tool
to restrict people’s freedom of expression due to the ambiguous
wording within the paragraph, namely “damage the country’s
security” or “cause a public panic”; the general public cannot
understand at once what kind of information would constitute
such a crime. It allows each case to be interpreted in its own
way, which is subject to change according to the times and the
attitude of those who control the law.
This section can be used for political harassment. When
there were uncontested prosecutions, the vagueness of the
charges would not be proved beyond reasonable doubt. For
example, in a security-related case, the court sentenced the
owner of texts and images of Kim Jong-Il, then President of
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North Korea, on the grounds that they might create confusion
and conflict among the people and affect Thai-North Korean
relationships, regarded as a threat to the country’s security. In
this case, the defendant confessed and was found guilty without
any explanation of how talking about the President of North
Korea could affect international relations.
Case statistics indicate that most security-related cases
are lèse majesté offences under the Section 112 of the Criminal
Code, which is usually used in combination with Section 14
(2) or (3) (40 cases). Six cases concern other security-related
offences or offences against public morals. Taking into account
the social context, it is probably understandable that most accused on lèse majesté charges have been denied bail. They also
face pressure to confess and gain the chance to beg for a royal
pardon. Most of the accused, who are remanded in pre-trail
detention, choose to confess even if they hope to win a trial, as
it is not worth spending time in the prison without bail. In the
four years and six months since the law’s enforcement, there
has been no single case study to analyze the definition of the
word “security” in these two paragraphs.
So far, only two cases charged under Sections 14 (2) or
(3) have been dismissed by the court. However, the reason for
the dismissals was not the failure to prove that the dissemination of online information threatened national security, but the
failure to prove that the defendants were the persons who disseminated the information.
Notable Cases under Section 14 (3)
Among all the security-related cases filed under the CCA,
there are notable two examples cases, where service providers
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were charged under Section 14 (3) of the CCA for intentionally
supporting or allowing a crime to take place. The defendants in
both cases were found guilty and sentenced.
In Red Case Number Or (อ.) 1226/2554 of Criminal
Court, Tantawuth the designer of the Nor Por Chor (UDD)
USA website, was accused of being the writer of two texts
offending the institution of the monarchy and of allowing the
publication of one offensive article. The defendant denied all
charges and argued that he had logged into the system because
he was hired to design it but he did not post the two texts as
alleged and had no authority or responsibility to regulate the
contents of the website. The prime evidence in this case was
a log file, which showed that the defendant had logged in into
to the system through an FTP (File Transfer Protocol) program
under the name “noporch”; the police officers believed that to
use such a program, a certain amount of skill is required, so they
considered the defendant to be legally the “provider”. The two
texts in the complaint appeared to be posted by a user registered
under the name “admin” (not “noporch” used by the defendant),
which is usually understood to be the system administrator. The
police, therefore, charged the defendant as both the originator
of the text and the service provider by law. The sentence was
13 years in prison.
In Red Case Number Or (อ.) 2091/2555, the defendant,
Chiranuch Premchaiporn, the director of the online newspaper
website Prachatai, was responsible for the content and a webboard open for the public to express opinions. The case concerned third party comments posted on the Prachatai website.
The court ruled that the defendant was guilty under Sections
14 (3) and 15 of the CCA and sentenced to a one-year prison
478

Computer Crime?

sentence and a 30,000 baht fine. Since the defendant cooperated
in the judicial process, the court reduced the penalty by one-third
to eight months in prison term and a 20,000 baht fine. Her jail
term was suspended for one year because she had never been
previously convicted. The court reasoned that the defendant has
allowed the data which breached national security to be imported
to the webboard for which she was the administrator. Most of
the offensive texts were allowed to appear for one to ten days,
but one text remained for 20 days. The court considered that this
was enough time for the defendant to be aware of the text and
delete it. The court therefore considered the failure to delete the
text in a timely manner, as neglect of duty with implied consent
to import false data in a computer system, constituting a crime
under Sections 14 (3) and 15 of the CCA.22
The researchers find the case interesting in two ways.
Firstly, even though the court in this case acknowledged that
Thailand, unlike other countries, has at present no written regulation regarding the “timeframe” within which a service provider
must take down messages when notified (Notice & Takedown),
the court ruled against the defendant that 20 days were “unacceptably late.” Secondly, the court used the 20-day duration to
reason the “implied consent” of the defendant in allowing the
import of the text in a computer system. This means that even
though the prosecutor was not able to prove “beyond reasonable doubt” that the defendant “intentionally” consented to or
supported the commission of a crime, the court still handed
down a guilty verdict. These two issues raise the question how
legitimate the ruling is, and whether it abides by “the principle
of legality” (nullum crimen, nulla poena sine lege).
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3) Use of Section 14 (4) in Dissemination of Pornography
“Section 14 If any person commits any offence of the
following acts shall be subject to imprisonment for not more
than five years or a fine of not more than one hundred thousand
baht or both:
(4) that involves import to a computer system of any computer data of a pornographic nature that is publicly accessible;”
Quick and easily accessible, internet communication
technology and the ability to hide one’s identity facilitate the
instant dissemination of sexual images, which can sometimes
be interpreted as pornography. As with defamation, the dissemination of pornographic materials is already covered under
Section 287 of the Criminal Code23 but the CCA drafting committee thought that the definition needed to be extended through
Section 14 (4) of the CCA. In the past this section has used
mostly to request court orders to block pornographic sites. 22
prosecutions have been brought under Section 14 (4) with 18
cases already tried. With the exception of one case where the
details could not be accessed, all ended with the defendants’
confession. These cases were initiated by state authorities and,
more frequently, the victims whose images were disseminated.
In the prosecution process, Section 14 (4) was usually used in
combination with Section 287 of the Criminal Code. Many cases
also made use of Sections 326 and 328 of the Criminal Code on
defamation because the obscene images or texts could destroy
someone’s reputation.
Notable Cases under Section 14 (4)
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Of 22 cases under Section14 (4), five involved providers
which all ended with their confession. They were therefore given
suspended sentences by the court. However, there is no evidence
that, after the victim has prosecuted the providers and the court
has ruled on the cases, there was any attempt to prosecute the
internet users who were the main principals in the import of the
texts or images to a computer system.
One notable example is the case of the service provider
of the 212cafe website, which allows the general public to create their own webboards. It appears that someone posted a nude
image of the victim on a webboard on the 212cafe website. The
victim reported it to the police and the police officers ordered
the 212cafe webmaster as the service provider to remove the
image, but as the webmaster was not at home when the order
arrived, the police could not contact the service provider. Finally,
the police forcibly arrested the service provider at his house on
charges of “supporting or consenting” to the dissemination of the
pornographic messages or pictures (Section 14 (4) and Section
15 of the CCA). The case is particularly interesting because the
state official’s inability to contact the service provider (regardless of the reasons) led to charges under the CCA against the
service provider.
Notwithstanding the court’s verdict, when such a case
is prosecuted, the defendant is burdened with the trial process
consequent from the actions of others. This service provider
has had the trouble of having to fight the case. What must be
considered is the size of the operation. The 212cafe webmaster
is only a small-scale operator who wrote the webboard system
to provide a free service to the public (at present there are many
like this). The capacity in terms of budget and staff to monitor
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content in his service cannot equal that of large service providers.
Placing the burden of responsibility on service providers of all
kinds, who are only intermediaries through whom information
is passed online, will discourage this type of service and create
a culture of fear in the business, especially among small enterprises. These conditions contribute to restricting opportunities
for free communications online.
Conclusions from quantitative impacts study
It can be said that in the four and a half years from July
2007 to December 2011 the CCA has been used to control the
content of online media rather than combat true computer crimes
or crimes executed on data or computer systems according to
Sections 5 to 13 of the CCA, which was the original intention
of this law.
The CCA has been used to block a total of 81,213 URLs,
the majority of which were censored for containing lèse majesté
materials and pornography. The number of websites blocked
can be observed to fluctuate according to the political situation.
Section 20 of the CCA grants authority to the state to
block websites, and although the law is problematic for its
ambiguity, the set procedures for exercising this authority were
designed to prevent the state’s abuse of power. Before a website
can be censored, state officials have to file for the permission of
the courts, which issue orders. However, the numbers of websites
blocked by court orders in recent years raises questions concerning both the effectiveness of judiciary oversight and justice for
webmasters and online media consumers affected by the law.
It is extremely difficult, if not impossible, for the judges to give
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full consideration to an average of 392 websites per day.
Further, the analysis shows that even without the CCA,
the Thai state still has other measures to restrict access to websites, such as the Emergency Decree and other bills concerning
national security, or by requesting cooperation from service
providers. Neither of the Emergency Decree nor requests for
cooperation require judicial oversight over state officials’ exercise of authority. There is a current lack of protocol concerning
the timeframe within which webmasters should be warned of
the offensive material and the duration for blocking websites.
Neither records of state officials’ exercise of power exist nor are
they required to justify the reasons for their actions.
Three years after the CCA came into force, more than
half of prosecutions (66.15%) concerned the dissemination of
content by online media websites. This is about three times the
number of prosecutions for true computer crimes (19%).
The three most frequent types of cases are defamation,
true computer crimes, and lèse majesté. Whereas complaints
concerning defamation and true computer crimes mainly come
from citizens or juristic persons, lèse majesté complaints originate primarily with state bodies: the MICT, the DSI, and the
Crime Suppression Division of the Royal Thai Police.
The original intention of the CCA was to combat true
computer crimes, where interpretation of provisions under the
Criminal Code could not be applied because of the different
nature of the offence. In practice however, the CCA has been
used to control content disseminated by online media, which
directly affects the people’s rights and freedoms. Section 14 was
used in many prosecutions, even though in terms of legislation
is held to have content that overlaps with offences under the
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Criminal Code. The difference is only that the CCA has more
severe penalties. Both defamation penalties and offences concerning the distribution of pornographic material and images
carry heavier penalties than under the Criminal Code. The CCA
also turns some offences, especially defamation, into public
offences, where anyone can lay charges with the authorities.
Such duplication of legal provisions at the very least creates
confusion among the general public as well as enforcement
agencies, resulting in misinterpretation and distortion of the
intention of the law.
Freedom of communication and expression is also
limited by Section 15 in particular, which faults service providers
who act as intermediaries without an attempt to understand
the volume and nature of information disseminated through
online media, where the service provider is unable to monitor
closely all content in a website. This has created a culture of
self-censorship in the media, where certain topics are omitted
from reports and service users are prevented from expressing
their opinions. Worse, reported news is sometimes distorted and
incomplete as to avoid defamation and liability. An additional
problem that surfaces from this research is that many allegations against service providers stem from the state’s inability or
lack of willingness to investigate and trace the true wrongdoer,
both of which are more complicated tasks, requiring time and
skills. Instead, allegations are aimed at webmasters and service
providers alone, which conflicts with the original intention of
the law that both perpetrators and intermediaries be prosecuted.
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2. Qualitative Study
In addition to a quantitative study website blocking statistics and prosecutions in the last three years and six months,
in-depth interviews and focus group discussions were conducted
to collect the opinions of personnel in various organizations
relevant to the enforcement of the CCA.
The results of the survey are divided into three parts.
Part 1: The role of state agencies in enforcing the law and
policy which affect the right to freedom of expression
Study Method
Indepth interviews were conducted with randomly
selected state personnel who have experience with and have
enforced the CCA to survey their opinions. The researchers
also asked for recommendations from other persons able to
give reliable information through interviews, making a total
seven persons.
1) Officer (name withheld) from the IT Crime Prevention
and Suppression Bureau, MICT
2) Competent official (name withheld) under the CCA,
MICT
3) High-ranking police officer (name withheld) of the
Technology Crime Suppression Division (TCSD)
4) Pol Col Siripong Timula, Deputy Commander of
Technology Crime Suppression Division
5) Krerkchai Srisukcharoen, Senior Investigating Officer, Bureau of Technology and Cyber Crime, DSI
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6) Pol Col Anuchit Bunyapatiphak, Department of
Computer Crime Detection, Central Scientific Crime Detection
Division
7) Expert police officer in technology (name withheld),
Royal Thai Police
Part 2: Duties and roles of internet business entrepreneurs
under the CCA and implications concerning the right to
freedom of expression
Study Method
A focus group discussions were used to collect information from service providers and internet business entrepreneurs,
including internet service providers, web hosting service entrepreneurs and data center/storage service providers. Despite the
diversity of background, all have similar experiences regarding
the CCA.
The researchers submitted invitation letters to the focus
group discussion to internet entrepreneurs using relevant networks to identify persons who could give reliable information.
Participants comprised 14 persons from eight organizations.
The internet service providers included two legal officers
from CAT Telecom Public Company Limited, a legal officer
from Advanced Info Service Public Company Limited, three
public affairs officers from Total Access Communication
Public Company Limited, two legal officers from TT&T Public
Company Limited, and a representative from True Corporation
Public Company Limited. Web hosting service providers included three representatives from ANET Company Limited, one
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representative from Thai Host Talk, a web hosting entrepreneur
association, and one representative from Proimage Engineering
& Communication Company Limited, who provides both web
hosting and data center services.
Part 3: The roles of webmasters and webboard administrators under the CCA and implications concerning the right
to freedom of expression
Study Method
A focus group discussion included webmasters and
webboard administrators chosen for the variety of website content including political news, technology news, variety news,
professional associations, weblogs, webboards and internet
business entrepreneur.
Political news websites:
1. Chuwat Rerksirisuk, editor of Prachatai (http://
prachatai.com)
2. Varit Limthongkul, journalist and columnist of
Manager ASTV (http://www.manager.co.th)
Technology news website:
3. Isriya Paireepairith, founder and webmaster of
Blognone (http://blognone.com)
Variety news websites:
4. Somporn Suksamann, webmaster of MThai (http://
mthai.com)
5. Sithichoke Supaporn, webmaster of MThai (http://
mthai.com)
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Webboard:
6. Thammaporn Seekhao, legal officer of Pantip (http://
pantip.com
Weblog:
7. Pathinya Sa-ngiamchit, founder and webmaster of
Exteen (http://exteen.com)
Professional association
8. Asina Proawasin, president of IT journalist club, and
IT journalist of The Nation newspaper
Summary of the study on qualitative impact
The information and opinions of state personnel, service
providers and webmasters based on their experience with the
CCA and relevant suggestions can be summarized as follows.
1. Experience with the CCA
State sector The CCA provides a clear mandate for
officials to block access to websites. Though various websites
have been blocked for a variety of reasons, none have been
prosecuted.
The CCA authorizes competent officials to carry out
their duties and requires service providers to record computer
traffic data which proves to be very useful during investigations.
Nonetheless, real computer crimes have not been detected so
far. Most cases have involved political conflicts and political
changes and as a result the CCA has been increasingly applied
to national security related cases.
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Though the CCA authorizes competent officials, it has
no effect on the operations of the Department of Special Investigation (DSI), since the DSI relies on the authority prescribed
by the DSI Act, rather than the CCA.
Internet business entrepreneurs The CCA contains clear
provisions governing cooperation with the state in terms of
blocking access supported by corresponding legal procedure.
It is clear for service providers to block websites when a court
order is established. In addition, the CCA has changed the way
the state treats computer traffic data. Formerly, service providers
might have been able to refuse to store data with the claim that it
was the private information of their clients, but the CCA makes
it imperative for service providers to store data and provide it
to competent officials, and any breach of this obligation may
result in a punishable offence.
Webmaster The CCA has instigated internal regulations
among service providers. For example, user content is now
filtered prior to dissemination to the public and users are required
to register prior to posting any messages or comments. More
personnel and equipment have to be procured to meet additional
filtering duties and even legal advisors are now needed to monitor any legal issues that may arise and to monitor compliance
with requests from the state.
2. Implications of the CCA for the right to freedom of
expression
State sector Four major issues are identified.
1) Interpretation of many sections of the law gives
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the authorities broad latitude to use their own discretion. For
example, the clause on forged or false computer data is extremely
vague and it is difficult to prove “falsehood”. In addition, online communication has often led to new issues and competent
officials are always required to explore if those issues fall within
the scope of the CCA.
2) There has been no clear application of the law to suppress true computer crimes and to protect the damaged parties.
For example, when any victim of a computer crime reports it
to the police, the police often refuse to accept the complaint
claiming that it is outside their jurisdiction, or that they are not
qualified to investigate since they are not competent officials
under the CCA
3) There is a lack of personnel with sufficient knowledge and understanding of CCA cases due to the government
service system where once the competence of officials has been
developed, they may be rotated to other government departments. The appointment of competent officials under the CCA
in many cases has not been drawn from those with the qualifications according to criteria set by the law, but has depended
on the discretion of the Minister of Information and Communication Technology, or has chosen officials without sufficient
knowledge and expertise to request information from service
providers under the CCA. This has a direct impact on the credibility of state officials.
4) The clauses that authorize competent officials under
the CCA to request information or computer data are interpreted
so as to exclude other inquiry officials. As a result, certain
criminal offences such as fraud, which fall within the scope of
the Criminal Code, have in reality been prosecuted under the
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CCA with competent officials simply seeking authorization to
request necessary data from service providers. Online fraud cases
are overwhelmingly handled by the central MICT authorities.
Internet business entrepreneurs Three major issues were
identified.
1) Service providers feel unsure about the interpretation
of Section 15 which penalizes service providers for “intentionally supporting or consenting to” the dissemination of
offensive messages under Section 14 and exposes them to the
penalties as those posting offensive information, and about the
definition or indicators which can be used to prove intentional
support or consent.
2) Collaboration with the state to block web access has
led to problems since although the service providers are willing to block access, the information supplied by the authorities
in some cases was wrong. Otherwise, the service providers are
requested to carry out something that cannot be done promptly
and the instructions given to them are on paper instead of
in electronic form. In addition, there are currently no clear
guidelines between the MICT and all service providers as to
how to communicate with users the reasons for the blocking.
Inconsistent legal enforcement was also identified, with some
service providers receiving orders to close down access to certain
websites, but others not, and so clients of the former complain.
3) Though the CCA is now in operation, “informal requests” have always been made by the authorities, mostly citing
the urgency of the issue. The service providers have often been
told to block access with the promised of a court order later, but
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in some instances the orders have never been issued.
Webmasters Four major issues were identified.
1) The CCA penalizes intermediaries, holding them
liable instead of attempting to bring to justice the real perpetrators.
2) Vague clauses provide for substantial room for interpretation according to the competent officials’ discretion, for
example with respect to forged and false data under Section 14
(1). The Section is in fact often invoked in libel suits, which
makes it redundant with the provisions of the Criminal Code.
3) The CCA has tended to be used to impose restrictions rather than provide protection. According to the service
providers, the law has not been designed to uphold freedom of
information and law enforcement officers have failed to implement the law in a straightforward manner. They tend to lack
understanding and misuse the law. As a result, the law has been
used as a tool to suppress dissent.
4) The law requires business operators to shoulder
additional expenses and extra legal liabilities. The problems have
no effect on big media companies, but do affect operators of
user-generated content websites and smaller websites since the
operators of these websites never intended to run their websites
for profit in the first place. As a result, they tend to self-censor or
use other ways to evade legal requirements, such as by hosting
their websites using services abroad. This problem affects the
overall ICT business.
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3. Comments and suggestions regarding the CCA and state
policy
State sector State officials believe it is still necessary
to have a legal mechanism to block websites to help ease some
problems. In computer crime prosecutions, general investigating
officers should also be authorized to invoke the CCA in order
to view, copy and seize any electronic evidence. Meanwhile,
competent officials appointed by the MICT under the CCA
should help to provide specific technical expertise, rather than
engage simply in submitting requests for IP addresses. According to some comments, a special Computer-related Crime
Court should be established or associate judges be recruited to
try computer crime cases.
Internet business entrepreneurs Most service providers
view it necessary to continue blocking web access, but the state
should not resort to these measures indiscriminately since it can
be tantamount to restricting the right to information of media
and the public. In particular, political reasons should not be cited
to justify any blocking. They also deem judicial review important, but propose that other measures be made available should
it happen that the court orders prove unlawful. Nevertheless,
according to the service providers, the CCA has simply been
used as a tool by the state, rather to solve problems of injured
parties. It was therefore proposed that the state should have to
provide clear and actionable supporting evidence to prove that a
website is offensive. Instead of simply blocking access, the state
should stem the problem at source by prosecuting the offenders.
Service providers also recommended that if the CCA
holds service providers liable for online contents, it should
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categorize their liabilities and provide clear takedown procedures. Nonetheless, the state should issue a law based on
the understanding that service providers simply function as
“intermediaries” and it is very impractical to require service
providers to monitor huge volumes of online information. Any
legal amendments must take into account rapid changes in ICT.
Webmasters Content providers and webmasters still
hold that the CCA is necessary to prevent the commission of
offences, but at the same time, measures should also be taken to
protect the rights of internet users. Many internet users’ rights
are currently not protected, including privacy of information.
Too many duties and liabilities have been placed on service
providers. It was therefore proposed that the law must be changed
to adapt to constantly changing online communication. The state
should also make more effective attempts to educate the public
about the CCA. In addition, service providers believe that the
state should respect people and instead of enforcing the law and
imposing liabilities on service providers, they should change
the policy to one of encouraging service providers to regulate
themselves and to establish a separate body to work out which
websites should be blocked.
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CHAPTER

02

Part 2
Comparative Study of the Laws,
State Policy and Civil Reaction on Freedom of Expression
in Online Media in Thailand and
those of Other Countries:
Thai laws and online media freedom

Thai laws and online media freedom
1. Guarantee of Freedom of Expression under the Thai
Constitution
Sections 26 - 69 in the 3rd Chapter of the Constitution
of the Kingdom of Thailand 2007 guarantee the rights and liberties of all Thai citizens. These rights and liberties had already
been officially recognized in the Constitution of the Kingdom
of Thailand 1997 with the goal of preventing violations of the
rights and liberties of citizens by each other and preventing
state agencies from using the power of the state to arbitrarily
violate the rights and freedoms of the people.1 This is a confirmation of the “Rechtstaatsprincip”, which is closely associated
with democratic principles. The provisions on the protection
of freedom of expression (of individuals as well as the media,
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which automatically means the right to access information), are
recognized by the 1997 Constitution and transferred to the 2007
Constitution in Section 45.
“A person shall enjoy the liberty to express his opinion,
make speech, write, print, publicise, and make expression by
other means.
The restriction on liberty under paragraph one shall not
be imposed except by virtue of the law specifically enacted for
the purpose of maintaining the security of State, protecting the
rights, liberties, dignity, reputation, family or privacy rights
of other person, maintaining public order or good morals or
preventing or halting the deterioration of the mind or health of
the public.
The closure of a newspaper or other mass media business
in deprivation of the liberty under this section shall not be made.
The prevention of a newspaper or other mass media
from printing news or expressing their opinions, wholly or
partly, or interference in any manner whatsoever in deprivation
of the liberty under this section shall not be made except by the
provisions of the law enacted in accordance with the provisions
of paragraph two.
The censorship by a competent official of news or articles
before their publication in a newspaper or other mass media
shall not be made except during the time when the country is
in a state of war; provided that it must be made by virtue of the
law enacted under the provisions of paragraph two.
The owner of a newspaper or other mass media business
shall be a Thai national.
No grant of money or other properties shall be made by
State as subsidies to private newspapers or other mass media.”
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According to these provisions, it is seen that the even the
constitution, despite being the supreme law of the country, does
not grant citizens unlimited freedom. Instead, it insists on the
principle that the “state” as the representative of those exercising administrative authority can take legal measures to limit or
control the freedom of the people or the media on four grounds:
1) to maintain State security; 2) to maintain public order or the
morals of the people; 3) to protect personal rights or reputation
of others; 4) to prevent or cease the physical or mental health
deterioration (Section 45 Paragraph 2). Nevertheless, the state
must bear in mind that the constitution also contains provisions
preventing “abuse of power” by the state to prevent the arbitrary
or inappropriate excercise of power to restrict the rights and
liberties of the people as stated in Section 29 of the Constitution:
Section 29. “The restriction of such rights and liberties
as recognised by the Constitution shall not be imposed on a
person except by virtue of the law specifically enacted for the
purpose determined by this Constitution and only to the extent
of necessity and provided that it shall not affect the essential
substances of such rights and liberties...”
This section shows that to protect the rights of the individual and prevent arbitrary use of power by organs of the
state, the state has the power to restrict some rights under the
Constitution. This must subject to at least four criteria:
1) Rights and liberties can be restricted only under specific legal provisions
2) The restriction of rights and liberties must be for the
purposes determined by the Constitution, which is to protect the
“public interest” as the ultimate goal or objective of the very
existence of the state to respond to the needs of the majority
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in society. In the case of freedom of expression, this restriction
must be within the four criteria of Section 45 above.2
3) It must be only as far as is “necessary”, or in other
words, the rights and liberties of the people must be restricted in
accordance with the “Principle of Proportionality”, a universal
principle designed to control the state’s exercise of power3 that
contains three criteria:
(i) The “principle of achievement” means that the state
must choose only those measures that would achieve the intentions or determination of the Constitution
(ii) The “principle of necessity” means that if the state
has many measures to limit the freedom of the people, it must
choose those measures with the least effect on freedom that are
compatible with the intentions of the Constitution.
(iii) The “principle of appropriateness” means that if
measures that the state uses to limit freedom have little benefit
and are not worth the loss of freedom of the people, the state
must not use such measures.
4) The restriction of rights and liberties must not change
the essential substance of those rights and liberties. In other
words, when the Constitution guarantees certain rights or liberties, the state may not “restrict” them to the extent that it has the
effect to “eliminate” or “withdraw” those rights and liberties.4
Even when provisions of certain laws might give such power,
it would still be impossible to implement, because Section 6 of
the Constitution of Thailand 20075 annuls the effect of any law
that contradicts the Constitution.
In conclusion, even though the rights and liberties
guaranteed by the Constitution do have some restrictions and
the state has the power to define, limit or control those rights
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and liberties through legislation and enforcing the provisions of
certain laws, it does not mean that the state can issue any unjust
laws or unfairly, arbitrarily or unnecessarily exercise its power
to restrict those rights and liberties of the people.
2. History of the Computer-related Crimes Act 2007
The law of Thailand which aims to determine wrongful
acts related to computer systems or computer data, both in terms
of using the computer as a tool to commit crime or to commit
crimes affecting computer systems or computer itself, is one
of six laws6 to be drafted and enforced in Thailand under the
Project to Develop Information Technology Laws initiated by
the Ministry of Science, Technology, and Environment in 1998.
However, at present, only two laws in the program have come
into effect, the CCA and the Electronic Transactions Act. 2001.7
It remains unclear when the other laws in the project will be
processed towards enforcement.
The CCA came into force more than six years after the
Electronic Transactions Act. It was constructed from four drafts.8
It should be noted that the original principle and justification
of the provisions of this Act, at that time called the “Computer
Crime Act”, were announced in the Project to Develop Information Technology Laws. “The objective is to determine the
criminal procedures to punish offenses against the operation of
computer data systems and network systems. At present, there
are no legal provisions to determine such offenses so as to
guarantee rights and freedoms and protect of social harmony”.9
However, after several amendments to the drafts, when the law
was enacted by the Extraordinary Committee of the National
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Legislative Assembly (NLA), which was appointed after the
2006 coup d′ état,10 it was discovered that not only there was
no issue regarding guaranteed rights and freedoms in the principles and justification of the law, but also the wording of the
offenses regarding the dissemination of content on the internet
in Section 14 was vague, and Section 15 stipulates offences and
punishment for service providers equal to those committing
offences. Besides, service providers are identified in a way that
does not correspond with the understanding of those in the field
of information technology (Section 3). In particular, Section 20
authorizes the state to restrict the dissemination of information
in computer systems as an urgent measure with broad conditions for restricting information, resulting in later problems of
interpretation. In more than 3 years of enforcement, there has
been constant criticism that the CCA was created for the state
to use as a tool to control and block the lawful expression of
public opinion.
3. Problems of the CCA with respect to Freedom of
Expression
Careful consideration of the situation seriously with regard to rights to access information and to freedom of expression
of the Thai people shows that over the past several years, the
situation has caused concern. This is because since the middle
of the Thaksin government, through the coup government, the
Samak-Somchai governments, and the Abhisit government,
especially during periods of declared emergency over the conflict
in April-May 2010, until the beginning of the government of
Prime Minister Yingluck Shinawatra, the mass media, especially
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the secondary media such as websites, news boards, and individual or group communication channels of various forms such
as telephone, SMS, electronic mail and social networks such as
Facebook or Twitter have all been penetrated and controlled by
the government sector.
However, it should be understood that content disseminated in public can be monitored and penetrated by the state or
the private sector to prevent potential crime in the online world,
like police patrols to monitor peace and order in various localities
in the real world. But such operations must not violate the rights
and freedoms of the people. On the contrary, if what happens
is not just patrolling to keep the peace, but turns into threats,
interference, deletion, blocking access or controlling expression
in any way at all, with no process to prove an offence or hold a
trial, such cases must be held to account by the people affected.
“The problem is not with the law itself but with those
who enforce the law” is a phrase used by many sides to refer
to the problems of the CCA. This “fact” actually applies not
only to the CCA but is also the most common problem of law
in Thailand. However, this remark overlooks “other problems”
of the law, or is said with the intention of avoiding the actual
problem in the provisions of the law that need to be improved.
This is not correct. If we consider various provisions of the
CCA related to the rights and freedom of information and expression in online media, as well as statistics on the use of the
CCA and the opinions of state agents and internet entrepreneurs
presented in the first part of this research, the true problem of
this law is found to be not only with those enforcing the law, but
the wording of this law has also created confusion and opened
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loopholes making it easy for the state to violate the rights and
freedom of the people. For these reasons, this research presents
an analysis of the problems of the CCA, apart from the problems
of enforcement.
3.1 Definition of terms
Section 4: “ ‘service provider’ shall mean
(1) A person who provides service to the public with
respect to access to the Internet or other mutual communication
via a computer system, whether on their own behalf, or in the
name of, or for the benefit of, another person.
(2) A person who provides services with respect to the
storage of computer data for the benefit of the other person.”
This definition seems to be the most troublesome for enforcement of the CCA, especially with regard to the issue of the
right to information. The term “service provider” was criticized
as unclear and the classification does not correspond with the
understanding in information technology.11 It is noteworthy that
apart from unclear wordings in the CCA , the details specified in
“Ministerial Regulations on Information And Communication
Technology with Regard to Criteria for Retention of Computer
Traffic Data of Service Providers 2007”12 have problems in the
classification of the service providers which does not correspond
with the real definition. For example, Host Service Providers,
who provide rental space to store the data of other persons,
instead of falling within the category of “Data storage service
provider” under (2), is classified as someone who provides a
service for the public to access the internet or other communicaอาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

505

tion via a computer system under (1), etc.
In addition, it is suspicious that the CCA stipulates an
obligation and responsibility to the “service provider”, even
though some telecommunications service providers have not
provided services directly associated with offenses under this
Act, such as satellite service providers or ATM service providers. The records of the Council of State committee give the
reason for this: “Service provider under (1) the Computer-related
Crime Act B.E. 2550 includes a person who employs another
to develop a program to create access to a computer system, as
well as telephone and telecommunications service providers
since to investigate an offence, computer traffic data is required
from telephone and telecommunications service providers to
understand clearly the path of communication....”13 However,
the broad definition of the term “service provider” to include
telecommunication service providers and others in this way is
in the opinion of the researchers a provision that does not give
adequate overall consideration to the law. It can be seen that
under the CCA, a “service provider” not only has the obligation
to retain computer traffic data, or a log file but also may have
liability for the content disseminated by others under Section 15
in combination with Section 14 of the CCA. When Section 15
uses the broad term where “service providers” must be liable,
without defining neither the type of service provider nor the level
to which the service provider is related to the content under this
provision, this could render “all types of service provider” (even
though the nature of their operations or their services might not
directly concern the expression of content, but only technical
services to connect computers or manage systems, etc.) may be
held liable with those truly committing an offence because they
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are within the definition of “service provider”.
This issue of the lack of clarity which covers broad
enforcement against service providers of different kinds and is
not limited only to the service providers closely related to the
“dissemination or expression” online content, has been constantly criticized. But in the past, legislators tended to argue on
the basis that in the end, there must be a process to prove the
“intention” of the service provider before conviction; therefore, if
any service provider does not know about or is not related to the
offence, he or she will not be liable. However, the question has
been why the state itself and service providers must waste time
and money on litigation to prove that the person has not given
intentional support or consent, because the nature of the service
provider was from the outset unrelated to the material published.
In fact, the legislators should be able to draft legislation that
determines a clear scope of “service provider”. The fact that the
law provides a broad coverage will create an atmosphere of fear,
resulting in self-censorship among service providers, directly
affecting the right to information and freedom of expression of
the people. This will also indirectly affect the development of
and incentives for information technology services.
3.2 The Basis of Offenses under the CCA which
Affect the Right to Information and Freedom of Expression
in Online Media
Section 14 prescribes if any person commits any offence
of the following acts shall be subject to imprisonment for not
more than five years or a fine of not more than one hundred
thousand baht or both:
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(1) That involves import to a computer system of forged
computer data, either in whole or in part, or false computer data,
in a manner that is likely to cause damage to that third party or
the public;
(2) That involves import to a computer system of false
computer data in a manner that is likely to damage the country’s
security or cause a public panic;
(3) That involves import to a computer system of any
computer data related with an offence against the Kingdom’s
security under the Criminal Code;
(4) That involves import to a computer system of any
computer data of a pornographic nature that is publicly accessible;
(5) That involves the dissemination or forwarding of
computer data already known to be computer data under (1)
(2) (3) or (4);
1) Section 14 (1): It is interesting that after the CCA
came into force, Section 14 (1) has been used by both individuals and officials to prosecute those committing offences in the
nature of defamation of others on the internet. Even though
the goal of Section 14 (1) does not specify any elements of an
offence on this basis, the statistical analysis in the first part of
this research shows that most cases charged using Section 14
(1) are defamation cases in which the plaintiff pursues charges
regarding defamation using false data on the internet or dissemination of private pictures or stories to cause damage to a
person’s reputation, dignity or expose them to hatred. This type
of case is also the most common under the CCA.14
The original intention of Section 14 (1) by the legisla508
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tors was to close a gap in criminal law in relation to “counterfeit
documents”. Previous law, enacted in an era where documents
referred to only paper documents or other materials15, cannot
be interpreted to cover false electronic data16, creating a loophole in the law. Therefore, Section 14 (1) does not mean the
import of data (whether true or false) into a computer system
containing information that may cause someone to lose their
reputation or be disrespected or hated, which constitutes the
offence of defamation under the Civil and Commercial Code
and the Criminal Code of Thailand. Rather, it means the “import
into a computer system of false computer data fabricated by
persons without a legal authority to do so”. It also means the
“import into a computer system of true computer data (authored
originally by those with legal authority), but later altered or
modified by the offender” which constitutes offence similar to
that of “document counterfeiting” in the Criminal Code. This
is where those without legal authorization to create a document
have fabricated a completely “false document” (whether there
was earlier a genuine document or not is not an important matter) or modified a “genuine document” in part so as to change
the original meaning or be different from the truth, in order to
make others mistakenly believe that the document is a “genuine
document17” For example, if an individual who is not an official
of the state or who may be an official of the state but is not in
the agency or does not have the authority to issue passports,
has issued a passport for another person, even though the information in the passport is correct in every respect, such as the
correct name and address of the passport holder, this passport
a “counterfeit passport”. Another example is when a person
adds to, takes from, or alters the genuine passport of A to make
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it B’s passport. Both cases constitute an offence of document
forging in the Criminal Code. In summary, if Section 14 (1) is
to be interpreted in enforcement, it must be interpreted in the
same way as offences of forging or falsifying documents only,
not of defamation.
With regard to importing into computer systems “false
computer data”, the correct interpretation should be similar to
“document forging” in the Criminal Code for “offences related to
documents”. In the case where a person with the legal authority
to create document (or computer data) distorts the “content” in
a document (or data) so that it is at variance with the truth, then
even though the document or data will be called a “genuine”
document or data (not fabricated), such act constitutes an offence
because a document or data is produced with “false content”,
or will be called an offence of making a false (or importing
false computer data into a computer system). In summary, it is
obvious what this law is intended to cover is “the credibility
and security of the document (or data)” used as evidence or
reference. Therefore, Section 14 (1) is not intended to protect
the reputation and dignity of a person, which is an offence of
defamation stipulated in other chapter.
From the real objective of the Section 14 (1) above, it
can therefore be said that with the problem of unclear wording,
and the lack of sufficient knowledge and understanding of the
intention, aim and meaning of this Section by officials, Section
14 (1) has been consistently misunderstood and applied inappropriately. The question still remains why when “false insinuations” occur on the Internet, it is necessary to prosecute under
Section 14 (1) of the CCA in combination with civil and criminal
law, which creates confusion for the offender and the general
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public. In applying Section 14 (1) of the CCA to prosecute cases
of defamation, the effect is to turn defamation into a “public
offence”. Apart from not allowing the parties in a case to reach
a compromise, this allows anyone to file a complaint with officials to prosecute a case against anyone (which is not the case
with “personal offences”). This creates ridiculous results that are
incompatible with the basic provisions governing defamation
under criminal law. It may also raise questions regarding the
interpretation of the law if someone accused under this Section
is able to prove exemption from liability (Section 32918) or
exemption from punishment (Section 330) as stipulated in the
Criminal Code. It can be said that interpreting Section 14 (1) to
deal with defamation offences has turned the CCA into a law that
makes defamation offence more serious than as stipulated in the
Criminal Code, both in terms of longer terms of imprisonment
and higher fines. The accused also cannot prove exemption from
liability or punishment and the offence is non-compoundable,
which may contradict the purpose of the law in this matter.
Also, the confusion in enforcing this provision could
stem from where Section 14 (1) is located, because in principle, offences of “forgery” or “falsification” as explained above
are not offences of the same kind as offences of “disseminating” information with “illegal” content, since the offences of
fabricating false data are offences derived from the “action”
(forgery, modification, falsification) which is not the same as
disseminating information which is an offence because “the
content is illegal per se” (pornography, material defamatory of
others, incitement to seditious or terrorism). Therefore, when
the intention of (1) is not the same as other subsections but is
placed in the same provision, together with the wording in (1)
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that says “in a manner that is likely to cause damage to that
third party or the public”, which can be interpreted broadly with
no necessity to have an impact on the “credibility and security
of data” only, this creates among enforcers confusion and the
possibility of understanding that defamation of reputation and
dignity constitutes offence under (1), without realizing that this
interpretation makes (1) overlap with the offence of defamation,
and creates the bizarre legal results mentioned above.
One case with interesting details under Section 14 (1), is Red
Case Or (อ.) 4465/2552. The plaintiff charged Wanchat Padungrat, owner of the Pantip Website, one of the major webboard
service providers in Thailand. The plaintiff claimed that someone
wrote a message accusing the plaintiff of embezzling from his
organization. The message appeared as a document on the free
webboard Pantown, one service of Pantip that aims to allow
users to create their own webboard. The plaintiff accused the
defendant as the owner of the website with the responsibility to
control, supervise, manage, monitor and inspect content on the
website, who has consented to a false message being uploaded
onto the website, and failed to remove from the website the
“defamatory” message (which constitutes an important element of the offence of defamation - researchers). The court of
first instance acquitted the defendant, since it did not constitute
an offence under Section 14 (1). An important witness in this
case was a representative of the Juridical Council who testified
on the interpretation of Section 14 (1) that the term “forged or
false data” cannot apply to an existing document that is placed
on a website without any modification. If the plaintiff saw that
the content in the document was false, this was a matter for the
plaintiff to take up with the person who created the document.
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The plaintiff still could not prove whether the information in
the document was false or not. The court ruled that the burden
of proof rested with the plaintiff, not the defendant.
This case shows that the interpretation of Section 14 (1)
by the representative of the Juridical Council leads to the issue of
“burden of proof” of the plaintiff who must prove the “authenticity” of the information disseminated. This is the same issue as
the proof of “authenticity” of document in the offence of forging
or falsifying documents under the Criminal Code, not an issue
that concerns “slander” as an offence of defamation because if
it were truly about slander, the law would not examine whether
the slander is true or false. Therefore normally the plaintiff in a
defamation case does not have the burden to prove to the court
whether the disseminated information or message is true or false.
This shows that even the Juridical Council does not recognize
Section 14 (1) of the CCA as applicable to defamation offences.
2) Section 14 (2): It can be said that Section 14 (2) is the
most problematic in relation to the scope of enforcement and is
criticized for being used as a tool of the government to deprive
the people of freedom of expression. This research suggests
that the terms in this subsection of “damage to the country’s
security”, or “cause a public panic” are contrary to “the principle
of legality”19 in criminal law (no offence, no punishment without
law) in that “the law must be enacted clearly” (nullum crimen
sine lege certa)20. This is because the general public, after reading
such terms, cannot immediately understand which information
has content that will be considered a threat to the national security or to what extent it would create a public panic. Section
14 (2) is a provision which opens a way for officials to use full
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discretion to determine whether a piece of content constitutes
an offence or not. This tends to risk over-interpretation since
the meaning is uncertain and may be changed with time or the
attitude of the authorities, while this offence carries a penalty
of imprisonment for up to five years. The issue of provisions in
contradiction to principles of criminal law clearly reflects that
the problems of this Act do not depend only on the perspective
or attitude of those enforcing the law but also on legislation that
is entangled with politics and opens loopholes in the law itself
through the choice of terms that are not clearly defined.
It should be noted that Section 14 (3) of the CCA also
relates to national security since it specifies penalties for the
import into a computer system of any data which is an offence
relating to the security of the Kingdom, or an offence related
to terrorism under the Criminal Code21. But Section 14 (3) is
significantly different from Section 14 (2) because the offences
in (3) are much clearer with respect to “the elements of the offence” than those in Section 14 (2), due to the connection with
offences in the Criminal Code. Criminal law is not interested
in whether the data which is imported is false or true as long as
the elements of the act constitute an offence which is covered by
the offence of ‘violating national security’. Section 14 (2) refers
only to importing false data. This therefore questions the reason
why the CCA must include Section 14 (2) which uses vague
language to protect national security in a separate clause, which
may finally lead to the Section being used as a political tool.
3) Section 14 (3): Even though Section 14 (3) is a
clearer provision than Section 14 (2), since it is connected to
the Criminal Code which specifies the elements of the offence
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more clearly than thoughtless expressions such as “damage the
country’s security” or “cause a public panic”, but this difference
does not mean that using Section 14 (3) in combination with
other offences under other Sections in the Chapters on national
security and terrorism offences in the Criminal Code would
make things clearer to the general public, or allow the public to
anticipate whether their acts or expressions of opinion, whether
in the general media or online, will be offences against the law.
It appears that certain Sections in the Chapters in the Criminal
Code relating to the security of the state similarly create problems for the freedom of expression of the people.
Statistics in this report on prosecutions show that most
cases filed under Sections 14 (3) and 14 (2) of the CCA, were
brought in combination with Section 112 of the Criminal Code
or the offence of defaming, insulting or threatening the King, the
Queen or the Heir-apparent22 (40 cases). In the past two years,
Section 112 has also been under constant criticism for violating the democratic system of government. The problems of the
content of the provision itself, its enforcement and the principles
of its interpretation can be summarized into four points.
Section 112 is very “subjective” in nature. Normally,
the person to consider if an expression or action against her/
him is insulting or defamatory should that person. It should not
be judged by someone else who was not insulted or defamed
(similar to the nature of Section 32623) Therefore, the person
with the authority to sue or to file a complaint to authorize the
state to proceed against the offender should be the person who
was insulted or defamed. In law this is known as a “personal
offence”. However, Section 112 has the status of a “public offence”, with the result that anyone can file a complaint or make
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a report to the state authorities to prosecute another person.
Because of this, it opens the opportunity rooms for people to
persecute each other.
Section 112 sets an unreasonably high penalty – three
to 15 years’ imprisonment –contradicting the principle of proportionality. The damage caused to the injured party and the
punishment given to the offender are not proportional.
Section 112 does not specify exemptions of liability
(where no offence is committed even though all the elements
of the offence are present) to allow the accused the opportunity
to plead that the expression of act was in “good faith” or was
merely “criticism” within the framework of a democratic system
of government. (This is different from the offence of defamation in Section 326 where Section 32924 specifies exemptions
of liability.)
Section 112 does not specify exemptions of penalty
(where the action contains all the elements of the offence and is
an offence but the offender is not punished), and denies the opportunity for the offender to prove the “truth” of his imputation.
So even though the imputation is true and is of public benefit
and does not concern personal matters of the defamed person,
the offender must be guilty and receive punishment. (This is
different from the offence of defamation in Section 326 where
Section 33025 specifies exemptions of penalty.)26
The nature of the Section 112 and its enforcement has
directly impacted the freedom of expression of individuals
“in good faith”, and prevented Thai society from learning the
“truth” from criticism of the institution or organization as one
component of the democratic system under the constitution.
In conclusion, if one is to speak about the overall prob516
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lems of the CCA in regards to its provisions and enforcement and
its impact on the freedom the people in online media in many
cases, one cannot avoid speaking of the provisions of other laws
which are used in conjunction or together with the CCA. However, the findings of this part should not lead to the conclusion
that “the existence of the CCA (especially Section 14) does not
have a direct impact on freedom of expression in online media
and thus requires no amendment.” Many times the violations
of the freedoms of the people have a tendency to broaden and
become harsher because many laws offer opportunities for the
state to use its powers and discretion to excess.
4) Section 15: “Any service provider intentionally supporting or consenting to an offence under Section 14 within a
computer system under their control shall be subject to the same
penalty as that imposed upon a person committing an offence
under Section 14.”
Section 15 of the CCA has also been constantly criticized
since its enactment for its lack of clarity and reasonableness in
specifying the liability of service providers who are only “intermediaries” in the dissemination of information in computer
systems. The following issues should be considered.
Firstly, Section 15 stipulates the same penalty for service
providers as for offenders or principals (here meaning those who
produce or post and disseminate messages which may be an offence under Section 14), even though the service providers may
not themselves import the offending content into the computer
system. However consideration of the nature of service provision finds that if we rely on the general principles of criminal
law in explaining this offence, the actions of service providers
may fall merely into those of a “supporter”27, whose penalty is
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less severe than that of the principal, such as a service provider
who sees a message with content that is clearly defamatory
but refrains from taking any action, or allows dissemination
to proceed. This specification of the severity of punishment of
service providers, apart from indirectly affecting the freedom
of expression of the public (service users) because the service
providers are made to censor content within their service before
they themselves are prosecuted by not doing so (self censorship),
also affects the incentives for the internet service provider business and the development of the information technology. Also,
in the prosecution of offenses in relation to computer systems
in the three years since the CCA came into force, the officials
have in practice tended to target service providers first, since
identification was easier, while ignoring or making no attempt to
bring to justice the offenders (who import data into a computer
system). This is not in accordance with the spirit of the law.
Secondly, Thailand lacks clear criteria with regard to
“measures to control content by oneself” to control internet
content. These are measures that those overseeing information
must accept to delete from their service information about which
they have been notified, without prior examination of the legal
offence by the courts (Notice and Takedown). This means that at
present, neither officials of the state nor service providers have
clear operating guidelines especially for the following problems..
• Who should have the authority to notify alleged offending content text to the service provider?
• The method of notification.
• The details necessary for notification, such as the offending statement, the section of law that is the basis for saying
that a statement transgresses the law, the URL of the statement,
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etc.

• Time limit for the service providers to take action on

an offending statement after being notified.
• The procedure after notification should be deletion
wholly or in part.
Many countries, such as the United States, United Kindom,
Japan and Malaysia, have already set such regulations, both
in the form of law, such as the Japanese “Act on the Limitation of Liability for Damage of Specified Telecommunications
Service Providers 2001” or of Codes of Conduct such as in the
United States or United Kindom. The absence of clear rules and
guidance in accordance with the law means that some service
providers may be prosecuted by state officials, despite their best
efforts to delete or remove notified statements, only because this
was not soon enough for the officials.
Thirdly, there are reasons to believe that there are those
attempting to interpret Section 15 of the CCA with the intention
to burden service providers with the duty of monitoring internet
content. That is, even without notification from state officials
or injured parties, service providers must take on the duty of
monitoring and dealing with content within their service by
themselves. And if they discover an offence has been committed, service providers must accept liability if they do not take
action against information that they have found. The researchers believe that this interpretation is unlikely to be correct. It is
inconsistent with the nature and characteristics of information
dissemination on internet networks where vast amounts of data
are shared rapidly. Therefore, it will of course not be easy to
monitor or investigate whether all data imported each minute
violates the law or not. However, from a study, the researchers
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have found a report of an extraordinary meeting 9/2550 of the
Commission (to consider the draft CCA) dated 10 February
2007, containing a discussion by the Commission accepting that
Section 15 should not be used to define a general obligation on
service providers or intermediaries to monitor content, since this
would burden service providers more than appropriate.
5) Section 20: “If an offence under this Act is to disseminate computer data that might have an impact on the Kingdom’s
security as stipulated in Division 2 type 1 or type 1/1 of the
Criminal Code, or that might be contradictory to the peace and
concord or good morals of the people, the competent official
appointed by the Minister may file a petition together with the
evidence to a court with jurisdiction to restrain the dissemination of such computer data.
If the court gives an instruction to restrain the dissemination of computer data according to paragraph one, the relevant
competent official shall conduct the restraint either by himself
or instruct the Service Provider to restrain the dissemination of
such computer data.”
Section 20 is an additional provision inserted into the
final draft by the Select Committee of the National Assembly
before the law came into force in 2007. It was the most problematic regarding enforcement and the most controversial
since it is an emergency measures that enables the state to stop
dissemination of information to the public immediately without
requiring a court verdict whether the data has content that is
really illegal or not.
Before the CCA came into force, the researcher
(Sawatree Suksri) expressed the opinion that Thailand may
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eventually need to have an “emergency” measure of this kind
called “post (dissemination) censorship” for certain types of
content that is clearly illegal so that it can be used as a tool to
suppress crime, as well as to restrain widespread damage that
may occur. The laws of many democratic countries specify such
measures for types of content that the state does not allow to be
publicly disseminated, such as child pornography, violence or
inhumane torture and racism.
However, such measures must set out clear conditions
and criteria based on basic principles that protect the people’s
rights to freedom of access to information and to expression.
The provisions should therefore have the nature of exemptions
or have incontrovertible reasons for the state to use its authority
to block content, where there must be written laws specifying
what kind of content may be blocked.
However, Section 20 of the CCA moves in the opposite direction. It uses unclear terms to define what categories
of content can be blocked. The law is written to give the state
the power to block as the main principle, not to exempt, which
needs strict and watertight interpretation. It also gives state
authorities discretion to block by themselves. Even though
Section 20 stipulates the conditions that require prior screening of officials’ use of discretion by the court, there have been
problems and controversy over the limitations of the court duty
in carrying out this responsibility. For example, the court has
its main duty of conducting trials and issuing many warrants,
which may make it unable to give time to a sufficiently careful
examination of website content (which must be done quickly)
especially when the data sent to the court to seek approval for
order is voluminous28, as well as the court’s perspective and atอาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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titudes towards the right to freedom of information in computer
systems. The statistics compiled in Part 1 show that in the four
years after the CCA came into force, the court issued over 100
court orders allowing the authorities to block webpages of over
80,000 URLs.29 It was also found that court orders were rapidly
issued, which led to questions whether, to judge from the time
spent, the courts considered the content in full detail. This creates insecurity among the people.
Another problem that may not have been raised for
clarification is what the meaning and scope of “restrain dissemination” is under this section. Should the court order restraint of
dissemination of an entire website or should it restrain only that
part with information that appears to be offensive. From previous cases, even though it can be specified which “content” on
the website may be an offence, the whole website was blocked,
though most of it was used to disseminate general news which
was not offensive, such as the blocking of Prachatai. This violates the people’s rights and freedom to access to information
and such actions go beyond what is reasonable or what action is
needed to prevent damage according to the intention of the law.
3.3 Overview of problems of offences concerning the
dissemination content in online media
The most problematic provisions of the CCA in terms of
interpretation, yet the most used, are those regarding offences
related to dissemination of content. The first objective of this Act
was to eliminate loopholes in the law because existing laws could
not be interpreted to cover new forms of offences with elements
different from other basic offences. For example, the offences
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of theft or mischief cannot be easily used for data theft, data
interception, or causing damage to data or computer systems.
In the same way, the offence of trespass can not be applied to
accessing computer systems of others, etc. These offences are
entirely new technological issues which old laws cannot cover,
while for offences relating to dissemination of content, various
existing laws can be applied, in particular the Criminal Code.
This is because these actions do not have new characteristics or
elements. Merely the “site” used to commit the offence may have
changed. The dissemination of pornography, even in a computer
network, can use Section 28730 of the Criminal Code. Similarly,
the offence of defamation can apply to Sections 326 and 328.
Content violating national security is applicable to Sections 112
or 116. These offences are not included in computer-related
crime law in many countries.31 In most cases, amendments can
be made to clarify offences in the Criminal Code or other laws.
Today, many parties, whether law enforcement agencies, internet entrepreneurs, and number of service users, agree that the
CCA should be a law that regulates only offences truly related
to the technology, such as unlawful access to computer systems,
distortion of information, data interception, computer fraud, or
computer sabotage.
3.4 Conclusion
It cannot be denied that today computers and the internet have become the “new media” with a significant impact
on people’s thinking and as an area with opportunities for free
expression. The potential of this new media combined with its
speed and the volume of information in circulation make it apอาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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pear that the state or those with political or commercial power
in many countries see the internet as both friend and enemy. The
internet is likely to be greatly beneficial if the state can use it as
an effective instrument of communication with its people. But
at the same time, if the state cannot monitor or manage communication and dissemination of information over the internet
to be with the framework of what the state wants its people to
know, then the new media may become a danger in the eyes
of the state. In July 2007, the CCA came into force with the
important role of “regulating” internet communication.
The results of the statistical study in Part 1 of the consequence of the CCA reveal the number of 80,000 blocked ULRs
is grossly out of proportion to the number of cases in the legal
process (with the police, prosecutors and courts), which number only in the hundreds. Apart from raising questions about
the speed and capacity of state officials to process cases, this
also reflects that the relevant state agencies have chosen to use
emergency measures rather than trying to identify for the perpetrator or the source of the offence. At the same time, a number
of the cases that have occurred raise questions concerning the
validity of the “accusations” and the confusion and overlap with
other existing laws. This is likely to affect directly the rights
and freedom of information and expression of the people. The
research found that these questions and problems do not stem
only from enforcement or the attitudes of those enforcing the
law, but also the law itself because it uses broad, confusing and
overlapping definitions without clear principles. In particular,
the term “service provider”, which does not correspond to the
understanding among business and communication technology circles, has a broad meaning that includes other “telecom524
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munication service providers”, who may not be related at all
to the computer systems or data which is the “material” of the
CCA. This may waste the time of both the prosecution and the
defendant when it is eventually found that the defendant does
not possess the qualifications or characteristics of liability for
the offence that has occurred.
The section in particular that specifies the basis for an
offence in a vague provision is Section 14, which is within
the scope of and related to this research topic. The problem
starts from offences under Clause (1) of Section 14 which is
in fact the provision governing “forgery” and “falsification”,
and not offences related to “dissemination” of data containing
“illegal information”. But this provision is usually applied in
conjunction with other clauses, resulting in confusion among
those using it with an interpretation as a defamation offence.
This leads to many bizarre results. The offences in clause (2),
“damage national security” and “cause a public panic” use
vague language that opens a path for excessive use of discretion by state authorities. The meanings change with time and
attitudes of the authorities. This leads to public “insecurity”
because they do not know when they will face criminal prosecution. Clause (2) overlaps with clause (3), which prohibits
dissemination of information that violates national security or
terrorism as offences. Section 15 of the CCA, meanwhile, has
a problem at the level of principle, especially in specifying a
severe penalty inappropriate with the nature of the offence, and
without recognizing the nature of information on the internet.
Service providers, who are not the ones who commit the crime
themselves, risk the same penalty as the principal. This creates
a climate of fear and a situation of self-censorship. Section 20
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especially is the most problematic section in this law, because
it empowers the state authorities to block websites under the
vaguely-worded condition of being “contradictory to the peace
and concord or good morals of the people”. This has resulted in
a high number of blocked websites which does not correspond
to the number of prosecutions to prove on what basis the content that the state has blocked in advance is an offence or even
whether it is truly an offence.
Even though the prevention and suppression of crimes
related to computers and computer networks is an extremely
important issue in the age of information, in countries that claim
to be governed by the rule of law and democracy, guarantees of
freedom of information and expression and respect for opinions,
beliefs, and use of discretion of the people must be of critical
importance to the state. The state must try its utmost to seek a balance with the prevention and suppression of such wrongdoings.
4. State Policies Regarding the Freedom of Expression on
Online Media
This part of the research will discuss state policies and
practices toward online media. Many cases reflect the attitudes
of the state authorities and officials at many levels towards the
rights to freedom of information and expression. This section
is structured in line with the terms of the Ministers of Information and Communication Technology, whose ministry is directly
responsible for the enforcement of the CCA, with the goal of
facilitating an understanding of policy changes and development
according to different time periods and factors that played a role
in each minister’s approach.
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From 18 July 2007, the day the CCA came into force,
until the time of writing (2011 under Prime Minister Yingluck
Shinawatra’s administration), the data and problems on the
implementation of the law and state policies which affect the
people’s right to freedom of information and expression can be
divided into 6 time periods following the tenure of the Ministers:
Mr. Sittichai Pookaiyaudom (9 October 2006 – 30 September 2007)
Mr. Kosit Panpiemrat (Acting Minister) (1 October
2007 – 6 February 2008)
Mr. Man Pattanothai (6 February 2008 – 2 December
2008)
Ms. Ranongrak Suwanchawee (20 December 2008 – 6
June 2010)
Mr. Juti Krairiskh (6 June 2010 – 3 July 2011)
Gp.Capt Anudith Nakornthap (9 August 2011 - present)
4.1. State Policies under Minister Sittichai Pookaiyaudom (9 October 2006 – 30 September 2007)
4.1.1 Background
Mr. Sittichai Pookaiyaudom assumed the position of
Minister under the administration of Gen. Surayud Chulanont.
He has a degree in engineering and was a professor at King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. During his
term, the main objectives of the MICT were the allocation of
3G mobile phone technology concessions and solving the dispute over satellites between Thaicom and the Temasek Group
of Singapore. However, his very first achievement as Minister
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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was putting a Computer-related Crimes Bill onto the agenda of
the National Legislative Assembly. Mr. Sittichai explained the
reason for this.
“...there is as yet no law that can control crime, prevent
hackers and the posting of depraved, obscene texts, defamation and texts offending the institution of monarchy. There will
some amendments on the exercise of power and discretion by
the authorities but this law will not be allowed either to censor
academic information or political expression...”32
In late November 2006, after two months in office, the
Minister held a press conference focusing on the success in
solving problems related to the misuse of the communication
technology. The MICT had blocked access to over 3,100 inappropriate websites, and received over 15,000 daily reports on
URLs. However, the press conference did not elaborate on the
content of the blocked or reported websites or which laws the
MICT used to block access because at that time the CCA was
not yet in effect.
During this period websites might have been blocked
solely by orders from the MICT without seeking court approval,
but instead using the authority of the Fifth Announcement issued by the Council for Democratic Reform (CDR) under the
Constitutional Monarchy after it carried out the coup d’état on
September 19, 2006.33 However, it should be noted that in the
press conference, the MICT did not refer to the Fifth Announcement of the CDR in exercising its authority. This has given rise
to criticism in society about which law MICT used to block the
people’s access to websites.
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4.1.2 Camfrog Case
In late December 2006, there was a trend among
Thai teenagers to use Camfrog, a webcam application, for sexual
entertainment. In response to this, the Permanent Secretary of
the Ministry of Culture consulted with Mr. Sittichai for possible
action to censor this. This led to the blocking of the application
through CAT Telecom Company. Mr. Sittichai spoke about this
case.
“...even though the root of the problem is not tackled,
I believe it will solve the problem anyway. I would like to
apologize those who were affected because Camfrog did not
just cause damage, but also brought some benefit to the blind,
who could still listen...”34
This case also led to the establishment of an ad hoc
police agency to suppress computer crimes. The first unit to be
established was the Children, Juveniles and Women Division
(CWD), which was later renamed as the Anti-Human Trafficking Division (AHTD). During the same period, there was a
controversial case where a Buddha statue was used as the logo
of a pornographic site. Mr. Sittichai assigned the Permanent
Secretary of MICT to coordinate with CAT Telecom Company
and internet service providers to close the obscene website
immediately. The agencies that played a key role during this
time were the Cultural Surveillance Group of the Ministry of
Culture and the Buddhism Protection Center of Thailand, who
monitored inappropriate websites and reported them to the MICT
so that it could block them. By early January 2007, the MICT
had already blocked over 15,000 pornographic websites35 using
the authority of the Fifth Announcement of the CDR, since the
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CCA had not yet been enacted.
4.1.3 YouTube Case and Pantip.com Ratchadamnern
Room Case
The event related to the right to information that sparked
widespread public discussion and criticism of Mr. Sittichai’s
role was the blocking of YouTube around April 2007, when
someone published content violating Section 112 of the Criminal
Code by offending the institution of the monarchy. Mr. Sittichai
explained:
“...initially I attempted to close just the URL because
I find the website quite useful in general. But it could not be
done so I had to block the whole website. From now I have to
see if there are any more similar posts. If not, I might consider
lifting the restriction..”36
Only a few days after the blocking of YouTube, the MICT
decided to close down the Ratchadamnern Room webboard of
Pantip.com for the reason that many posts could threaten security. But after the webmaster successfully proved to the MICT
that they would examine content thoroughly to prevent any
expressions defaming HM the King, Gen. Prem Tinsulanonda,
President of the Privy Council, and others, Pantip.com was
allowed to continue to operate. After the government reported
the problem to the YouTube webmaster in the United States and
discussed for the responsibility of service providers, the conclusion was reached that the website agreed to delete problematic
content so the MICT would stop blocking access.
These two cases brought about regulations that all internet service providers must monitor and block websites with
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anti-royal content. This was regarded as the first time that the
MICT referred to the Fifth Announcement of the CDR as the
law authorizing it to block websites. There were other aggressive measures like establishing a specific agency to monitor web
content, a center to receive reports on inappropriate websites, etc.
4.1.4 PTV Case and the United Front of Democracy
against Dictatorship
In late May 2007, there was an anti-government rally
by the United Front of Democracy against Dictatorship (UDD).
Apart from the mass protest, there were news reports and live
online coverage, which were later blocked by the MICT. Mr.
Sittichai clarified that it threatened security by inciting people
to join the rally. In July 2007, the MICT declared to the cabinet
that it had blocked 20 provocative websites and said that the
level of human rights violations in restricting online media was
considered very small compared with Thaksin Shinawatra’s
‘war on drugs’.37
4.1.5 Conclusion and Analysis
We can see that the policies and practices of MICT under
Mr. Sittichai Pookaiyaudom’s leadership were quite strict and
harsh to the point of endangering the rights to freedom of information and expression of the people which are guaranteed by the
Constitution. It was observed that during his tenure, many acts
had no legal authority because they occurred before the CCA
came into force. The MICT also never gave its reasons or clear
references to any law. Eventually in April 2007, a reference was
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made to the Fifth Announcement of the CDR. After the UDD’s
websites were blocked, the CCA came into effect and the Fifth
Announcement of the CDR was annulled.38
In addition, this period saw the beginning of new agencies specifically tasked to monitor online content, many of which
operate and function today.
4.2 State Policies under Acting Minister Kosit Panpiemrat (1 October 2007 – 6 February 2008)
4.2.1 Background
Under Mr. Kosit Panpiemrat, there were no new policies
because apart from acting for the resigned Minister, he also held
the position of Deputy Prime Minister for economics affairs and
the Election of the Members of the House of Representatives was
being prepared for 23 December 2007. Therefore, the policies
and practices under Mr. Sittichai remained intact, focusing on
monitoring online content and blocking access to inappropriate
websites, carried out under the cooperation of three agencies,
the MICT, the Ministry of Culture and the Royal Thai Police.
Most blocked websites were pornographic or defamed the Buddhist religion.39
4.2.2 Conclusion and Analysis
The policies and practices on pornographic websites
remained the same under the surveillance of the Cultural Surveillance Group of the Ministry of Culture. There were almost
no new policies during this period as the election approached.
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4.3 State Policies under Minister Man Pattanothai (6
February 2008 – 2 December 2008)
4.3.1 Background
Mr. Man Pattanothai was appointed the Minister under
the administrations of Samak Sundaravej and Somchai Wongsawat. With a Law degree, he admitted that he was not knowledgeable about information technology and not prepared to become
minister either. For this reason, the MICT and its policies in this
period were particularly watched by society. The focus was the
drafting of the Act on Organization to Assign Radio Frequency
and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services. Policies toward freedom of online media became more
aggressive. More initiatives and agencies were established to
monitor websites, possibly as a result of the growing popularity of social networks, on which obscenity and deception were
widespread. There was also a large increase in online football
betting. During this period, possible amendments to the CCA
were mentioned to increase its efficiency in enforcement and
monitoring websites that offend the monarchy.
4.3.2 Hack and Crack Project
One month after Mr. Man took his position, the MICT
initiated a project called “Hack and Crack” with the goal of
eliminating or narrowing the gaps in state monitoring of sites
offending the monarchy or defaming the Buddhism. The reason
behind this project was that they had come across many foreign
websites. In order to censor the data there, there was a need to
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form a team of hackers to hack into the website and delete it.
Mr. Man spoke about this project:
“Such an action may not be completely legal but we
can’t help it as it is unacceptable.”40
Nonetheless, this project was opposed by a number of
both legal and computer experts because, apart from the fact
that the government should not itself violate the law (at that
time, hacking was already criminalized in most countries), the
government was criticized for not adequately assessing the
capacity of Thai officers and agencies, which was still behind
that of Western countries. This project was eventually cancelled.
4.3.3 The Establishment of ICT CORP and the
Budget Allocation for Web Access Blocking
In May 2009, the ICT CORP was founded with cooperation between many departments including the Crime Suppression Division, National Intelligence Agency, DSI, etc. Their
assignment was to investigate computer crimes and other crimes
committed through computers, mostly fraud, defamation, and
pornography. Apart from finding the perpetrators, this centre also
had the duty to keep a close eye on websites deemed to offend
the monarchy. Mr. Man said in an interview “...the Ministry had
a unit with only 10 officers called ICT CORP to keep a close
eye on over 200 websites 24 hours a day. In the past, more than
200 internet service providers have been quite cooperative and
many meetings were held...”41
In July 2009, Mr. Man revealed that over 1,200 websites
had been identified, among which over 700 contained contents
offending the monarchy. The court had already issued orders
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to block 416 websites.42
Under Mr. Man’s tenure, besides establishing this
centre, the MICT allocated a budget to purchase equipment from
foreign countries to help with its mission to block inappropriate
websites, in particular those offending the monarchy. Each piece
of equipment cost about 100-500 million baht, about which Mr.
Man said “There will be consultations on the purchase of equipment costing 100-500 million baht each to block inappropriate
websites including terrorist or pornographic websites”43
4.3.4 Amendments to the CCA
Amendments to the CCA were first mentioned in August
2008, especially with respect to provisions that did not reflect the
reality of the online society and technological development. The
requirement for internet service providers to keep log files for
90 days created a huge financial burden. However, in the end no
one came up with concrete proposals to fix the problem. It was
not until October 2009, as the number of lèse majesté websites
increased, that a MICT meeting suggested an amendment to
enable the authorities to block websites without court orders
before they moved to another server. In addition, the National
Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) proposed purchasing equipment to raise the existing monitoring
and censoring system to US Department of Defense standards.
In this regard Mr. Man said:
“I am confident that we will not face prosecution from
blocking websites defaming the supreme institution because the
Ministry of ICT will keep all evidence before blocking. Those
who dare prosecute us will automatically reveal themselves as
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the webmasters of the websites defaming the supreme institution”
4.3.5 Other Practices
In November 2008, the MICT launched 5 measures to
tackle with lèse majesté cases: 44
1) Service providers immediately block access to websites offending the monarchy.
2) The service providers first identify the perpetrators
before blocking.
3) The MICT verifies the perpetrators and reports them
to the Royal Thai Police for prosecution. the MICT then seeks
cooperation from service providers to submit the list of perpetrators’ names for publication.
4) After three warning letters with no response from service providers to delete inappropriate websites, the MICT sends
a final request to the Office of National Telecommunications
Commission (NTC) to withdraw their license. However, a final
decision can be made before three warnings in the most serious
cases. The MICT has received good cooperation from NTC.
5) Service providers under TOT Plc and CAT Telecom
Plc strictly follow the MICT orders. The surveillance centre
must operate 24 hours a day to receive complaints or reports
on inappropriate websites from the public.
Apart from the MICT under Mr. Man, the Royal Thai
Police, headed by its Director-General, Pol.Gen. Patcharawat
Wongsuwan, approved the establishment of a commission to
investigate and judge the content on the internet and local radio with the potential to offend the monarchy, and to receive
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complaints from people and other agencies for processing to
agencies that can initiate legal proceedings.
4.3.6 Conclusion and Analysis
Towards the last months of Mr. Man’s term, the People’s
Alliance for Democracy held a mass rally and the Constitutional
Court ordered the dissolution of the People’s Power Party. This
created an unstable political situation and made it hard to continue with normal administration. However, it can be seen that
the policies and practices of the MICT under Mr. Man and the
attitudes of other agencies tended to become more aggressive,
as seen from the huge budget allocation. Even though Mr. Man
was regarded as standing on the opposite side of the political
spectrum to the two former Ministers, Mr. Sittichai and Mr.
Kosit, policies and practices followed the same direction in the
sense that they focused on monitoring content and blocking
websites, in particular those with content insulting the monarchy.
Special units were set up to monitor content on the internet by
the MICT, the DSI and the Royal Thai Police.
It should also be observed that during Mr. Man’s tenure,
despite the fact that the CCA was already in effect, the MICT
opted for supportive measures or cooperation from internet
service providers to block websites as soon as they see them,
instead of reporting them to the appropriate officials to request
court orders. The researchers see that these orders and such use
of power contradict the CCA and Section 45 of the Thai constitution, since such matters would directly affect the people’s
freedom of expression. If the state wishes to limit this freedom,
the constitution stipulates that specific laws must be drafted,
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not merely resolutions or other enforcement measures. Besides,
under Mr. Man’s tenure as a minister who is a lawyer himself,
there was an attempt to violate the law by initiating the Hack
and Crack project to access and damage computer systems in
other countries.
4.4 Policies and Practices under Minister Ranongrak
Suwanchawee (20 December 2008 – 6 June 2010)
4.4.1 Background
Sub. Lt. Ranongrak became Minister in the administration of Prime Minister Abhisit Vejjajiva. On her first day of the
job, she said:
“The first mission to accomplish urgently and consistently is to deal with websites offending the monarchy, which is
regarded as the most important.”
This means that over and above ongoing issues like the
privatization of the Thaicom Satellite concession and 3G technology, the suppression of websites insulting the monarchy or
damaging security was the highest priority for Ms. Ranongrak.
In addition to ICT CORP, established since Mr. Man’s tenure,
Ms.Ranongrak created another agency, called the Internet Security Operation Centre (ISOC), to enhance the state’s ability
to monitor web content. Furthermore, during her tenure, the
two red shirts demonstrations, between March and April 2009
and between April and May 2010, paved the way for the declaration of the Emergency Decree on Public Administration in
Emergency Situations B.E. 2548 (2005). The government also
created the Centre for the Resolution of the Emergency Situation
538

Computer Crime?

(CRES), which, besides controlling the emergency situation,
also played a role in controlling the public media.
4.4.2 Internet Security Operation Centre (ISOC)
On 29 January 2009, Prime Minister Abhisit Vejjajiva
issued a Prime Minister’s Office Order 34/2552 to appoint
a Steering Committee to set Policy on the Prevention and
Suppression of Illegal and/or Inappropriate Information on
Information and Communication Technology Systems under.
Minister Ranongrak as chair. After the first Committee meeting,
the ISOC,45 later restructured as the Cyber Security Operation
Centre (CSOC) under Gp. Capt. Anudith Nakornthap’s tenure as
Minister,46 was established with a budget of 80 million baht to
coordinate with the military and police. The centre’s main duty
was to guard against the threat of inappropriate content on the
internet and to cooperate with and support operations related to
the policy on prosecuting lèse majesté offenders under the CCA.
The ISOC announced the following achievements throughout
Ms. Ranongrak’s tenure:
1) 4 February 2009 access to 4,818 URLs blocked, of
which 4,683 are lèse majesté, 98 are pornography and 37 are
false advertising.47
2) 24 April 2009 access to 8,955 URLs blocked, of
which 6,218 affect security, 2,307 are pornography and 430
are gambling.48
3) 24 July 2009 16,944 URLs blocked, of which 11,000
affect security, 5,872 are pornography and 72 are gambling.49
4) 15 September 2009 19,124 URLs blocked, of which
10,578 affect security, 8,474 are pornography and 72 are gamอาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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After October 2009, there were no more formal announcements from ISOC but in an interview given in May 2010,
Pol. Col. Suchart Wongananchai, Inspector-General of MICT,
reported that ISOC had blocked access to approximately 50,000
URLs but gave no details on the categories of content.
4.4.3 Opinions on the Red Shirt Demonstrations
during March-April 2009 and April-May 2010
As mentioned above, two major political rallies occurred
during Ms. Ranongrak’s tenure. As an example of an important
event related to control of public media, in April 2009, the
government interrupted the satellite feed that was broadcasting
a speech by former Prime Minister Pol. Lt. Col. Thaksin Shinawatra, without consulting the NTC for legal authority. Ms.
Ranongrak said on this regard: “...We have to see which laws we
can use. If the broadcast threatens security or creates divisions,
we might use the law to control it. If we want to see if DTV
were wrong, we have to look if the broadcast content is related
to national security or whether the content causes divisions...”
After the crackdown on 10 April 2009, Ms. Ranongrak
expressed her views on blocking inappropriate and harmful
websites:
“For those who run new websites disseminating content, images or text in a manner that incites unrest or chaos, or
websites that defame people or institutions affecting national
security, the MICT will enforce law seriously and strictly...”51
Prior to the declaration of the Emergency Situation at
the April-May 2010 demonstrations, the government set up
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the Centre for Administration of Peace and Order (CAPO) to
give orders to the MICT to block provocative websites without
going through the courts.52 Once the Emergency Situation was
declared, the Centre for the Resolution of the Emergency Situation (CRES) was then established as an agency under the direct
authority of the Emergency Decree on Public Administration in
Emergency Situations B.E. 2548 (2005) to restrict access to all
kinds of media and information including online media. CAPO
and CRES announced that the following numbers of blocked
websites:
1) 9 April 2010: 350 URLs
2) 30 April 2010: 420 URLs
3) 8 May 2010: 612 URLs
4) 17 May 2010: 770 URLs
4.4.4 Numerous State Agencies Set up to Monitor
and Block Websites
In September 2010, a seminar was held on “Integrated
Measures to Monitor and Block Inappropriate and Illegal Websites” to reflect on the problems of state operations to monitor
and block access to inappropriate websites, by either the MICT,
the DSI or the NTC. The main problem lay with bad coordination
between the agencies. In other words, data on blocking websites
from the MICT was not forwarded to other agencies resulting
in a lack of integrated control of online content. For example,
if the NTC did not receive reports on MICT blocks, it could not
punish the operators with suspension, withdrawal or refusal to
extend their license. Ms. Ranongrak said regarding this issue:
“The Ministry of ICT alone cannot succeed. We need
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close cooperation from many agencies especially with inappropriate websites that are quickly spreading in the internet world,
including websites that damage the country’s security, in terms
of either nation, religion or the king. Therefore, everyone must
help.”53
As a result of the seminar, many security institutions,
especially from the military side, realized the inefficiency in
suppressing websites containing inappropriate content, securityrelated content or lèse majesté content. On 25 September 2009,
Gen. Prawit Wongsuwan, Minister of Defense, said at a meeting
of the Defense Council that he would assign the ISOC and the
army to coordinate with MICT in eliminating lèse majesté websites, while a police unit with this specific responsibility was the
Office of Information and Communication Technology, Royal
Thai Police. Consequently, during the tenure of Ms. Ranongrak,
many agencies from the MICT, the army and the police started
to help monitor and censor online media.
4.4.5 Sniffer Project against Intellectual Property
Rights Violation
During Ms. Ranongrak’s tenure, apart from activities
to monitor web content in violation of the Criminal Code and
the CCA, many countries in the western hemisphere were at
that time giving great importance to preventing violations of
intellectual property on the internet through the use of filesharing programmes. In order to show awareness regarding
this problem, the Working Group on Illegal Internet Content
Suppression under the MICT proposed that Thailand should
install a systematic method of intercepting data on computer
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systems or sniffer programme to prevent intellectual property
violations.54 It claimed that the United States used this tool and
all telecommunication service providers also used it regularly
so Thai internet service providers should have it too in order to
analyze everyone’s data traffic on the system to identify users
and sources of pirated products. The committee claimed that
this kind of monitoring and prevention measure would tackle
the root of the problem, instead of only using the CCA to deal
with crimes already committed.
However, in response to this policy, many internet users
have expressed their objection because they perceived the policy
as allowing violation of people’s privacy beyond reasonable
cause. This is because the sniffer tool can filter computer traffic
data or log files, and the content of that data. The increased cost
for operators may also be passed on to the consumers who would
have to pay higher service fees. Also, misuse of the intercepted
data would also result in negative implications for internet users
such as the sale of personal information to business entrepreneurs to monitor behaviour and send spam advertisements. The
state might even take the opportunity to use such information to
monitor people’s behaviour and opinions, especially on political
issue, as proven to have happened in some foreign countries.
And from the facts gathered, it appears that the sniffer policy
in Thailand aims not only to prevent violations of intellectual
property, but also to scrutinize information affecting national
security, and monitor internet users’ behaviour in general.
According to Mr. Ajin Jirachiefpattana, Director of
the Information and Communication Technology Promotion
Agency, who was the driving force behind this project:
“For the people that oppose this, we have to ask them
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what they are opposing. In this case, the government wants to
create peace in the online society and protect youth from threats
from the internet. Its action can be compared to that of immigration officers, whereby the travellers must sacrifice some of their
privacy for the sake of society. And on the internet, this job is
done by the state...”55
4.4.6 Conclusion and Analysis
The policies and practices of Ms. Ranongrak were clear
from the first day she assumed office, focusing on the eradication of inappropriate websites. Due to the political demonstrations, the number of blocked websites was much higher than
in previous periods. Most of these websites contained political
or “inappropriate” contents. In many cases, where there was
no prosecution of the webmasters, the reason was never made
public, especially in the case of websites owned or operated by
red shirts, who had different opinions from the government or
criticized the government. The inability of the state to define
clearly the word “security” in the CCA led to a wave of criticism
of the violation of the people’s right to information. However,
we need to bear in mind that under the declaration of emergency,
the Emergency Decree on Public Administration in Emergency
Situations 2005 accelerated the process of blocking websites
because court orders are obligatory only under the Section 20
of the CCA.
The direction of state policies and practices affecting the
rights to freedom of information and expression in online media,
only tended to get stricter with significant budget and personnel
allocated from many agencies in the MICT, the police, the DSI
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and the military to monitor and scrutinize online content and
pry into internet users’ behaviour and ideas. Even though many
cases threatened unreasonable violations of people’s rights and
liberties, no facts were found to show that state agencies recognized or gave importance to this issue. The main reasons cited
by the state for blocking websites, setting up special agencies
and pouring in budget were threats to security and lèse majesté.
4.5 Policies and Practices under Minister Juti Krairiksh (6 June 2010 – 9 August 2011)
4.5.1. Background
Mr. Juti Krairiksh succeeded Ms. Ranongrak Suwanchawee, who was forced to resign from the cabinet. It should
be noted that while Ms. Ranongrak was in office, Mr. Juti, as
a Member of Parliament, had asked in front of the President
of the House of Representatives on how the MICT managed
lèse majesté websites and what kind of indicators it used to
evaluate its success. This could very well reflect the stance Mr.
Juti took on this issue. This was confirmed once he took office
and held a press conference stating that he was assigned by the
Prime Minister to take care of four issues: 1) transparency; 2)
support for e-banking initiatives; 3) regulation websites with
security- and monarchy-related content; and 4) the Thaicom
Satellite concession. He also said that he would form a youth
volunteer group called “Cyber Scouts” to enhance monitoring
and blocking operations.56
Within only a week of taking office, Mr. Juti proved his
ability by closing over 246 football betting URLs and within
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two weeks, he blocked more than 43,000 URLs that may have
fallen within the scope of lèse majesté.57 This number was almost
double that of the entire tenure of Ms. Ranongrak. A Memorandum of Understandiing (MOU) was also agreed between three
ministries, ICT, Justice and Culture, to suppress information
technology crimes.58
4.5.2 Project to Create Cyber Scouts
The Cyber Scout Project was under the responsibility
of the MICT but took as its model the Thai Scout Curriculum
Development Plan of the Ministry of Education. From an initial
200 volunteers, they planned to recruit 100,000 volunteers by
the end of 2010 from school and university students, teachers,
professors, and representatives from the state and private sectors
with computer and internet skills to attend workshops on ethics,
techniques and laws from experts. These young people were
expected to act as a network to monitor offenses, inappropriate
content and threats to the monarchy and national security. Prime
Minister Abhisit Vejjajiva said of this project:
“...this Cyber Scout project is considered an important
first step and the start of an online community that follows an
ethical and moral code of conduct and acts as a role model for
social networks to promote a proper use of the internet by helping each other monitor threats and information harmful to the
monarchy...”
At the same event, Mr. Juti said: “In order to express
gratitude and loyalty towards the King, the Ministry has initiated the Cyber Scout project to recruit volunteers, who possess
ethics and morals, to act as a social network to promote the safe
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use of the internet. These Cyber Scouts have the duty to keep
watch on any data or behaviour which is a threat to the country
from information technology...”59
It can be seen that this project was meant not only to
create immunity and awareness of online information consumption among children, youth and the general public, but also to
fill the gap in the practice of state officials, who were unable to
prevent and suppress all websites with content affecting security,
particularly those that the state sees as constituting lèse majesté.
This objective was reflected in the words of both Mr. Abhisit
and Mr. Juti, who needed to have agencies from the people’s
sector, including children and youth, to help investigate and
check content, as well as coordinate with the state sector in
suppressing the targeted websites.
4.5.3 The Memorandum of Understanding (MOU)
between the Ministry of Information and Communication Technology, Ministry of Justice and Ministry of Culture
On 17 June 2010, the MICT, under the leadership of
Mr. Juti, signed a MOU with the Ministry of Justice, under Mr.
Peeraphan Saleeratwipak, and the Ministry of Culture, under
Mr. Nipit Intarasombat, to prevent and suppress information
technology offences. Apart from cooperation in maintaining
the security of state data systems, another important duty is to
expedite suppression of the illegal business or activities and
examine all inappropriate websites with an operational budget
from the year 2010 of 127 million baht.
Mr. Peeraphan
Saleeratwipak, the Minister of Justice, said:
“Within 3 months, we will urgently seek cooperation
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from state agencies providing internet services to block inappropriate websites, especially lèse majesté websites, which must
be blocked through all channels so that they would not occur.
Then we will seek cooperation from private internet service
providers.”
Apart from appointing officers to carry out this specific
task, the MOU encouraged recruiting volunteers to help filter
and collect basic information relating to offences affecting the
main national institutions, pornography, online gambling, drugs,
food, medicine, etc., and send it to MICT.
4.5.4 Regulation of Election Campaigning on Social
Networks
While the United States, various European countries
and neighbouring Singapore60 all allow political parties and
politicians to use information technology or social networks
like Facebook or Twitter as election campaign tools and to communicate their policies to the public, in Thailand this is strictly
controlled and regulated by the state with content filtered before
being publicly disseminated. Before the General Election on 3
July 2011, the MICT and the Election Commission of Thailand
(ECT) consulted each other on this matter. Mrs. Jirawan Boonperm, Permanent Secretary of MICT during the tenure of Mr.
Juti, expressed her opinion:
“Right now we are in consultation with the ECT to
invite webmasters, web hosting services, and internet service
providers for a consultation to determine guidelines for filtering
information before it goes to the public. For example, comments
on websites might be filtered before they are published...”61
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To supervise the use of social networks by political
parties or politicians to campaign for votes, the MICT used its
various powers under the CCA. Even though election campaigning on social networks cannot ultimately be prohibited by any
law, be it the CCA or the Royal Election Decree, the ECT, under
advice from MICT, handed a policy to candidates and their parties: “It is prohibited to campaign for votes through electronic
media after 18.00 on the day before the election.” A technical
team was assigned to monitor any violations.62
4.5.5 The Computer-related Crime Bill
Mr. Juti’s last piece of work before leaving office, which
was criticized in IT circles and where the MICT was most
strongly opposed, was the hurried attempt to push through the
Computer-related Crime Bill, which would replace the CCA of
2007, without sufficiently broad people’s participatiom63 despite
the fact that the new draft contained provisions that prescribed
new offences and many additional new agencies, which would
directly affect the people’s right to freedom of information and
expression. For example, the responsibility of system administrators for content was increased by making the mere copying
of others’ data an offence. A Commission for the Prevention and
Suppression of Computer Crimes was to be created with broad
powers, but with a large proportion of commissioners from the
state sector and security agencies.64 However, due to many factors, the presentation of the draft law for consideration of the
Cabinet was postponed.65
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4.5.6 Conclusion and Analysis
It can be said that state policies on online media freedom
under the tenure of Mr. Juti Krairiksh as the Minister of ICT did
not change at all from those of previous Ministers, especially the
emphasis on operations to block both illegal and merely inappropriate websites. It is worth observing that, even though during
the time Mr. Juti held office the problem of political conflict
became less intense and the general election was approaching,
shortly after taking office the number of blocked websites exceeded that during the tenure of Ms. Ranongrak. What is worse,
most websites had content seen by the state as constituting lèse
majesté. However, the fact is that the number of cases brought
to court was less than the number of blocked websites.66 This
phenomenon may be interpreted in many ways. In one way,
it could be a matter of limitations concerning offences on the
internet, making it difficult to find offenders. But in another
way, it could mean that the state is comfortable in choosing to
use immediate blocking measures, rather than trying to find the
owner of the content that the state sees as an offence. Whatever
the reason, this has raised questions among the people as to
under what law the content of the blocked websites constitutes
an offence, or even whether it constitutes an offence.
During Mr. Juti’s tenure, apart from a huge budget and
a large number of personnel monitoring and blocking various
kinds of data in online media, there was also a clear and formal
search for cooperation from other state agencies (the MOU
among three ministries) and from the people’s sector (Cyber
Scouts) to close operational gaps or reduce the burden of state
officials. Although the MICT tried to encourage people to think
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that the cooperation and various projects were brought about to
provide information and recommendations for self-protection in
using online media and to guard against data with all forms of
illegal content, the statements and expressed opinions of both
Mr. Juti and Prime Minister Abhisit Vejjajiva suggest that the
state at that time emphasized the blocking and suppression of
data with content that constituted lèse majesté or affected security. This raises questions in society because until now, the state
itself has not been able to define or specify the characteristics
of content that conflicts with security or defames the monarchy.
Is mere general criticism held to be insulting or defamation?
This is still an ideologically divisive issue in society as well as
in its legal interpretation. Therefore, is it appropriate to bring
in children and youth with the duty of scrutinizing and reporting for the state to proceed with blocking websites with such
content amidst political conflict between the government and
people with dissenting views?
Apart from a policy of stricter enforcement of the current
CCA, there was also during the tenure of Mr. Juti the concept of
amending the Act to increase the number of people responsible
for content, to increase the powers of state officials or to increase
the number of mechanisms to suppress offences related to the
dissemination of data in computer networks.
4.6 Policies and Practices under Minister Gp. Capt.
Anudith Nakornthap (9 August 2011 - Present)
4.6.1 Background
Group Captain Anudith Nakornthap, of the Pheu Thai
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Party, took office as the Minister of Information and Communication Technology under the administration of Ms. Yingluck
Shinawatra on 9 August 2011. He formerly served as secretary to the Minister of Defence and advisor to the Minister of
Agriculture and Agricultural Cooperatives. He may be the first
Minister to use social networks such as Facebook and Twitter.
Apart from the ongoing tasks that Gp. Capt. Anudith
had to clear up, i.e. the problem of satellite orbit maintenance,
telecommunications contracts, the auction of 3G networks etc.,
monitoring and blocking websites with content that constitutes
lèse majesté was also an urgent matter for this government.
4.6.2 Continued Urgent Suppression of Lèse Majesté
Websites
Gp. Capt. Anudith announced the operational policies
of the MICT when he assumed office:
“From now on, civil servants and ministry officials at
all levels will be urged to be even more strict in controlling and
suppressing offences under the Computer-related Crime Act and
lèse majesté on websites by resolutely enforcing the law ...”67
Apart from a policy of resolutely blocking websites,
there was also an idea of pulling in computer game shop owners
to take on the duty of watching out for illegal content. In one
interview Gp. Capt. Anudith said:
“This government will be strict in closing down or blocking lèse majesté websites. This government will certainly do no
less but I do not wish to give any information because covering
up is the equivalent of shooting and makes people interested in
looking that. Previously, I have called the relevant executives in
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the ministry for consultation. We will brush off the Games Shop
Project and coordinate with games shop proprietors to help us
be our ears and eyes.”68
After only a few months of this government, it appears
that the MICT sought cooperation from Facebook headquarters
to block over 10,000 URLs of lèse majesté pages69. There was
also a warning from the MICT about using Facebook, that anyone
finding posts or content that constitutes lèse majesté should not
click on the ‘Share’ or ‘Like’ buttons or comment on the post
because they may have to accept responsibility under the CCA,70
since the MICT regards it as indirect dissemination of content.
This warning provoked much criticism among both legal and
IT circles as an interpretation that exceeds the provisions and
conflicts with the principles of criminal law.
4.6.3 Opinions on the CCA
“This is not up-to-date because it was enacted in 2007,
so the parts that have loopholes or the parts that are out-of-date
must be improved. The ministry is working on it and will propose
amendments to the Cabinet.” Gp. Capt. Anudith.
Although Gp. Capt. Anudith insisted that enforcement
of the CCA would follow a single standard, and thought that
blocking websites could not solve the problem of dissemination of illegal content because it would be never ending, in the
opinion of Gp. Capt. Anudith, the MICT must operate strictly
and resolutely with respect to lèse majesté websites, and consider
blocking as a matter of urgency, unlike the dissemination of
other forms of data where there was time to give case-by-case
consideration whether there was an offence or not. Moreover,
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the current ICT Minister also expressed the opinion that websites blocked by the court order (Section 20 of the CCA) should
be different from those blocked under the Emergency Decree
on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548
(2005).
“...among all the cooperating integrated agencies, we
agree that the suppression is not the solution to the problem
because we cannot suppress all... We have priorities. If it is a
matter of lèse majesté websites, the process must be strict, firm
and decisive, but if it is a matter of other issues, we must look if
an offence has actually occurred not.... For some news websites
that have been blocked by the Act (probably means the Emergency Decree – Researchers) when the Act is lifted and they
have no court order to block them, they have the right to request
to be un-blocked.... because the websites blocked at that time
came from the expression of politically different opinions. This
is different from lèse majesté websites which will be blocked by
court order and cannot be un-blocked by any means...”71
It can be seen that Gp. Capt. Anudith’s view on this matter may be questioned whether it is right and just or whether the
MICT really had a policy and operational approach according
to what Gp. Capt. Anudith said, because with regard to being
correct, it does not matter what kind of content constitutes an
offence, the state should give careful and equal consideration
before blocking it.
However, Gp. Capt. Anudith has not yet addressed other
problems related to the CCA, in terms of its content, ambiguous
and unclear wording, and problems of interpretation. He also
never addressed the draft Computer-related Crime Bill, which
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under the tenure of Mr. Juti, the MICT tried to push for consideration of the Abhisit Vejjajiva Cabinet around March 2011.
4.6.4 Other Policies Related to the People’s Right
to Information
This might be considered the first time that the MICT
has concrete policies of trying to provide more comprehensive
internet access for the Thai people, whether a policy of free
wifi, giving internet access equipment to students, or creating
linkages with the National Information Data Center.
Although these policies were debated on issues of appropriate budgets and age of students, difficulty of implementation,
and effectiveness in achieving the objective of increasing access
to infornation, they may serve to show that the MICT, which
gave them importance and thought up policies in support of the
people’s right to information, was not aiming simply to block
or control information. Gp. Capt. Anudith has said:
“On free wifi, we must be clear. Today we can say that
we will definitely provide at least 20,000 hotspots before the
end of the year. The models are ready. We only need to decide
which model is the easiest one because each operator already
has their own areas of coverage. We will use the USO funds
of the NBTC or the government budget. This expansion will
help stimulate both content-related industry and all forms of
entertainment. Application developers will also be supported
to assist the state’s service to the public..”72
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4.6.5 Conclusion and Analysis
Even though Gp. Capt. Anudith became Minister of ICT
in a government under PM Yingluck Shinawatra that came from
a democratic election and there have been no violent political
conflicts during his term, which should have led to fewer policies restricting freedom of expression in online media than in
previous times, it appears that the MICT continues to block
websites. Apart from relying on the powers under Section 20 of
the CCA and court orders enforced on internet service providers
in Thailand, the MICT still requests for cooperation from internet
service providers overseas to block certain content.
Gp. Capt. Anudith is an ICT Minister who uses internet
services and monitors their role and importance, especially online social networks (unlike the tenure of Mr. Juti Krairiksh),
which have become popular and are rapidly spreading among
Thai users to the point where they will have a broad influence
on users’ behaviour and thoughts. It seems that the space for
expressing opinions of various kinds in online social networks,
be it Facebook, Google+ or Twitter has become a target that
the MICT under Gp. Capt. Anudith sees as important to scrutinize, monitor and block. The attempt by the MICT to cut off
freedom of expression on social networks that received heavy
criticism was the prohibition on Facebook against expressing
their opinion or clicking ‘Like’ on comments deemed by the
state as constituting lèse majesté merely on the grounds that it
was thought to be indirect dissemination of content and hence
an offence under the CCA.
However, the researchers believe that this explanation for
the prohibition against expressing opinions and clicking ‘Like’ is
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incomplete and inherently problematic. The state can be seen as
trying to use the law and criminal penalties to create a climate of
fear among online social network users by reducing the essence
of the problem that in principle, to commit an offence carrying criminal penalties, the perpetrator must act with “intent”.
If intent is lacking, it may not be considered an offence. The
prior assumption of belief that the offender has the “intent” to
commit an offence cannot occur in criminal law. For this issue,
cases which are offences are those where the perpetrator knows
that the content breaks the law and yet intends to disseminate
it. The question is, how can the expression of opinion or approval of something written in online social media, done in an
ordinary way, be automatically considered in every case to have
the “intent” to disseminate illegal content directly or indirectly.
Certain facts should be taken into consideration in
analyzing implementation of policy under Gp. Capt. Anudith,
especially on blocking websites. Some opposition politicians
(Democrats) tried to call for and put pressure on the MICT
to take decisive measures against websites or social networks
or even websites with video files like YouTube that have lèse
majesté content, otherwise the government would be thought
to be disloyal or supportive of people who defame the institution.73 This demand or accusation might be one factor that has
prevented the current MICT from implementing its policy on
the dissemination of possible lèse majesté content in ways other
than ever more strict and precipitate blocking. This research is
not able to analyze the entire policy approach of the MICT under
Gp. Capt. Anudith Nakornthap because the time period for this
research does not cover until the end of his term.
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4.7 Conclusion
All policies and practices of the Thai state elaborated
above are just one element that reflects the attitude of individuals in the state sector towards the people’s right to freedom of
information and expression. It can be said that the monitoring
of online media content and blocking of access to this content,
especially content breaching state security, content constituting
a lèse majesté offence, or even content critical of the monarchy
which the state generally believes constitutes lèse majesté, are
the main tasks of every government, and it is not important what
political situation befalls the nation. The main legal provisions
used to implement this are Sections 14, 15 and 20 of the CCA
in normal situations, and the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation (together with the Internal
Security Act and Martial Law in the three southern border
provinces) when the government declares an emergency. At
present, aside from monitoring the behaviour and expression of
opinion of people on news sites, webboards and general internet
services, the state also monitors communities in online social
networks, and even tries to inspect private areas like email and
other channels through the Sniffer tool.
It should be acknowledged that, measures by the state
to block access to online media were in use since before the
enactment of the CCA on 18 July 2007. In many cases, the
state acted without any legal authority to act.74 In some cases,
the method of ‘seeking cooperation’ from individual service
providers resulted in users periodically being unable to access
the websites they needed. This raised suspicions in the people’s
sector about whether there were technical problems or whether
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the websites were blocked. It may be said that the Fifth Announcement of the Council for Democratic Reform (CDR) issued
after 19 September 2006 coup d’état was the first order clearly
authorizing the MICT to use its discretion to block every kind of
media, regardless of whether the country was in an emergency
situation or not, if the MICT considered that the information
or content “might affect the democratic reform under a Constitutional Monarchy.” Even though the Announcement was in
use for only a short period of time before the enactment of the
CCA, the MICT, under the administration of then ICT Minister
Sittichai Pookaiyaudom, used its authority under this Fifth Announcement of the CDR to block almost 20,000 websites by its
own admission. However, the researchers believe that the use
of authority under this Announcement to restrict the people’s
freedom of information and expression, apart from problems
of unclear wording like “affect democratic reform”, resulted in
granting excessively broad discretion to state agencies. It may
also be thought that the state exploited this Announcement to
seize the opportunity to define four additional “new reasons” for
excluding to the rights and freedoms of the people as stipulated
in the 1997 constitution.
In terms of blocked content, under the powers of no
matter which law, it is found that for many blocked websites,
the state could not explain clearly under which law and sections
the content was an offence, or even whether it truly constituted
an offence, because after the blocking, there was no trial for
judgement by a court, while the people could not scrutinize the
authority of the state because they could not see the content.
Many doubts that arose among internet users thus have not received answers. Did the blocked content truly violate national
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security or stability, or was it merely political opinion that might
impact the stability of the government or ruling class? Was the
content really strong enough to defame, insult and threaten the
monarchy, or merely well-intentioned criticism which is permitted under the rule of law and the democratic system?
In conclusion, considering web blocking statistics,
the prosecutions of internet service providers and users, the
problem of unclear wording of the CCA as well as problems
of interpretation and the policies and attitudes of those who
enforce the law, it should not be very surprising why in 2011,
Freedom House75 listed Thailand among the group of countries
that are “Not Free” in the “Freedom on the Net” report, along
with China and Myanmar.76
5. Reactions and Responses among People’s Movements and
Civil Society Sector toward State’s Laws and Policies of the
State Affecting Online Media Freedom
5.1 Reactions to the CCA
5.1.1 Reactions to the CCA
After the 19 September 2006 coup, the government of
Prime Minister Gen. Surayud Chulanont appointed a National
Legislative Assembly (NLA) with the duty of considering
legislation. The Computer-related Crime Bill was tabled for
deliberation by the NLA as an urgent motion on 15 November
2006. The NGO Freedom Against Censorship Thailand (FACT)
was the first to propose to NLA 1) that Thailand should not pass
this Bill as an urgent matter; 2) that there are many offences
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in the Bill, to which already existing laws could be amended
to apply; and 3) that the government should avoid excessive
control over the internet. It also called for any law to be clear
and unambiguous and not allow for state officials too much
discretion in interpretation since it might open a way for using
the law as a tool to suppress political opinion and silence dissent.
In terms of law enforcement, FACT proposed 1) that the
government should ensure accountability and transparency in
searches and seizures of any computer equipment; 2) that at least
one state official have full responsibility; and 3) that individual
internet traffic data must be treated as private property which is
not to be subjected to seizure or storage by the state or service
providers without a court warrant, since the guarantee that all
data concerning internet usage is purely private information
is one reason why computer users pay monthly internet fees
to service providers. FACT expressed serious objection to the
fact that the Computer-related Crime Bill proposed that some
offences carry the death penalty and life imprisonment.77
5.1.2 Reactions to CCA
After the CCA was promulgated on 18 July 2007, civil
society both approved and disapproved of the law, supported by
different reasons. Those who approvaled believed that the CCA
gives greater protection to privacy rights since it criminalizes
unauthorized access or penetration of a computer system and
changes to or addition of information in other people’s computer
system without the consent of the owner, which are not covered
by other existing laws.78 The disapproving side was concerned
about the effect on freedom of expression and other freedoms as
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a result of the interpretation of the law by state officials, since
the wording in the law on many points is ambiguous and unclear
such as the prohibition against sending obscene or doctored images which harm other people’s reputation. In particular, Section
14, which has broad provisions including the prohibition against
dissemination of information which affects national security,
does not have clear definitions, making its interpretation subject
to the discretion and attitudes of the authorities and the volatile
political situation. This opens a way for the CCA to be used
improperly or for political defamation.79 In addition, the heavy
penalties on service providers under Section 15 will have an
impact on technological development and the telecommunications service industry.80
At the same time, the law enforcement agency, through
Pol. Col. Siripohng Timula, Superintendent of the High-Tech
Crime Center (HTCC), expressed the opinion that though
Thailand now has a law specifying the basis for computer-related
offences, he did not expect computer-related offences to decrease
compared to the period before the law came into force, because
of rapid technological progress and external factors such as
the economic crunch. Therefore, the people should first learn
to protect themselves from committing offences, and the state
must expedite giving the people information about the law.81
5.1.3 Reactions to the Enforcement and Prosecution
of Offenders under the CCA
Interestingly, the CCA has so far often been applied to
a very few kinds of criminal offences. The Sections that are
used the most are 14 and 15 which concern offences in the
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dissemination of online information prohibited by the law and
the liability of service providers. As said above, issues that have
constantly raised questions and concerns in civil society are the
unclear wording and elements of offences of these Sections,
which gives an opportunites for officials to use their discretion with a broad interpretations. Many prosecutions have thus
led to frequent protests by people and civil society, for example, a statement on Mr. Nat Sattayapornphisut case.82 During
13-15 October 2009, three alleged offenders were arrested,
Dr. Thatsaporn Rattanawongsa, Mr. Katha Pajariyapong, and
Miss Theeranun Wipuchanin, over the dissemination of news
on the Stock Exchange of Thailand which caused panic among
many investors and a selling spree.83 Many people’s groups were
opposed to the arrest including the Thai Netizen Network which
issued the statement demanding clarification in cases using the
CCA to arrest internet users in October 200984; Fah Diew Kan
webboard community also issued a statement condemning the
arrest of scapegoats in the dumping of shares;85 the Social Move
Assembly opposed the use of this law as a threat to freedom of
expression and information concerning the dumping of shares
in October 2009 and called on freedom lovers to protest against
the CCA.86 Even DJs on a taxi community radio station criticized
the CCA as a law that inflicts structural violence against people’s
freedoms and political rights and runs counter to democratic
development.87
Apart from the prosecutions against online media under
Section 14 and other sub-sections of the CCA, prosecutions
against service providers under Section 15 were also closely
watched, particularly the case against Ms. Chiranuch Premchaiporn, Director of Prachatai news website. (On 30 May 2012, the
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court sentenced her to 8 months in prison, suspended, and a fine
of 20,000 baht.) The general public, academics and many civil
society organizations inside and outside the country questioned
the inappropriateness of this Section in terms of both offence and
penalty, which affects the mass media and those who have only
been doing their duty as intermediaries of online news. There
were also protests against the court proceedings. The Human
Rights Lawyers Association (HRLA) issued a statement to oppose this unfair prosecution;88 the Thai Netizen Network issued
a statement urging MPs to amend Section 15 of the CCA;89
Amnesty International Thailand urged the Thai authorities to
withdraw all charges against Chiranuch;90 Reporters without
Borders issued a statement calling on the Thai state to withdraw
charges against Chiranuch91; 11 UK Members of Parliament
from three major political parties signed an Early Day Motion
proposed by Mr. Tom Watson, a Labour Party MP, to express
concerns over Chiranuch’s prosecution under the CCA 92;
Reporters for Freedom Club condemned the arrest and demanded
immediate withdrawal of the charges and urged media associations and human rights organizations including the Lawyers
Council of Thailand not to ignore the case,93 etc. In addition,
public fora have been organized to discuss concerns about
the law, including the Ratchadamnoen Sewana no. 17/2551
on “Computer-related Crime Act: Protection or Threat?”
organized by the Thai Journalists Association (TJA) and the
Issara Institute94; and a seminar “Three Years of Enforcement
of the Computer-related Crime Act: the rule of law and accountability of the state” organized by the Thai Netizen Network,
Campaign for Popular Media Reform (CPMR) and the Southeast
Asia Press Alliance.95
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5.1.4 Recommendations to the Government regarding Amendments and Improvements in enforcement of the CCA
Because of various problems arising from enforcement
of the CCA, which involve certain wordings in the law and
their interpretation, civic groups and organizations that have
been directly and indirectly affected by the law, including law
enforcement agencies, have proposed a review of the principle
and rationale of the law and even amendments to it. The Thai
Netizen Network offered three recommendations during a public discussion on “Laws concerning computer-related crime:
international perspectives and guidance”; 1) Officials should
attempt to arrest the perpetrators but not the intermediary. 2) An
alleged offender should be treated as an innocent person who
should enjoy her or his constitutional rights. 3) Regulation of
online media must be based on reality.96 Mr. Prasong Lertrattanawisut, former TJA President, made the observation in the
“Three Years of Enforcement of the Computer-related Crime
Act: the rule of law and accountability of the state” seminar
that Section 20 of the CCA does not authorize the court to close
down an entire website, but only stop the dissemination of the
information found to be in violation of the law. He then proposed
that concerned agencies, including the Office of the Ombudsman
and the National Human Rights Commission (NHRC) should
be pressured to petition the Constitutional Court for a ruling on
the constitutionality of such measures.97 On 5 October 2011,
civil society groups organized a forum on “Summary of the UN
Universal Periodic Review (UPR) on Human Rights in Thailand:
Experience from Geneva”, after the submission of the country
report by Thailand to the UN Human Rights Council (UNHRC)
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and the issues of human rights violations under the CCA were
reported to be among issues that drew attention in Geneva.98
It is a well-known fact that the internet is a borderless
information technology and enables people around the world
to have the same access to information; any regulations levied
against the kind of medium, particularly by draconian laws
that are liable to affect freedom of information and expression,
which are protected by civilized countries around the world,
would be noticeable to everyone. In fact, such regulations are
treated as an indicator of the level of the protection of civil and
political rights enjoyed by the citizens of a country. With respect
to the CCA, Reporters Without Borders, on the occasion of His
Majesty the King Bhumibol Adulyadej’s birthday on 5 December
2009, wrote a letter asking him to grant amnesties to internet
users who were incarcerated or facing prosecution on charges
related to the expression of dissenting opinions the internet.99
A representative from Forum Asia also made an intervention
during a meeting of the UN Human Rights Council concerning
infringement of freedom on the internet in Thailand and the
grave ramifications of increased application of Section 112 of
the Criminal Code and Section 14 of the CCA against internet
users. Apart from high penalty tariff of 3-15 years imprisonment,
it was reported that most alleged offenders were denied bail.
In addition to prosecuting users and service providers, the Thai
government has also blocked access to many websites without
disclosing the URLs and without giving reasons for its actions.
Forum Asia’s representative demanded that “intermediaries”
(service providers) should neither be held liable for the posts
they had not authored nor be forced to censor any content on
behalf of the state, and that Thailand should also repeal Section
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15 of the CCA which criminalizes intermediaries.100
The demands echoed a call from ASEAN civil society
at the Asia-Pacific Regional Internet Governance Forum 2011
(APrIGF) held in Singapore, which emphasized the notion that
any censorship should be conducted in accordance with the
recommendations by the UN Special Rapporteur that 1) any
restriction must be provided by law, which is clear and accessible to everyone (principles of predictability and transparency);
2) it must pursue a legitimate purpose as set out in article 19,
paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political
Rights, namely: (i) to protect the rights or reputations of others;
(ii) to protect national security or public order, or public health
or morals (principle of legitimacy); and 3) it must be proven
as necessary and the least restrictive means required to achieve
the purported aim (principles of necessity and proportionality).
Persons who are not involved should not be held liable, such as
intermediaries who simply functions as a conduit of information.
Legitimate expression must not be criminalized.101 In addition,
the UN Special Rapporteur on the promotion and protection
of the right to freedom of opinion and expression, Frank La
Rue, issued a statement in Geneva calling on the Thai government to amend the lèse majesté law and the CCA and offered
to “cooperate creatively” with the Law Reform Commission
to make necessary amendments to the law to ensure its com
pliance with international human rights principles.102 Apart from
rights organizations, global investors and business corporations
operating in Thailand, including Google, Yahoo, eBay, etc.,
also expressed their concerns regarding an attempt to impose
restrictions on internet traffic in Thailand, claiming that it may
compromise Thailand’s economic growth potential.103
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5.1.5 Reactions to New Draft of the CCA
Reports of attempts to amend the CCA have continued
for many years without progress until on 28 March 2011, the
working group on a new draft of the CCA organized a public
hearing and invited only computer and law experts to comment on the new draft. The hearing led to public outcry against
this hurried and non-transparent process. Concerns were also
raised that the draft could potentially cause even more human
rights violations than the current act.104 As a result, the Faculty
of Law, Thai Chamber of Commerce University, organized a
public discussion on “Websurfers can end up in jail: is the new
Computer-related Crime Act protective or repressive?”, focusing on several flaws in Section 16 of the new draft concerning
the copying of computer data while browsing.105
The main impetus in raising the issue to public attention came from the iLaw project which issued an open letter to
people and internet users calling for the public to collaborate
in monitoring the draft Computer-related Crime Act and to
sign online to “stop” the submission of the draft to the cabinet
without public participation. According to iLaw, apart from not
solving existing problems, the new draft may lead to increased
infringement of rights and freedoms in online media and does not
help resolve computer-related crime.106 More than 560 internet
users signed. iLaw, Thai Netizen Network, HRLA and FACT
submitted an open letter to the then Prime Minister, Mr. Abhisit
Vejjajiva, demanding that the cabinet stop the process of passing
the new draft proposed by MICT. As a result, the draft law was
not submitted to the cabinet.107 It was a successful campaign by
civic movements.
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5.1.6 Civic Groups and Recommendations for the
Draft Computer-related Crime Act
As a response to the state’s proposal of draft legislation, without adequate public participation, which was opposed
by many experts from both legal and information technology
circles, the “My Computer Law” project was established.108 This
aims to compile input from the people, including the users and
providers of internet services, to develop a people’s version of
a draft Computer-related Crime Bill. Project activities comprise
educational activities on the internet and computer-related laws,
exchange fora among groups of people and dialogues with concerned agencies, the drafting of a Computer-related Crime Bill
and submission of the draft to Parliament, and advocacy work
to ensure the draft gets a reading in Parliament. In addition,
Thailand Development Research Institute (TDRI) organized
a brainstorming session on the Computer-related Crime Bill
and distributed an analysis of the new draft prepared by MICT.
Written by Savitri Sooksri, a law lecturer from the Faculty of
Law, Thammasat University, the analysis identifies in detail
the pros and cons as well as various problems in the new draft
in comparison to the current act and was to be presented to the
relevant agencies.109
5.2 Reactions to State Policies and Guidelines which
Affect Freedom of Online Media
5.2.1 Reactions against the Ban on Information
Dissemination and Blocking of Websites under Section 20 of
the CCA and Other Legislation
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On 9 March 2010, the cabinet declared part of the
Bangkok Metropolitan region plus seven provinces and 21 districts as areas with a situation that threatened internal security,
invoking the Internal Security Act B.E. 2551 (2008) from 11
March onward. The administration of security in these areas
was given entirely to the Centre for Administration of Peace and
Order (CAPO). As a result of the declaration, the administration was empowered to enforce 18 laws, including the CCA.
The MICT was authorized to control the production and dissemination of electronic information over the internet and other
information networks; it could order a stop to the dissemination
of any information, or block any signals. Anyone disobeying would face criminal prosecution. In response, the Thai
Netizen Network issued a statement condemning the blocking
of communication channels and demanded its immediate end.110
In addition, the Thai Netizen Network issued an open letter
requesting disclosure of the websites blocked by orders under
the Emergency Decree on Government Administration in States
of Emergency B.E. 2548 (2005) and demanding revocation of
the declaration of a state of emergency111; it also issued another
statement on the political crisis and the blocking of news and
information.112
The blocking of websites under normal circumstances by
virtue of Section 20 of the CCA including requests for cooperation from individual service providers has not met with much
opposition in the form of an open letters or public statements.
The only protest statement was that opposing the blocking of
Fah Diew Kan webboard in 2009, for which the MICT could not
produce a court order on demand.113 Academic seminars were
organized on the issue of freedom in the cyber world and the
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CCA at the national and international levels in order to propose
solutions and exchange experience regarding censorship.114
Advocacy against website blocking was periodically organized,
including the “Censor Jung” activity to oppose indiscriminate
website blocking115 and the “Thailand: Censorship Paradise”
campaign in 2011 by Reporters Without Borders to reflect problems of rights and freedom and information censorship in Thailand, Vietnam, and Mexico with tourists as the target group.116
The Thai authorities have made attempts to censor online information and block websites. In 2006, even before the
CCA came into effect, Freedom Against Censorship Thailand
(FACT) submitted a complaint to the NHRC117 on the excessive
use of power by the state without supporting laws, which was
tantamount to violations of the right to freedom of expression
and a breach of the Constitution. The petition was signed online
by more than 1,200 people.118
5.2.2 Reactions Against Other State Policies Likely
to Affect the Right to Freedom of Expression in Online Media
State policies and measures aimed at controlling or
regulating people’s behaviour and expression in online media
are not limited only to information dissemination or website
blocking, but also include projects for which public cooperation
is requested and notification of warnings. As soon as such policy
guidelines were announced among internet users, however,
criticism and protests ensued, resulting in cancellation of some
MICT initiatives. One such project was the installation of a
sniffer system during the time Ranongrak was Minister; internet
users and service providers formed the ‘Thailand No Sniffer’
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group and mobilized support through Twitter and Facebook119
so strongly that MICT decided to scrap the project.120 Another
example is the reaction to the warning against making comments
or clicking ‘Like’ on Facebook during the term of Minister
Anudit, which included the public statement “Clicking ‘Like’
is not a Crime” by Thai Netizen Network.121 Public outcries
were also heaped against the recruitment of young people in the
Cyber Scout program during the term of Minister Juti Krairiksh.
5.2.3 Reactions in Support of Law Enforcement and
State Policies Aimed at Censoring Opinions in Online Media
Interestingly, in Thailand, a number of internet users
agree with and support government measures to censor online
information and block websites, not only those which allegedly
defame, insult or threaten the monarchy but also those with any
criticism of the monarchy. They form groups through online
social networks to help monitor the content of websites and
make reports to the authorities. One such group is the “Report
Association of Thailand” which states succinctly on its homepage: “This webpage does not have a policy of disseminating
insults that damage the monarchy. We disseminate information
to prevent threats in the cyber world and have no policy to
discuss politics, the King, or any individuals. Join in preventing threats through Facebook...” This Facebook page also encourages internet users to “stop ‘Like’ ”, “stop ‘Comment’ ”,
“stop ‘Share’ ” and “Report! to web admin”; a “Bomb Report”
action is organized from time to time for Facebook users to
simultaneously report Facebook pages to the Facebook admin.122
Royalists have also formed a Cyber Warrior Club123 to mobilize
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internet users from all walks of life to help monitor web pages
and video clips for possible lèse majesté, breaches of national
security, and involvement with drugs, gambling and obscenity,
in order to report the URLs to the MICT for prosecution.
Mr. Akrawuth Tamrarieng, Vice President of the
Thailand Webmasters Association, once offered an opinion that
it was an extremely important priority to deal with websites
containing lèse majesté and that the Association proposed that
this should be done mainly through legal measures. Civil so
ciety organizations and the public should be asked to cooperate
by reporting and compiling evidence to seek court orders to
block the access to and prosecute the owners of websites which
demonstrate the intention to destroy Thailand’s monarchy.124
On 18 August 2011, 300 members of the Network to
Safeguard and Protect the Monarchy and the Chakri Dynasty
Protection Network met Grp. Capt. Anudith Nakornthap, ICT
Minister, to give him moral support for the blocking of lèse
majesté websites. Mr. Chatchai Phukhokwai, the Network
Secretary said: “Most of the groups with the tendency to defame
the monarchy are closely associated with the Pheu Thai Party.
We are therefore here to insist that the ICT Minister, who is a
member of the Party, take decisive action taken to close down
lèse majesté websites immediately when detected.”125
It should also be noted here that a number of prosecutions under the lèse majesté law and CCA have thus far
been made possible by the cooperation of the Social Sanction
Facebook group which monitors any criticisms made against
the monarchy and posts the picture of the authors for members
to “impale on a stake”. They also search for and disseminate
personal information of those on public display. Some of the
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individuals condemned by the group have been reported to and
later investigated by the Department of Special Investigation
(DSI).126
5.3 Analysis of Reactions and Movements of the
People’s Sector
From the documented information, it can be seen that
there are fewer than a handful of civic groups that monitor on an
ongoing basis the issues of the right to freedom of expression in
online media and ramifications from enforcement of the CCA,
and at times exercise their rights to protest, issue statements
or voice their opposition to government agencies’ measures
that impose restrictions on the right to freedom of expression.
These groups include FACT, Thai Netizen Network, and iLaw.
Apart from these, other groups are formed on an ad hoc basis,
for example, the ‘Thailand No Sniffer’ group which mounted
opposition to data sniffing by MICT; other existing groups
launched protest campaigns when they became direct targets of
any repressive policy such as the Fah Diew Kan community webboard, or HRLA, etc. There has been no litigation effort which
may yield legal consequences like in other countries whereby
judicial reviews are sought to hold state agencies or officials
accountable when they commit abuses or when they infringe
on people’s rights and freedom, or where the constitutionality
of certain legal provisions is challenged in court.
Based on the study, there has only been one case in
which a victim of website censorship has challenged a state
order in court, namely, Prachatai Online (prachatai.com)
Prachatai sued the Prime Minister and the Centre for Resolu574
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tion of Emergency Situation (CRES) as defendants in a civil
suit to oppose their order to block access to the website under
the Emergency Decree on Government Administration in States
of Emergency 2005 and demanded damages from the action.
Prachatai claimed that the order was issued unlawfully since
no specific reasons or descriptions have been given as to what
part of the content necessitated the action. CRES was also accused of committing an act in breach of the “proportionality”
principle by blocking access to the whole website, even though
unlawful content could at best only be found in the webboard
section, which has its own unique URL separate from the main
website containing news and analysis. The case was dismissed
by the court of first instance and is now at the appeal level.127
This low level of active participation in defence of
people’s rights and freedoms adversely affected by the CCA
could be attributed to the fact that the relevant laws are not wellknown to public. Due to the technicalities involved in the laws,
the majority of people are not interested, or find it difficult to
understand them. Also, the Thai people in general do not give
much importance to the issues of freedom of communication,
freedom of information and the right to freedom of expression
(unless they themselves are directly affected). Moreover, a great
number of the Thai people agree with the suppression of others’
dissenting opinions on certain issues on which they are passionate and want to see more stringent measures against them,
particularly on issues concerning the monarchy. Thus, there
have not been strong calls for the state to verify carefully if the
content that is blocked are in fact unlawful (as far as Section
112 of the Criminal Code is concerned).
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most a half the respondents did not know of the CCA and only
0.98% of them said they know the law quite well.128 Meanwhile,
Paiboon Amornbhinyokiat, Legal Advisor to Paiboon Law and
Consultancy Co. Ltd., once said that in the more than three
years since the CCA came into effect, most people are still
unaware of its existence. According to his preliminary survey,
70% of respondents did not know there was such a law, 10%
knew something about it, 7% understood it well and only 2-3%
understood it very well. Their low level of understanding of the
law can be attributed to the legal technical terms used and their
knowledge of information technology. Even among law enforcement officers, very few understand the law. At present, fewer
than ten police officials are experts in information technology.129
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CHAPTER

03

Legal Comparison

1. Principles of protecting online media rights and
freedoms
The study of the provisions on the protection of right
to information and freedom of expression in four countries and
Thailand shows that every country has provisions in its constitutions to ensure that these freedoms will be secured. They all
have provisions that the state must protect this right. All countries (should) accept that this kind of freedom is important and
necessary for creating a truly democratic regime. Furthermore,
in the cases of Germany and United States, to ensure greater
clarity and to avoid possible future disputes, these freedoms are
not only guaranteed in the written legal code, but embodied in
legal interpretation, especially the interpretations by judicial
organizations that have established and extended the scope of
protection for the exercise of these freedoms in “online media”.
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However, as stated earlier, these freedoms, especially
freedom of expression, are freedoms that have to be expressed
externally. There is the chance that the exercise of one’s own
freedom will violate that of another. So in law, no state has
“absolute” or “complete” protection of this kind of freedom as
in the case for freedom of thought, belief and faith. We can see
that the constitutions of the countries in this study, the United
States, Germany, China, Malaysia and Thailand, always provide
“exceptions” to the protection of this freedom in some matters.
This can be characterized as “relative” protection of freedom.
2. Contents and types of opinion where dissemination or
expression is forbidden
The problem of which issues or content the state does
not protect, in other words, or where the state has the authority
to restrict dissemination or to limit this freedom depends on a
particular country’s political system, religions, beliefs, traditions,
cultures, attitudes and broad understanding of the authorities
and the importance of this kind of freedom in the eyes of the
countries’ citizens which can differ from one country to another.
In Germany, there is content that is not protected by the constitution and may face further legal restrictions to, or penalties
for their dissemination. Important examples include content
that is harmful to children and youth, harmful to public peace,
humiliating to human dignity, contemptuous of other races,
propagating German nationalism or Nazism, etc. In the United
States, while protection of children and youth from harmful
content is asserted by law, expressions against the integrity of
other people, nationalities and races, as well as the dissemination
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of any ideology are permitted freely because they are protected
under the constitution.
For countries under one-party political systems or is
which democracy is not fully established such as China and
Malaysia, any speech, writing or any kind of expression,
especially on online media that is accessible to a large number
of people, that are critical of the system and the government
are prohibited either formally, as in China, or informally, as in
Malaysia. “State security” tends to be the primary reason for the
legal restrictions on freedoms in such cases. Even in countries
described as democratic such as Thailand, the security issue is
the primary reason for the state to legislate or impose some kind
of measures to restrict the dissemination of information and
expression of opinion, especially the law related to the monarchy
which is in the “security section” of the Thai criminal code.
In Malaysia, apart from the issue of security and government stability, any content that is critical of or in conflict with
beliefs, faiths and religious rules are also prohibited due to the
strictness of religious beliefs in the country.
3. Types of legislation that limit freedoms of online media
The study shows that the laws that are used in each
country to restrict freedom of expression are not limited to the
laws related to crimes in computer systems or networks, but
include other laws. In Germany, offenders are prosecuted mainly
through the criminal code (StGB) and also through laws related
to the protection of children from various of types public media
and laws related to telecommunication services. In the same way,
in the United States, there is a great deal of legislation related
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to the protection of children and youth. Furthermore, there is
also new legislation to restrict the freedom of American citizens
for the reasons of anti-terrorism. For China and Malaysia, the
laws restricting the freedom on various media, including online
media, mainly relate to state security and safety.
Nevertheless, it should be noted that in all the countries
mentioned there is no specification legislation related to computers or computer crimes to control the content of the online
information or to monitor the consumption of information and
interaction in online media such as exists in Thailand. Even
in China, the ICT law that is used to regulate the freedom of
the public is not a “substantive” provision on offences committed in computer systems or networks, but one that regulates
telecommunication entreprises, holding ISPs accountable for
content through the issuing of licenses. At the same time, the
Malaysian government has clearly announced that it will not
legislate any law that would restrict freedom in online media
since it wants the users to have freedom and wants Malaysia to
become a centre for information services.
4. Characteristics of legislation that restricts freedom in
online media
As mentioned throughout this research, the protection
of the rights to freedom of information and expression of the
people as specified in the constitution will never be achieved or
realized in practice if state legislators pass laws (that effectively
restrict such rights and freedoms) on the basis that they are “exceptions to rights and freedom protection”, which are broad in
scope, ambiguous and unclear. This kind of legislation would
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only create loopholes and would risk being interpreted by government officials and the law enforcement officers beyond the
“principles” and end being used by them to violate the people’s
rights at their own discretion. This would not be consistent with
the spirit of the constitution that requires the state to protect the
rights and freedom of the people on principle and restrict these
rights and freedom only exceptionally. However, the study has
found that legislation with ambiguous wording still exists in
various countries.
Nevertheless, it is hard to dispute that any issues related
to “state security” are abstract issues that cannot be clearly
defined. Therefore, normally, countries that have less concern
about “state security and stability” than “behavioural and legal
status stability of the citizens” tend to use “state security” as
the reason to restrict its citizens’ freedom as little as possible or
even not at all. As can be seen in the laws of Germany and the
United States, this kind of reasoning is used less than in the laws
of China and Malaysia. Even though there is some ambiguity
in the prohibition in the German criminal code against disseminating content that would create division among the public, it
should be noted that this legislation still gives more weight to
the protection of public safety than to protecting the stability of
the state or government. In the same way, in the United States,
there are nominal guidelines for court judgments to regulate the
law at another level which affirm that the state can restrict the
freedom of its people only when it can demonstrate the reason
or evidence that the exercise of such freedom would be seriously
detrimental to the state or to the public. These characteristics
are different from Thai law in which vague wordings exist many
articles, such as “contrary to security”, “creating panic among
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the people”, “contrary to peace and order” and, especially,
“contrary to good morality of the people” in articles 14 and
20 of the CCA which is the main provision related to online
distribution of content.
5. Duties, liabilities and penalties of intermediaries or
online media service providers
Because investigating and tracing a person who disseminates illegal online content is a difficult task, today many
countries have tried to create new laws or regulations that place
“duties” and “liabilities” on the telecommunications and internet
service providers to make those providers help monitor illegal
activities or alleviate the burden of state officials. For example,
Germany has passed a law that requires telecommunications
and internet service providers to store the computer traffic data
of all their internet users for no less than 6 months (Telekommunikationsgesetz). Eventually, the provision was judged by
the constitutional court to be unconstitutional and was revoked.
Furthermore, Germany also has telecommunication services
laws (Telemediengesetz and Mediendienste-Staatsvertrag)
that differentiate among types of internet services to designate
different duties and liabilities of internet service providers of
each type under conditions that take into account the role and
relatedness with respect to content including the knowledge of
the dissemination of the content of each service provider. The
latest law to be passed is one that requires internet access providers to block child pornography sites listed by the national police
office (Zugangserschwerungsgesetz), but the constitutional court
ruled that it is unconstitutional and ended its legal enforcement.
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Similarly, the United States has provisions that require
telecommunication service providers to store computer traffic
data for official inspection (Stored Communications Act or
SCA) and set liabilities for internet service providers that have
knowledge of the dissemination of content harmful to children
and youth (Communication Decency Act). Nevertheless, it
should be noted that the provisions on the duties and liabilities
of internet service providers in both Germany and the United
States have the same principle that prohibits the treatment of
service providers in the same manner as the user who is the
primary offender including the comparison of internet service
providers with editors or content screeners of traditional media
since the volume of data and speed of data dissemination on the
internet is significantly different from those in traditional media,
making it impossible to attribute the same duties and liabilities.
In this respect, these laws are different from article 15 of CCA
that imposes the same penalty on the service provider as the
actual offenders.
In China, there are several laws that control and regulate
the role of the online media service provider, especially through
business licences such as Provisions on the Administration of
Electronic Publications, Provisions on the Administration of
Internet Electronic Bulletin Board Services and Measures for the
Administration of Internet Information Services. Furthermore
there is a Regulation on the Administration of Internet Access
Service Business Establishments (Internet Cafes) that requires
internet cafes to collect data on their clients for the state to
examine. In Malaysia, as the government promised its people and
the international community that there would be no legislation in
Malaysia to restrict the freedom of information and of expression
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on the internet, until now, Malaysia has not passed any special
law beyond what already exists in the Malaysian criminal code
to prescribe the liability of either service users or providers for
disseminating information. Although there have been reports
of the arrests of internet users including citizen reporters, these
are done under security laws. However, as mentioned, Malaysia
has at least two laws, the Communications and Multimedia Act
(CMA) and the Communications and Multimedia Commission
Act (CMCA), which give authority to a special committee on
telecommunications to examine online media usage to prevent
the inappropriate content from being disseminated. The two
laws create the common “Guidelines on Content” for service
providers to comply with the laws in a system of self-regulation
under a code of ethics or “Content Code”.
Comparisons of state policies and practices
1. Measures to block access to information or websites
It can be said that sites are blocked in every country,
including Germany, where much weight is given to democracy
and the protection of freedom of speech of its citizens. The differences are the extent to which these measures are used and the
legal reasons for the blocking. It can be “formal” such as normal
law enforcement by the state, through the courts or prosecutors’
orders. It can be “informal”, where orders are given secretly to
service providers or a special agency is secretly established to
monitor and block websites as happened in the United States
with sites related to Middle East wars or the inhumane treatment of war prisoners. However, as mentioned, in the case of
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Germany, blocking of online media access has all been clearly
within the scope of law and under the proportionality principle.
The most important aspect is that blocking follows procedures
that the public can examine and oppose, which differs from the
practice in China, Malaysia or even Thailand. In these countries,
blocking occurs not only under vague legislation, but the reasons
for blocking are unclear and not declared to the affected party.
In many cases, blocking occurs under special laws with severe
penalties and the state has sole authority to prosecute without
allowing any external organizations or the public to check the
exercise of such authority. Furthermore, blocking is frequently
informal, which makes it difficult to find any witness or evidence.
This type of blocking occurs in Malaysia despite the existence of
Article 3 (3) of the Communications and Multimedia Act (CMA)
which states that “... Nothing in this Act shall be construed as
permitting the censorship of the Internet”.
In China, the state has the attitude that it has full authority
to examine and block websites of every type in the interests of
the whole nation, so many websites in the past were closed with
no prior notification and no possibility of appeal. Furthermore,
China’s Great Firewall is, by far, the world’s most effective
blocking tool. Apart from seeking out undesirable words in
the eyes of the state, it can also prevent search engines from
finding sites.
Incidentally, even though various countries have blocked
different numbers of websites, no state agency responsible for
this has announced the figures to the press in their ‘performance
portfolio’.
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2. Organizations established to regulate online content
The study found that in all the countries studied special
agencies were established to monitor online media content. The
tasks of these agencies may vary according to the policy of each
country. In Germany, an agency monitors content accessible
to children and youth. In the United States, the focus of the
special agency is to gather intelligence on potential terrorists.
In Malaysia, a special agency established under two laws, the
Communications and Multimedia Act and the Communications
and Multimedia Commission Act, regulates internet content.
In China, many special agencies have been established
and the authority of the existing media regulation agencies has
been expanded to include the internet. These agencies include:
the General Administration of Press and Publication (GAPP)
which issues publishing licenses; the State Administration of
Radio, Film, and Television (SARFT) which is tasked with issuing licenses for online media businesses and which is under
the control of the Ministry for Information Industry; the State
Council Information Office which establishes rules and criteria
to regulate the expression of opinion in all media and registers
websites; the Ministry of Industry and Information Technology
(MIIT) that establishes the rules for the information technology
industry, such as that requirement that every computer in China
have a pre-installed monitoring programme; the Internet Affairs
Bureau of the State Council Information Office, which regulates
the internet activities of the public and blocks pornographic sites
or sites related to terrorism; and the agencies known as Bureau
Five and Bureau Nine, which monitor movements in online
media. In addition, there is also an agency for psychological
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operations called the Government-connected Internet Society
which campaigns the internet service providers to block content
deemed inappropriate by the government. The government
also hires groups of internet citizens called “50 Cent Parties”
to spread support for government policies and administration.
The situation in Thailand can be seen as similar to China
in that several agencies have been established specifically to
monitor internet content. The difference is that the Thai agencies have overlapping tasks and authority to the extent that can
cause confusion among the people or the officials themselves.
The Centre for Cooperation for the Suppression of Information and Communication Technology Crime, or ICT Corp, was
established when Man Pattanothai was the ICT minister and
involves the cooperation of various agencies such as the Crime
Suppression Division, National Intelligence Agency and Department of Special Investigation (DSI). The task of the Centre is
to investigate crimes committed through the internet including
lèse majesté offences. Another agency, the Internet Security
Operation Centre (ISOC), coordinates between the police and
army in monitoring threats from inappropriate content on the
internet and supporting the prosecution of lèse majesté offenders.
This Centre was also established by MICT, but during the tenure
of Sub. Lt. Ranongruk Suwanchawee. Other agencies include
the Economic Crime Suppression Division and Technological
Crime Suppression Division of the Royal Thai Police, and the
Office of Technological and ICT Crime under DSI. Despite
some differences in the authority of these agencies, lately the
main task of all of them has been to detect content critical of
or even insulting and defaming HM the King. Added to this is
the Cyber Scout Project that was initiated when Juti Krairiksh
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was Minister, which is comparable to establishing a new special
agency to train its members to monitor content related to HM
the King on the internet.
3. Statistics on prosecutions or threats to internet users
and service providers
In this research study was unable to find up-to-date statistics on arrests and prosecutions of internet users and service
providers in the countries studied that were clear enough to be
compared to Thailand, especially offences related to online dissemination of illegal content or content seen as inappropriate by
the state. Nevertheless, of the four countries in this study, China
seems to be the one with the highest number of internet users
and service providers, especially “citizen journalists”, arrested
or threatened or have their rights violated by the state. Amnesty
International stated that “China has the largest recorded number
of imprisoned journalists and cyber-dissidents in the world.”.
From 2001, the Chinese government started to arrest
and imprison internet surfers and activists who use the internet
as the medium to distribute news and information critical of the
Chinese government. This continues until today. An interesting case is the arrest in 2004 of the journalist Shi Tao who used
his personal email to send information to a democracy activist
website in the United States to inform them that the Chinese
government had ordered its telecommunications organization to
obstruct the events commemorating the 15th anniversary of the
1989 democratic uprising. Shi Tao was charge with revealing
national secrets to foreign organizations.1 Another is the arrest
in 2008 of Huang Qi for giving information to the foreign meอาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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dia and publicizing on his own website the plight of Chinese
parents who lose their children in schools that collapsed during
an earthquake. The charge was that illegal possession of state
secrets.2 The country with the second highest number of reported
arrests of online reporters is Malaysia. Several prominent cases
caught internet users’ attention, such as the arrests of Raja Petra
Kamarudin, editor of Malaysia Today, and Khairul Nizam Abdul Ghani, a blogger from adukataruna.blogspot.com, who was
accused of lèse majesté, or the prosecution of blogger Karpal
Singh under Article 4 (1) (b) of the Sedition Act for his opinions
on the Sultan of Perak.
Thailand in comparison can be considered one of the
countries with a high number of arrests and prosecutions on
charges related to dissemination of content through the internet, though at a lower frequency China and Malaysia. Most
cases in Thailand were initiated in periods of political conflict.
However, in China and Malaysia we have to note the absence
of arrests or prosecutions of service providers simply because
they provide the services through which the offensive content
is disseminated. This is in sharp contrast to Thailand, since in
a few cases, the state prosecuted the service provider making
them responsible for the expression or information of others
(the users). An analysis of the situation could be that China and
Malaysia prefer to regulate service providers by means of prescribing duties and compliance, such as collecting and storing
computer traffic data, registering internet users, installing wordfiltering programmes, etc. These regulations are also enforced
by a “licensing system” or by encouraging the establishment of
a common code of conduct among service providers including
Notice & Takedown systems. These policies are in contrast
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with those in Thailand which aim to make the service providers
liable for users’ offences, even without, as yet, the necessary
details for such procedures.
Comparison of Public Reaction
1. Importance given to rights and freedoms and awareness
of violations of rights through legislation or state policy
It should be noted that compared to western countries
such as Germany and the United States, the right to information
and freedom of expression have been given much less importance in the east. The general public and rights activists and
organizations have not normally focussed on the issue, especially
freedom in online media which receives even less attention than
that given to TV and radio. In Germany and the United States,
both the state and the public see the importance of these rights
and freedoms for the democratization process because they enable the public to participate in governance and express their
will freely. However, most Chinese citizens see the internet
only as a personal communication tool just for entertainment
and pleasure, not for political or analytical purposes. Furthermore, the public also believes that any exercise of the rights
and freedoms of private individuals should never infringe on
peace and order and the national interest. The individual may
not claim these rights and freedoms which should be limited for
the good of the Chinese mass public. This type of thinking is
also pervasive Thailand. Many members of the Thai pubic are
of the opinion that this kind of freedom should not be raised at
all when it comes to issues related to the monarchy, good moอาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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rality, peace and harmony or conflict avoidance. Nevertheless,
while the Chinese government has to hire a group of people to
monitor and report on illegal or inappropriate content for the
government to block and to propagandize government activities,
the Thai government established official state projects (such
as the cyber scouts) and encouraged people to form groups to
monitor each other such as the Social Sanction group or the
monarchist group, etc. Because of these activities and because
the CCA is the main law to restrict freedom of expression, the
Thai people and organizations that monitor the law and the use
of government authority so that it poses an excessive threat to
the people’s rights and freedoms are limited to those involved
in the use of information technology.
It should be noted that the general public and organizations in Malaysia seem to be more active and come from a
greater variety of backgrounds. One of the reasons might be
that the laws that Malaysian government uses for controlling and
limiting expressions of opinions do not focus on IT or computerrelated communication, but on state security, so the groups of
people affected are more broad-based. Apart from bloggers and
citizen journalists, political alliances, such as the supporters of
Anwar Ibrahim, and right groups such as SUARAM that have
long advocated political rights and freedoms are also active in
opposing government restrictions on freedom of expression by
various state security laws.
2. Ways that the people react to or protest unjustified laws
or policies and their outcomes
As mentioned previously in the study, the characteristics
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of people’s advocacy movements in the eastern world are limited
to social and policy issue protests, and there are few reactions
or calls related to law enforcement as in the west. In Germany
or the United States, for example, people’s groups and organizations not only organize information campaigns and protests,
but they also join together to use their legal rights and means to
sue state organizations or officials when they notice the inappropriate or excessive use of authority that violates the rights of
the people. They have also brought issues to the supreme court
or the constitutional court for deliberation on the constitutional
legitimacy of the legislation in question. The judicial bodies,
especially the German Constitutional Court and the US Supreme
Court, have in many cases ruled that certain laws and measures
were in violation of the rights and freedoms of the people and
therefore unconstitutional, resulting in the termination of their
enforcement.
There are various reasons for the lack of diversity among
social and public movements in the east: the political systems
are not yet fully democratic; the people themselves lack respect
for different opinions; the legal channels to defend rights are
unclear; and in some cases there is no provision for appeal
against the power of legislators. Moreover, there are problems
of illegitimacy and bias among government and judicial agencies and officials. All these factors discourage activists that are
already small in number. They feel powerless against the state
and distrust the justice system and the legitimacy of court rulings.

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

595

CHAPTER

04

Recommendations

1. Legal Recommendations
1.1 The Computer-related Crime Act should be a criminal
law that defines criminal offences and penalties only for crimes
that are truly computer-based, or for offences aimed at computer
data or the entire computer system directly, such as unauthorized
access of another’s computer, spying on or intercepting computer
data, sabotaging computer systems or destroying computer data,
and computer fraud. Since in comparison to criminal law, these
acts have different “elements of the offence” from basic crimes
such as property theft or trespass causing loss of assets, it is
impossible to interpret the existing law (such as the Criminal
Code) to cover these new forms of actions, resulting in gaps in
the law. For this reason, specialized legislation on computerrelated crimes should aim at filling such legal gaps or supporting
the prosecution of the perpetrators of offences that are legally
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different from basic crimes.
For offences related to the distribution of illegal “content” in online media, since this Act does not have “elements of
the offences” that are substantially different from distributing
illegal content to the public via other forms of media, existing
laws can be applied to these offences. For example, Section 287
of the Criminal Code which covers the commercial distribution of pornographic material could also be applied to online
distribution. Meanwhile, the distribution of content contrary to
state security in any form of media can be prosecuted under Section 116 and related articles in the Criminal Code. In the same
way, defamation of a third party by any means or in any form
of media is already covered under Sections 326 or 328 of the
Criminal Code. Even lèse majesté offences are already covered
under Section 112 of the Criminal Code. New legislation for
offences that are not substantially different in the “elements of
the offence” from what is specified in existing laws not only
causes confusion to both the public and law enforcement agencies alike, but, if legislators also choose to use vague wordings
(such as exists in Section 14 of the CCA, especially Section 14
(2)), it also creates problems at the level of legal interpretation.
Furthermore, when such a law gives officers the authority to
use a broad interpretation, there is more chance that the application of the law will inappropriately infringe on the freedom of
expression of the people.
Incidentally, if the government sees the need for specific provisions to control the distribution of illegal content in
“online media” or wants to expand further the elements of the
offence of such acts, such as criminalizing both the commercial
and non-commercial distribution of pornographic material in
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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online media or increasing the penalty for the distribution of
child pornography, it could add these provisions in the relevant
sections of the Criminal Code or other basic laws since they are
offences of the same nature (distribution). Many countries such
as Germany, Austria and Switzerland have used this method.
1.2 If Thailand still insists that it is necessary to include
the offence of “disseminating illegal content” in online media
within the CCA, the researchers see the need to define “content
forbidden to disseminate” more clearly than the existing description in the CCA. The description should be at least as clear as
in the Criminal Code, so that it will not violate “the principle of
legality in criminal law” which requires that “the elements of an
offence must be defined exactly” (lege certa). Legislators must
try their best to avoid broad and ambiguous wordings whose
meanings depend on the context of the particular time or situation in the country and that allow officials excessive discretion
in interpretation. Furthermore, legislators must avoid wordings
such as “contrary to public order or the good morals of the
people”, “contrary to state security” or “causing public panic”.
In addition, new specialized legislation should be consistent
with the spirit of the law that is the basis for the same offence.
For example, in the case of ordinary offences of individual defamation, the Criminal Code defines them as “private offences”
which means that the law intends that only “true victims” of
defamation can report a case or file charges against offenders.
And because it is an offence that affects only “private” interests,
and not so severe as to damage society or the public interest, the
law allows for both parties to agree on a compromise. Moreover, the offenders against defamation under criminal law also
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have the right to prove a “justifiable act” (Section 329 of the
Criminal Code) or “exclusion of liability” (Section 330 of the
Criminal Code). If the state wants to prescribe similar offences
in the new specialized law, legislators should consider whether
to include in the new law the conditions and characteristics of
the offences that appear in the Criminal Code. If not, they must
provide reasons for this decision.
1.3 In determining the responsibilities and liabilities of
“service providers” which also affect the freedom of expression
of the general public, legislators should revise Section 15 and
other Sections of the CCA to make the following amendments.
- The definition “service provider”1 should be consistent
with actual business practice and should be limited only to the
provider of the services that are related to the actual computer
systems or networks. The researchers are of the opinion that the
CCA should not include “telecommunication service providers”
or providers of other communication equipment or tools or other
communication channels such as telephone lines, mobile phone
connections (without access to the internet), system rental and
satellite service providers2 which are not directly related to
computer services or computer data. This is to avoid confusion
among the general public, the service providers themselves and
law enforcement officers, and to be consistent with the spirit
of the CCA that is aimed only at offences related to computer
systems or networks. Nevertheless, if the state wants to prescribe certain responsibilities or liabilities to providers of other
types of telecommunication service, it should do this under
other legislation directly related to those particular services.
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It is noteworthy that in other counties, provisions that require
“service providers” to collect and store computer traffic data
are not part of their computer crime laws, but part of the laws
related to telecommunication services.3
- In prescribing the liability and penalty of “service
providers” for illegal “content” that their clients disseminate
in the space or channels that are provided as services, the researchers recommend that legislators should calibrate the level
of liability according to the characteristic and type of internet
service. For example, content providers should be directly liable
for their content and if a space or board is attached at the end,
the content provider may also be liable if s/he has knowledge
that the content there is illegal. The providers of purely technical services such as internet access should not in principle be
liable for any content at all, unless under certain conditions as
prescribed by law. For example, under German law, this group
of service providers will be liable only if it can be proved that
they themselves engage in the selection, adjustment or modification of information even if it does not belong to them or they
have conspired in or given consent to the dissemination of the
information.4 Host service providers who rent out storage space
should also not, in principle, be liable for any action of their
clients, unless they have knowledge of the existence of illegal
content and take no appropriate action against this, especially
when they have been notified by the offended party or by state
officials. Moreover, the law should not prescribe “general
responsibility” to “service providers”. The service provider
should not be made responsible for monitoring all content in
all their service space all times even without any notification.
This would increase the service provider’s burden exceedingly
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in terms of time, personnel and budget. It is also in conflict with
the nature of the internet with an enormous amount of information traffic every second. Such burdens would affect the business
incentive for engaging in internet services and affect the “price”
that internet users as a whole have to pay for the service.
As to the penalty for internet service providers, especially
in cases where they are not the actual offenders, if the legislators
want them to be responsible for their clients’ offences, which
is a case of “liability for others’ offences”, the law should not
prescribe a penalty that is “equal to” that of the actual offenders, but should be at a proportionate and appropriate level and
consistent with the principle of “various offenders” (principals,
instigators and supporters) in which instigators and supporters
receive proportionately lower penalties than that prescribed
by the law for the principal offenders. Nevertheless, even if
legislators aim to prescribe liability for service providers due
to their “negligence of duty”, which is not based on others’
offences as in the first case, the penalty in this case should not
be “equal to” the penalty of disseminating illegal content since
the nature and the intent of the act by the service provider, that
is only neglect of duty, without intending to harm others directly,
would be different from the intentional act of directly committing an offence by disseminating illegal content. Therefore, the
fact that Section 15 of the CCA prescribes the same penalty for
the service provider as for the offender is not justified by all
principles.
- The law should clearly prescribe a “procedure” that
service providers are required to follow in dealing with illegal
content that appears in the space or scope of their services. Generally, this procedure should include only “deleting or removing
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all or part of the content” from the space of their service either
temporarily or permanently in accordance with notification
from a related or authorized party. The procedure should not
require the service provider to “block access to the information
or the websites” since blocking access to information is a severe
measure that could also affect the freedom of others, not only
the distributors of such information. Therefore, the state should
have power as limited as possible in using this kind of measure
or should be allowed able to use such a measure only after it has
been scrutinized and approved by organizations other than law
enforcement agencies as prescribed in Section 20 of the CCA,
that officials must request court orders to block websites. The
clarity of the prescribed procedure to deal with illegal content
not only makes the law unambiguous and less prone to create
problems at the level of enforcement and interpretation, but also
prevents state officials or those with government authority from
bypassing the process of obtaining court orders and instead using
the method of directly “asking for cooperation” or “ordering”
service providers to block sites.
- In order to provide clear guidelines on how to notify
internet service providers about illegal content so that they can
proceed appropriately on the notified content within a reasonable
period of time, the state should enact a law or issue regulations
as appropriate clearly detailing: 1) the persons with the authority
to notify service providers about illegal content; 2) the method
of notification that has legal effect; 3) reasonable grounds and
preliminary evidence that must be presented to service providers
as justification for the action to be undertaken against the notified content; 4) the details and reference point of the location
of the content on the internet (URL) should be included in the
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notification; 5) a sufficient and appropriate timeframe for the
service provider could use to locate, delete or take action against
the content. If such guidelines are established, the limitation on
the people’s liberty through the co-operation of service providers
will be standardized with clear limits and will also follow the
“notice and takedown” principle5 that many countries accept
as the appropriate procedure and have already put into force.
Moreover, this process is also “fair” to service providers that
receive notifications, since when service providers are
prosecuted by government officials or any other person, they
will have the opportunity to prove their innocence or to defend
themselves in court by proving how the notification is not justified or does not have legal effect, or why they have the authority
not to comply a notification, or whether and how they have done
their best to take measures against illegal content, etc.
1.4 On the issue of suppressing the dissemination of
content or blocking access to information or websites, the principles and the provisions in the CCA should be reconsidered
with a view towards the following amendments:
- Section 20, which prescribes the “measures to curb the
dissemination of content or to block access to websites”, should
be amended to clarify the type of content to which the provision is meant to apply. The provision should not use ambiguous
wordings that are open to a wide range of interpretations, such
as “contrary to public order or the good morals of the people”or
“contrary to state security” that it currently contains. Only clarity concerning the intent of the provision can help to create a
balance between the prevention and suppression of offences
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related to disseminating information in online media and the
freedom of expression of the people. The provision should be
based on the basic principle that the measures to block access
to websites are to be applied only to content of such gravity
that could cause severe damage to the people or to democratic
society. That is to say the blocking should be aimed only at sites
where images, words or expressions are displayed with certain
intent such that if there are not blocked immediately and if the
investigation and prosecution process is allowed to take its full
course, there will be enormous damage or it would be too late
to remedy the “effect” of the content disseminated; examples
of such grave offences include child pornography or incitement
to genocide within the country.
- The state should specify clearly in the law or regulations the methods, processes and conditions under which it
will exercise the power to block access to websites, so that the
officials and agencies authorized to issue orders can act with
integrity, fairness and accountability. For example, the authorized official has to present to the court the content that is deemed
illegal and which is to be blocked together with appropriate
reasons for the action. The judicial agencies or the court should
also clearly “show reason” for the order. Especially in cases
where the court issues an order to block a website, there must
be specified procedures for delivering the order and its reasons
to the service provider and related persons or the persons that
will be directly affected by the order. Moreover, the procedure
and characteristics of the blocking must adhere to the principle
of proportionality which means that if technically possible, the
state must block only the “specific parts” of the site where the
allegedly illegal content is located. The period of the blocking
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must be clearly specified. The court may prescribe “conditions”
to which the affected parties must comply or amendments to
the content, which can later be cited as reasons for requesting
the court to cancel the blocking order.
In addition, in order to “guarantee” to the public that
the blocking measures do not become a political tool of those
in power to abuse or harass the opposition, once there is a court
order to block a website, there must be a follow-up process to
prosecute the distributor of the content that prompted the blocking and if the court finally finds the perpetrator not guilty or
that the content in question is not illegal, the court must revoke
the blocking order immediately. In such cases, there should be
remedial measures in place for those who have been affected
by the order.
- Currently, Section 20 of the CCA states that the court
is the agency with the authority to issue orders to suppress dissemination of information or to block access to websites. The
researchers are of the opinion that may be inappropriate considering the current burden of the court, the court’s knowledge
and expertise in ICT, the necessity for speed in process orders
vis-à-vis the thoroughness in scrutinizing the content in question6, the problems and perspectives regarding the freedom of
expression of the people, etc. Therefore the researchers propose
that the role of the court in this regard be revised under a more
appropriate agency. For example, the authorized entity could be
in the form of a joint committee whose members may be selected
or appointed to examine offending content upon request. The
qualifications, composition, and origins of committee members
should include the government representatives, representatives
of rights advocacy organizations, representatives of private ICT
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organizations, representatives from the business sector, etc. The
state should also include clearly in the law the process for issuing an order and the process for opposing an order.
2. Policy Recommendations
2.1 The state should consider and identify effective and
enforceable measures to regulate content and information in
online media, which strikes a balance with the protection of the
people’s freedom, to replace the blocking of access to websites,
which not only has no concrete and long-lasting achievements
while heavily infringing on the freedom of expression of the
people, and also provoking protests against the law and the state
by its citizens. The blocking measure is an ineffective way to suppress access to illegal content for various reasons. For instance,
the blocked site provider can shift or transfer the content from
the server computer to other local or foreign server computers,
creating many more websites identical or similar to the blocked
website. Moreover, the blocking of site access does not make
the illegal content disappear from the internet; it just makes
internet users unable to access the site in the normal manner.
If internet users can find other ways to access the blocked site,
they can gain access to the content. There are today many tools
and technologies available that could help internet users in this
regard, such as proxy, RSS or even ordinary e-mailing. Interestingly, even the state officials involved in the enforcement of site
blocking measures themselves say that blacklisting websites has
not only been unsuccessful, but also creates an excessive burden
on internet service providers.7 Consequently the state should not
proceeds with its policy of prevention and suppression of inter608
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net crime by focusing on illegal content dissemination through
website blocking unless it is an urgent necessity and significant
damage has occurred. And the law must specify explicitly the
circumstances under which such authority is to be exercised as
proposed in “Legal Recommendations” above.
The researchers suggest that in the end, other measures
could be more effective in controlling illegal content. The state
could promote the process or mechanisms of self-regulation
among internet users and internet service providers while the
state plays a monitoring role to ensure that self-regulation
operates within the scope of law, such as preventing people
from violating each other’s rights, from defaming each other
or from inciting illegal acts against people with different opinions. Moreover, strict and indiscriminate law enforcement and
improvement in computer technological knowledge and skills
of government officials to enable them to trace actual offenders
for prosecution and punishment should also contribute to a reduction in offences on internet networks since it would increase
the possibility of offenders being arrested and prosecuted and
would deter potential offenders. However, the provisions on
offences and penalties that the state should use for prosecution must be sufficiently just. This means the provisions must
be clear and unambiguous, aimed only at penalizing acts that
cause real damage or are truly contrary to social standards in a
democratic society and must set penalties that are proportionate
to the damage.
2.2 The state should encourage the establishment of
a specialized court to prosecute cases related to computers
in particular similar to the existing juvenile and family court,
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labour court, tax court, and court of intellectual property and
international trade. The judges of this specialized court should
be persons with good knowledge and understanding of ICT or
computer systems. The state may also appoint external personnel who are not professional judges, but have the required
knowledge and expertise as associate judges to participate in
trials and judgments.
2.3 The state should provide an operational handbook
which includes explanations of related laws and regulations for
the officers, internet service providers and general public who
are internet users. The handbook should not only focus on preventing and suppressing computer crimes or internet offences,
but should also pay attention to the issue of protecting freedom
of information and expression.
2.4 Besides prescribing a limited scope of responsibility
and liability necessary for internet service providers by means
of legislation (as suggested in “Legal Recommendations”), the
state should encourage business owners to establish a written
“code of conduct” for internet services providers to serve as a
common guideline. The state should also conduct research on
other possible measures and mechanisms to create “incentives”
among business owners to monitor and prevent offences or the
dissemination of illegal content, instead of relying solely on
suppressing and penalizing service providers.
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3. Recommendations for Internet Service Providers and
Users
3.1 In democratic society and in the era of information
technology, in addition to rights over one’s own life, body and
property, the people, mass media and organizations working
for the protection of rights should all pay more attention to the
rights to privacy of information, to access to information and to
freedom of expression. All these rights and freedoms have long
been important to citizens of western countries and they have
long been active in protecting these rights from violations by the
state and their rulers, as exemplified by the people’s reaction to
state laws and policies in Germany and the US reported above.
These rights are important because they are the foundation of
other rights under a democratic form of government. If the
people could not have access to any view and information of
their choice, could not be confident about the security of their
private information, or could not freely express their opinions
on various issues, especially on politics and the role of institutions and organizations including the ruling group with authority,
their other more essential rights and freedoms would be at risk
of violation by the state and those in power.
3.2 Both individuals and organizations involved in the
protection of these rights should be constantly alert and actively
monitor the enactment of laws, regulations and state policies
that may infringe on the rights to freedom of information and
expression to prevent the state from exceeding its authority. If
state use of power is found to be illegitimate, people should unite
or collaborate to send complaints to the responsible organizaอาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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tions or agencies for reconsideration or repeal of the legislation
or policy measures in question. The people may even make
use of the judicial process to request the constitutional court
to examine whether a law or provision is consistent with the
constitution, as frequently happened in Germany and the US. At
the same time, the mass media should support, pay attention to
and report to the public on the people’s struggle for their rights
and freedoms, so that the general public would become aware
and alert and see the importance of their rights and freedoms.
3.3 Internet service providers may unite or form a strong
trade organization. They should also monitor state legislation
and policies related to the issue to see whether the responsibilities and liabilities prescribed for them are excessive, since this
would ultimately affect the rights and freedoms of the people.
Such effects include increasing costs of services as well as
restriction on freedom of information and expression in view of
potential censorship by service providers. Strong organization
could help increase the negotiating power of service providers in
demanding fair legislation without placing an excessive burden
of internet crime prevention on private business.
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เชิงอรรถ
บทน�ำ
มาตรา 45 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสือ่ ความหมายโดย
วิธีอื่น
การจาํ กัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอาํ นาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อ
เสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชน
การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะ
กระทํามิได้
การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํา
มิได้เว้นแต่ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
การให้นาํ ข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าทีต่ รวจก่อนน�ำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือ
สือ่ มวลชนอืน่ จะกระทาํ มิได้ เว้นแต่จะกระทาํ ในระหว่างเวลาทีป่ ระเทศอยูใ่ นภาวะสงคราม แต่
ทั้งนี้จะต้องกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของ
เอกชนรัฐจะกระทํามิได้”
2
มาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, “การจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้จะกระทาํ มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอาํ นาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ าํ หนดไว้และเท่าทีจ่ ำ� เป็น และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐ ธรรมนูญที่ให้อํานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม”
3
มาตรา 20 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
1
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2550, “ในกรณีที่การกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการท�ำให้แพร่หลายซึ่ง ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ทอี่ าจกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรตามที่ ก�ำหนดไว้ในภาค
สองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าทีโ่ ดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีอาจยืน่ ค�ำร้อง พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจขอให้มคี ำ� สัง่ ระงับการ
ท�ำให้ แพร่หลายซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ ได้ ในกรณีทศี่ าลมีคำ� สัง่ ให้ระงับการท�ำให้แพร่หลาย
ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึง่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ำ� การระงับการท�ำให้แพร่หลายนัน้
เอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้”
4
มาตรา 9 พระราชก�ำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, “ในกรณีที่
มีความจ�ำเป็นเพือ่ แก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉินให้ยตุ ลิ งได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนด ดังต่อไปนี้...
(3) ห้ามการเสนอข่าว การจ�ำหน่าย หรือท�ำให้แพร่หลายซึง่ หนังสือ สิง่ พิมพ์ หรือสือ่ อืน่
ใดที่มีข้อความอันอาจท�ำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนา บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือทั่วราชอาณาจักร...”
5
มุทิตา เชื้อชั่ง. (2554, เมษายน 29). รายงาน: ส�ำรวจสถานการณ์หลังปิดวิทยุชุมชน
เสื้อแดง (ระลอกแรก). ประชาไท. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.prachatai.
com/journal/2011/04/34291
6
ไทยรัฐออนไลน์. (2554, กรกฎาคม 6). ปชป.สับพท.แค่48ชม.ลุอำ� นาจไล่ปดิ วิทยุชมุ ชน.
สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.thairath.co.th/content/pol/184129
7
iLaw. (ม.ป.ป.). Case # 116: คดีปิดเว็บประชาไท. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2555,
จาก http://freedom.ilaw.or.th/th/case/116 ผลการศึกษาภาคที่ 1
การศึกษาสถิติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และส�ำรวจความคิด
เห็นทีม่ ตี อ่ การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจากมุมมองเจ้าหน้าทีร่ ฐั และผูใ้ ห้บริการหรือ
ดูแลสื่อออนไลน์
เนือ่ งจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มาตรา 20 ก�ำหนดขัน้ ตอนการระงับการท�ำให้แพร่
หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ (วิธีปิดกั้นเว็บไซต์) โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) ยื่นค�ำร้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจ
เพื่อขอค�ำสัง่ ระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ และศาลอาญาเป็นศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจทัว่
ราชอาณาจักร
2
งานบริการข้อมูลคดี ศาลอาญา. (ม.ป.ป.). งานบริการข้อมูลคดี ศาลอาญา. สืบค้นเมื่อ
30 มิถุนายน 2555, จาก http://aryasearch.coj.go.th/aryaweb/main.php
1
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ต่อมาในปี 2553 เปลี่ยนชื่อเป็น ส�ำนักป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4
ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ฉบับที่ 5, “ตามทีค่ ณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็น ประมุขได้ทำ� การยึดอ�ำนาจการปกครองแล้วนัน้ จึงให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด�ำเนินการควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และท�ำลายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งปวง ที่มีบทความ ข้อความ ค�ำพูด หรืออื่น
ใด อันอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ได้มีประกาศไว้ในเบื้องต้นแล้ว - สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549”
5
กิจกรรมวันอาทิตย์สีแดงเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเดือน
พฤษภาคม 2553 แต่ยังอยู่ในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน เริ่มโดยนายสมบัติ บุญงามอนงค์ เป็น
กิจกรรมรณรงค์ทางสัญลักษณ์ ให้เกิดการรวมตัวกันของคนเสือ้ แดง, วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี.
(ม.ป.ป.). กลุม่ วันอาทิตย์สแี ดง. สืบค้นเมือ่ 29 กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://th.wikipedia.org/
wiki/กลุ่มวันอาทิตย์สีแดง
6
นับแต่มีพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในปี 2548 รัฐบาล
ทุกรัฐบาลก็ประกาศพื้นที่ฉุกเฉินในสามจังหวัดภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง แต่อ�ำนาจดังกล่าวไม่
ได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อปิดเว็บไซต์ดังที่ปรากฏในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2553
7
มาตรา 9 พระราชก�ำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, “ในกรณีที่
มีความจ�ำเป็นเพือ่ แก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉินให้ยตุ ลิ งได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนด ดังต่อไปนี้...
(3) ห้ามการเสนอข่าว การจ�ำหน่าย หรือท�ำให้แพร่หลายซึง่ หนังสือ สิง่ พิมพ์ หรือสือ่ อืน่
ใดที่มีข้อความอันอาจท�ำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือทั่วราชอาณาจักร...“
8
เว็บไซต์บางแห่งทีไ่ ม่มเี นือ้ หาเกีย่ วกับการเมืองแต่ถกู ปิดกัน้ ในช่วงประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินไปด้วย เจ้าหน้าทีจ่ ากกระทรวงไอซีทใี ห้ขอ้ มูลว่า มีชาวต่างชาติโทรศัพท์รอ้ งเรียนเข้าไป
ยังกระทรวง ว่าเว็บไซต์ Justin.tv ซึง่ เป็นเว็บแบ่งปันไฟล์ ซึง่ ไม่มเี นือ้ หากระทบต่อความมัน่ คง
ถูกปิดกั้นไปในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
9
ยกตัวอย่างเช่น www.sanamluang.tv ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทีวีออนไลน์ที่ถ่ายทอดข่าวงาน
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14
มาตรา 5 – 13 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550,
“มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนัน้ มิได้มไี ว้ส�ำหรับตน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 6 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท�ำขึ้น
เป็นการเฉพาะถ้าน�ำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสีย
หายแก่ผอู้ นื่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
มาตรา 7 ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทมี่ มี าตรการป้องกันการเข้าถึงโดย
เฉพาะและมาตรการนัน้ มิได้มไี ว้ส�ำหรับตน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 8 ผู้ใดกระท�ำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดัก
รับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้อง
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 9 ผู้ใดท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 10 ผู ้ ใ ดกระท� ำ ด้ ว ยประการใดโดยมิ ช อบ เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท�ำงานตามปกติได้
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดย
ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 12 ถ้าการกระท�ำความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือ
ในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่
เกินสองแสนบาท
(2) เป็นการกระท�ำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการ
กระท�ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ ไี ว้เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระท�ำความผิดตาม (2) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
มาตรา 13 ผู้ใดจ�ำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�ำสั่งที่จัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน�ำไปใช้เป็น
เครื่องมือในการกระท�ำความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา
10 หรือมาตรา 11 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จ�ำทั้งปรับ”
15
มาตรา 14 - 16 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550, “มาตรา 14 ผูใ้ ดกระท�ำความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(1) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื่ หรือประชาชน
(2) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกีย่ วกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท�ำความผิดตาม
มาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้
กระท�ำความผิดตามมาตรา 14
มาตรา 16 ผู้ใดน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ
เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะ
ท�ำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ�ำ
คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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ถ้าการกระท�ำตามวรรคหนึ่ง เป็นการน�ำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระท�ำไม่มี
ความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส
หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย”
16
มาตรา 423 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, “ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่ง
ข้อความอันฝ่าฝืน ต่อความจริง เป็นทีเ่ สียหายแก่ชอื่ เสียงหรือเกียรติคณ
ุ ของบุคคลอืน่ ก็ดหี รือ
เป็นทีเ่ สียหายแก่ทางท�ำมาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดย ประการอืน่ ก็ดี ท่านว่าผูน้ นั้ จะต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อ ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตน
มิได้รู้ว่าข้อ ความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้ ...“
17
มาตรา 326 ประมวลกฎหมายอาญา, “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการ
ที่น่าจะท�ำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
18
มาตรา 328 ประมวลกฎหมายอาญา, “ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท�ำโดยการ
โฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ ท�ำให้ปรากฏ
ด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระท�ำโดยการกระ
จายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระท�ำการป่าวประกาศด้วยวิธอี นื่ ผูก้ ระท�ำต้องระวาง
โทษ จ�ำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท”
19
มาตรา 1 (7) ประมวลกฎหมายอาญา “เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่น
ใดซึ่งได้ท�ำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดย
วิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น
20
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ... เรื่องเสร็จที่ 257/2548. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ
30 มิถุนายน 2555, จาก http://www.dms.moph.go.th/dmsict/doc_file/policy.doc, หน้า 2
21
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในทางกฎหมายและการใช้การตีความ
มาตรา 14 (1) โปรดดูในรายงานฉบับนี้ส่วนของบทวิเคราะห์กฎหมายไทย
22
ประชาไท. (2555, พฤษภาคม 30). ศาลตัดสิน “ผอ.ประชาไท” ผิดคดีตัวกลาง สั่งจ�ำ
คุกแต่ให้รอลงอาญา. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2555, จาก http://prachatai.com/node/40757
23
มาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญา, “ผู้ใด
(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อ การแสดง
อวดแก่ประชาชน ท�ำ ผลิต มีไว้ น�ำเข้าหรือยังให้น�ำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออก หรือยังให้
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพาไปหรือยังให้พาไปหรือท�ำให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่ง
เอกสารภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูป
ถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก
(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น
(3) เพื่อจะช่วยการท�ำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว
โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระท�ำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือ
โฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งของลากดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
24
เดือนกันยายน 2552 มีการแบ่งส่วนราชการให้กองบังคับการนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกอง
บังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
25
ThaiLawtoday. (2552, กันยายน 7). กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรือส่วนราชการอย่างอื่นในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน
2555, จาก http://www.thailawtoday.com/laws-commentaries/1202--2552.html
26
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
27
iLaw. ติดดาบดีเอสไอ. (2555, เมษายน 20). เพิ่ม 9 คดีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วย
การสอบสวนคดีพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2555, จาก http://ilaw.or.th/node/1465.
28
Internet Service Provider-ISP หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
29
มาตรา 18 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550,
“ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้วา่ มีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจอย่างหนึง่ อย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกีย่ วกับการกระท�ำความผิด
และหาตัวผู้กระท�ำความผิด
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้มาเพื่อให้ถ้อยค�ำ ส่งค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใด
ที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้
(2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(4) ท�ำส�ำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่
มีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ มีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ในกรณีทรี่ ะบบคอมพิวเตอร์
นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจ
ใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท�ำความผิดและสั่ง
ให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�ำเป็นให้
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ด้วยก็ได้
(7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท�ำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว
(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ�ำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบราย
ละเอียดแห่งความผิดและผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้”
30
มาตรา 32 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, “ในกรณีที่คณะ
กรรมการคดีพิเศษเห็นว่า เพื่อประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระท�ำความผิดคดีพิเศษ
คณะกรรมการคดีพิเศษจะให้ความเห็นชอบให้คดีพิเศษคดีหนึ่งคดีใดหรือคดีประเภทใดต้อง
มีพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร แล้วแต่กรณี มาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษหรือมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ค�ำแนะน�ำและตรวจสอบ
พยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่มการสอบสวน แล้วแต่กรณี ก็ได้ เว้นแต่การสอบสวนคดีพิเศษที่มี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือ (ง) ต้องมีพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหารมาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษทุกคดี แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ การ
สอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก�ำหนด”
31
มาตรา 25 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, “ในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ เพื่อประโยชน์ในการกระท�ำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ
พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากอธิบดีเป็นหนังสือจะยืน่ ค�ำขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดี
ผูพ้ พิ ากษาศาลอาญาเพือ่ มีคำ� สัง่ อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษได้มาซึง่ ข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวก็ได้
การอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้อธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิ
ส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจ�ำเป็นดังต่อไปนี้
(1) มีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่ามีการกระท�ำความผิดหรือจะมีการกระท�ำความผิดทีเ่ ป็นคดีพเิ ศษ
(2) มีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่าจะได้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการกระท�ำความผิดทีเ่ ป็นคดีพเิ ศษ
จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
(3) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกิน
เก้าสิบวันโดยก�ำหนดเงือ่ นไขใดๆ ก็ได้ และให้ผเู้ กีย่ วข้องกับข้อมูลข่าวสารในสิง่ สือ่ สารตามค�ำ
สัง่ ดังกล่าวจะต้องให้ความร่วมมือเพือ่ ให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังทีม่ คี ำ� สัง่ อนุญาต
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจ�ำเป็นไม่เป็นไปตามทีร่ ะบุหรือพฤติการณ์เปลีย่ นแปลง
ไป อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ด�ำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?
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ด�ำเนินการให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทราบ
บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และให้ใช้ประโยชน์ในการ
สืบสวนหรือใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในการด�ำเนินคดีพิเศษดังกล่าวเท่านั้น ส่วนข้อมูล
ข่าวสารอื่นให้ท�ำลายเสียทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการคดีพิเศษก�ำหนด”
32
อ้างแล้ว 29.
33
มาตรา 26 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550,
“ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ข้อมูลนัน้ เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำ� เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะสัง่ ให้ผใู้ ห้บริการผูใ้ ด
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึง่ ปีเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะ
รายและเฉพาะคราวก็ได้
ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้
ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่
การใช้บริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท”
34
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
35
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ข้อ 3 ระบุว่า ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ในการสืบสวนและสอบสวนการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ จ�ำเป็นต้องมีบคุ ลากรซึง่
มีความรู้ ความช�ำนาญ หรือประสบการณ์สูง เพื่อด�ำเนินการสืบสวนและสอบสวนกระกระท�ำ
ผิดหรือคดีเช่นว่านัน้ หรือเป็นบุคลากรในสาขาทีข่ าดแคลน รัฐมนตรีอาจยกเว้นคุณสมบัตติ าม
ข้อ 2 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนส�ำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลใดเป็นการเฉพาะก็ได้
36
มาตรา 20 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550, “ในกรณีที่การกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ทอี่ าจกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรตามทีก่ ำ� หนดไว้ในภาค
สองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าทีโ่ ดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีอาจยืน่ ค�ำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจขอให้มคี ำ� สัง่ ระงับการ
ท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้
ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้ระงับการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง
622
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำการระงับการท�ำให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการ
ท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้”
37
มาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้
มีการกระท�ำความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 14
38
ค�ำว่าเว็บ 2.0 เป็นค�ำที่เกิดขึ้นในปี 2547 เกิดในการประชุมร่วมกันระหว่าง O’Reilly
and MediaLive International หมายถึงยุคสมัยการสือ่ สารทีเ่ ทคโนโลยีเอือ้ อ�ำนวยให้ผใู้ ช้ทวั่ ไป
เป็นผู้ส่งสาร, O’Reilly, Tim. (2005, September 30). What Is Web 2.0: Design Patterns
and Business Models for the Next Generation of Software. Retrieved March 3, 2012,
from http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
39
ตัง้ แต่ปี 2524 เป็นต้นมา การระบุทอี่ ยูข่ องเครือ่ งคอมพิวเตอร์เมือ่ เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
ใช้ไอพีแอดเดรสเป็นตัวอ้างอิง โดยสังคมโลกใช้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่นที่สี่
(Internet Protocal version 4 - IPv4) ซึง่ มีชอ่ งสัญญาณ 4 ช่อง 32 บิต (แบบ xxx.xxx.xxx.xxx)
แต่การขยายตัวของอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต ท�ำให้จ�ำนวนไอพีแอดเดรสมีไม่เพียงพอ น�ำไปสู่
การพัฒนาโปรโตคอลรุน่ ใหม่ เรียกว่า อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชนั่ ทีห่ ก (Internet Protocal
version 6 - IPv6) ซึ่งมีช่องสัญญาณเพิ่มจากสี่ช่องเป็นหกช่อง และมี 128 บิต, SchoolNet.
(2555, กุมภาพันธ์ 28). ไอพีวี 6 จุดเปลี่ยนโลกออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2555, จาก
http://www.school.net.th/schoolnet/news/news_read.php?news_id=2945
กฎหมายไทย กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
มาตรา 26-27 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, “มาตรา 26 การใช้
อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดย
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงั คับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
2
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม,
2538), หน้า 333.
3
อ่านค�ำอธิบาย “หลักแห่งความได้สัดส่วน” กับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพที่คุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญใน, ธีระ สุธีวรางกูร. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรอง. วารสารนิติศาสตร์, 29(4), (2542). หน้า 587.
4
ดู, วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543), หน้า 78.
1
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มาตรา 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, “รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”
6
กฎหมาย 6 ฉบับนั้น ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พระ
ราชบัญญัติลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์, พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (กฎหมายล�ำดับรองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 78), พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พระราชบัญญัติการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และพระราชบัญญัตอิ าชญากรรมคอมพิวเตอร์ (เปลีย่ นชือ่ เป็นพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในภายหลัง)
7
ต่อมาได้รบั การแก้ไขเพิม่ เติม และมีการยุบเอาเรือ่ งทีว่ า่ ด้วย “ลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์”
(ซึ่งแผนเดิมต้องการยกร่างเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง) รวมไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน
8
ร่างที่หนึ่ง พ.ศ. 2545 “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์”, ร่าง
ทีส่ อง พ.ศ.2546 “ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์”, ร่างทีส่ าม พ.ศ.2548
“ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์” (ซึง่ เป็นฉบับทีผ่ า่ นคณะ
กรรมการกฤษฎีกา และเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549)
และร่างที่สี่ พ.ศ.2549 “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”
(ฉบับกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
9
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, รวมร่างกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ, (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์เดือนตุลาคม, 2544), หน้า 9.
10
ประชาไท. (2549, พฤศจิกายน 19). สนช.ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระ
ท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... วาระแรก. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก http://
www.prachatai.com/journal/2006/11/10527
11
ดูสรุปปัญหาบทนิยามของค�ำว่า “ผู้ให้บริการ” ซึ่งรวบรวมจากการประชุมร่างกฎหมาย
และการให้เหตุผลโดยกลุม่ ผูป้ ระกอบการอินเทอร์เน็ตที,่ เช กูวารา (นามแฝง). (2555, ตุลาคม
24). กฎหมาย ทีร่ า่ งกันแบบไม่เร่ง แต่ผา่ นกันแบบรีบๆ (ตอน 1-5). iLaw สืบค้นเมือ่ 24 ตุลาคม
2555 จาก http://ilaw.or.th/node/1748
12
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550, ตามความแห่งข้อ 5 ของประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเรือ่ ง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ก�ำหนดว่า
1. ผูใ้ ห้บริการแก่บคุ คลทัว่ ไปในการ เข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน โดย
ประการอื่น ทั้งนี้ โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น สามารถจ�ำแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้
ก) ผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication
5
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and Broadcast Carrier)
ข) ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service Provider)
ค) ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Host
Service Provider)
ง) ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต
2. ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ในข้อ 1
(Content Service Provider) เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ
(Application Service Provider)
13
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ... เรื่องเสร็จที่ 257/2548. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ
30 มิถุนายน 2555, จาก http://www.dms.moph.go.th/dmsict/doc_file/policy.doc, หน้า 12
14
คดีที่ฟ้องตามมาตรา 14 (1) โดยมากเป็นเนื้อหาหมิ่นประมาท กล่าวข้อความเท็จ รวม
ถึงความเท็จทีห่ วังผลเพือ่ ฉ้อโกง เช่น โพสต์ขอ้ ความในเว็บบอร์ดว่าจะขายของแต่เมือ่ ผูซ้ อื้ โอน
เงินไปให้กลับไม่มกี ารส่งของให้ตามตกลง อย่างไรก็ดี ในงานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษาผลจากกฎหมายที่
ส่วนทีก่ ระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเท่านัน้ ตัวอย่าง คดีหมิน่ ประมาท เช่น
กรณีของ ปรียานันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ นักกิจกรรม
ด้านสิทธิผู้ป่วย ที่เผยแพร่รูปภาพและกราฟแสดงสถิติผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากความผิดพลาด
ในการให้การรักษา ผ่านทางเฟซบุคและเว็บไซต์อื่นๆ ยังผลให้กลุ่มวิชาชีพแพทย์จ�ำนวน
มากออกมาโต้แย้งคัดค้าน โดยมีแพทย์หญิงประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์
โรงพยาบาล ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีต�ำรวจภูธรสุรินทร์ ด้วยข้อ
กล่าวหาว่าเป็นการน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ คดียังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา
15
มาตรา 1 (7) ประมวลกฎหมายอาญา, “เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่น
ใดซึ่งได้ท�ำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดย
วิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น
16
“บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ
ท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ....เรื่องเสร็จที่ 257/2548”, อ้างแล้ว 13, หน้า. 2.
17
ดูค�ำอธิบายเรื่องความผิดในฐานปลอมเอกสารใน จิตติ ติงศภัทิย์, ค�ำอธิบายประมวล
กฎหมายอาญา, ภาค 2 ตอน 1, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา), หน้า 592 – 594.
18
มาตรา 329 ประมวลกฎหมายอาญา, “ผูใ้ ดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท�ำ
หรือ
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(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการด�ำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือใน
การประชุม
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
19
หลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” ซึ่งระบบกฎหมายไทยก็รับมาใช้ และ
บัญญัตริ บั รองไว้ทงั้ ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ความว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทาง
อาญาต่อเมือ่ ได้กระท�ำการ อันกฎหมายทีใ่ ช้ในขณะกระท�ำนัน้ บัญญัตเิ ป็นความผิดและก�ำหนด
โทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�ำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่ บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระท�ำ เช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อ
ไป ให้ผู้ที่ได้กระท�ำการนั้นพ้นจากการ เป็นผู้กระท�ำความผิด และถ้าได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดนั้น ถ้ารับ โทษอยู่
ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง”
20
ดู, คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,
2551), หน้า 72.
21
ความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร ตัง้ แต่มาตรา 107 -135 ความผิดเกีย่ ว
กับการก่อการร้าย ตั้งแต่มาตรา 135/1 – 135/4 ประมวลกฎหมายอาญา
22
มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, “ผูใ้ ดหมิน่ ประมาท ดูหมิน่ หรือแสดงความอาฆาต
มาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”
23
มาตรา 326 ประมวลกฎหมายอาญา, “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการ
ที่น่าจะ ท�ำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
24
มาตรา 329 ประมวลกฎหมายอาญา, อ้างแล้ว 18.
25
มาตรา 330 ประมวลกฎหมายอาญา, “ในกรณีหมิน่ ประมาท ถ้าผูถ้ กู หาว่ากระท�ำความ
ผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้อง รับโทษ
แต่หา้ มไม่ให้พสิ จู น์ ถ้าข้อทีห่ าว่าเป็นหมิน่ ประมาทนัน้ เป็นการใส่ ความในเรือ่ งส่วนตัว
และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน”
26
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของมาตรา 112 รวมทั้งประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ได้ที่ นิติราษฎร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร. (2554, ธันวาคม 26). ข้อเสนอเพื่อการรณรงค์แก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก http://www.
enlightened-jurists.com/download/67
27
มาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา, “ผูใ้ ดกระท�ำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ
หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระท�ำความผิดก่อนหรือขณะกระท�ำความผิด แม้ผู้กระท�ำ
ความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระ
ท�ำความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดที่สนับสนุน
นั้น”
626
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ดูสถิติการพิจารณาเพื่อสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ได้ในผลการรายงานส่วนที่หนึ่ง
ดู , คณะวิ จั ย ผลกระทบจากพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น. (2553,
ธันวาคม 8). รายงานสถานการณ์ การควบคุมและปิดกัน้ สือ่ ออนไลน์ ด้วยการอ้างกฎหมายและ
แนวนโยบายแห่งรัฐไทย. iLaw. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก http://www.scribd.com/
doc/44961877/รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมาย
และแนวนโยบายแห่งรัฐไทย, หน้า 13.
30
มาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญา, ผู้ใด
(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดง
อวดแก่ประชาชน ท�ำ ผลิต มีไว้ น�ำเข้าหรือยังให้น�ำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือท�ำให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่ง
เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูป
ถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก
(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของ
ลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น
(3) เพื่อจะช่วยการท�ำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว
โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระท�ำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือ
โฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
31
อาทิ ประเทศญี่ปุ่น แก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานเผยแพร่ภาพลามกเด็กที่เป็นข้อมูล
ดิจิตอลไว้ใน Penal Code of Japan และ Act on Punishment of Activities Relating to
Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children ท�ำนองเดียว
กับกฎหมายฮ่องกงที่บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ใน Control of Obscene and Indecent Articles
Ordinance แทนที่จะอยู่ใน Computer Crimes Ordinance 1993 หรือ Telecommunication
Ordinance 1993 ส่วนประเทศฟิลปิ ปินส์ มีแผนทีจ่ ะบัญญัตเิ รือ่ งนีไ้ ว้ที่ Anti-Child Pornography
ซึ่งไม่ใช่กฎหมายคอมพิวเตอร์อย่าง Electronic Commerce ACT 2000 ในขณะที่ประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมนี แก้ไขเพิม่ เติมบทดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (Strafgesetzbuch)
แต่ไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการเผยแพร่เนือ้ หาดูถกู เชือ้ ชาติ (racism) เพราะ
เป็นความผิดที่ใช้บังคับได้กับสื่อทุกประเภทอยู่แล้วตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น
32
คมชัดลึก. (ม.ป.ป.). สนช. ผ่านร่าง พรบ. ว่าด้วยการกระท�ำผิดคอมพิวเตอร์. สืบค้น
เมื่อ 15 ตุลาคม 2554, จาก http://.komchadluek.com
33
ประกาศ คปค.ฉบับที่ 5 (ประกาศวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549) มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายหลังการรัฐประหาร
19 กันยายน 2549 ความว่า “ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ได้ทำ� การยึดอ�ำนาจการปกครองแล้วนัน้ จึงให้กระทรวงเทคโนโลยี
28
29
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สารสนเทศและการสื่อสาร ด�ำเนินการควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และท�ำลาย การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งปวง ที่มีบทความ ข้อความ ค�ำ
พูด หรืออื่นใด อันอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้มีประกาศไว้ในเบื้องต้นแล้ว”
34
ไทยรัฐออนไลน์. (2550, มกราคม 30).ไอซีทีบล็อกแคมฟรอกแล้ว หลังโจ๋ไทยไม่หยุด
โชว์. อ้างใน news.sanook. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2555 จาก http://news.sanook.com/crime/
crime_88511.php
35
เดลินิวส์. (2550, มกราคม 9). ไอซีทีเผยไล่บล็อกเว็บโป๊แล้วกว่าหมื่น! หนักใจเว็บนอก
คุมยาก. อ้างใน TLCNews. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2554, จาก http://news.tlcthai.com/newsinterest/112.html
36
สยามจดหมายเหตุ. (ม.ป.ป.). สั่งปิดเว็บไซต์แพร่คลิปวิดีโอหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ.
สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2554, จาก http://www.siamarchives.com/สั่งปิดเว็บไซต์แพร่คลิ/
37
ไทยรัฐออนไลน์. (2550, พฤษภาคม 30). ถูกหาละเมิดสิทธิ ‘สิทธิชัย’ ยกสถิติปิด เว็บ
2 รบ.เปรียบเทียบ. อ้างใน MakeWebExy.com สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2554, จาก http://
www.makewebez.com/tips/index.php?page=show&id=233
38
ส�ำนักข่าวไทย. (ม.ป.ป.). ยกเลิกประกาศคปค. ฉบับที่ 5 เรื่องควบคุมเว็บไซต์. อ้างใน
oxygen. สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2554, จาก http://oxygen.readyplanet.com/index.php?l
ay=show&ac=article&Id=416946&Ntype=20
39
โลโก้พระพุทธเจ้า“เว็บ”ลามก“พระ”เปิดเจอ-ร้องจ๊าก. ข่าวสด. (2550, มกราคม 8). หน้า 1.
40
กลุม่ เสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย. (2551, มีนาคม 18). “แฮค & แครก”
เว็บหมิ่น ไอซีทีรู้ผิดกฎหมายแต่จะท�ำ. สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2554, จาก http://facthai.
wordpress.com/2008/03/18/ict-to-hack-and-crack-thai/
41
คมชัดลึก. (2551, มิถุนายน 10). มั่น พัธโนทัยไอซีทีคอร์ปผู้ปิดทองหลังพระ. อ้าง
ใน news.sanook. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2554, จาก http://news.sanook.com/politic/politic_276054.php
42
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (ม.ป.ป.). ยกเครื่องมาตรการสกัดเว็บต้องห้าม. อ้างใน
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กฎหมายเยอรมัน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์
§ 5 GG “(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu
äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk
und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht
der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der
Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.“
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นอกจากนี้ ในกรณีที่รัฐได้ตรากฎเกณฑ์ในการควบคุมการแสดงความคิดเห็นใดๆ กฎ
เกณฑ์ดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะที่มีผลบังคับใช้กว้างขวางเกินสมควร (over breadth) และ
จะต้องไม่มลี กั ษณะทีค่ ลุมเครือ (vagueness) จนไม่ทราบว่าจะต้องด�ำเนินการอย่างไรบ้างเพือ่
มิให้ขัดต่อกฎหมาย
73
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แม้ว่าจะไม่ได้ถูกแสดงเครื่องหมายไว้ว่าเป็นความลับ และได้มาโดยการล้วงความลับหรือการ
ซือ้ หา หรือ วิธกี ารอืน่ ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย และกระจายข่าวสารดังกล่าวไปยังชาวต่างชาติ จะต้อง
ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีและลงโทษ ตามมาตรา 111 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และ มาตรา 6
ระบุว่า บุคคลใดก็ตามที่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการส่งข้อมูลลับของประเทศ หรือ ข้อมูลข่าวสาร
ใดๆ ถึงชาวต่างชาติ องค์กร หรือ เอกชน จะต้องถูกฟ้องร้องและลงโทษ ภายใต้บทบัญญัติใน
มาตรา 111 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และหากข้อมูลที่ส่งนั้นเป็นความลับและได้รับการ
ประกาศว่าเป็นข้อมูลทีม่ คี วามส�ำคัญแล้ว บุคคลทีก่ ระท�ำผิดข้างต้น จะต้องถูกด�ำเนินคดีอาญา
ตาม มาตรา 398 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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รัฐบาลจีนได้ตรามาตรการส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้กฎหมายความมั่นคงของรัฐ
(Measures for the Implementation of the Law on State Security ค.ศ. 1994) เพื่อขยาย
ความกฎหมายดังกล่าว เพื่อท�ำให้การสอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหามีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น เช่น
มาตรา 7 ดังที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 4 ของกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของรัฐ (The
Law on State Secrets) ค�ำว่า วางแผนร่วมกัน หรือ สมคบกัน (collude) เพื่อที่จะกระท�ำการ
ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงของรัฐ อันเกี่ยวข้องกับการกระท�ำขององค์กร หรือ บุคคล ใน
อาณาเขตของประเทศจีน ในการกระท�ำการดังต่อไปนี้
(1) การวางแผนร่วมกัน หรือด�ำเนินการร่วมกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์กร หรือปัจเจก
ชน ในการท�ำให้เกิดภยันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ
(2) การได้รับทุนจากบุคคลตามข้อ (1) เพื่อช่วยเหลือ หรือด�ำเนินกิจกรรมซึ่งเป็น
ภยันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ
(3) การก่อตัง้ สมาคมหรือองค์กรทีร่ ว่ มกัน หรือได้รบั ความช่วยเหลือจาก หรือ ช่วยเหลือ
หรือ ด�ำเนินการร่วมกับบุคคลตามข้อ (1) ซึง่ กิจกรรมอันจะเป็นภยันตรายต่อความมัน่ คงของรัฐ
มาตรา 8 การกระท�ำต่อไปนี้ ถือเป็นการกระท�ำกิจกรรมการอื่นใด ซึ่งจะเป็นอันตราย
ต่อความมั่นคงของรัฐ ภายใต้ มาตรา 4 ของกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงของรัฐ จัดตั้งองค์กร
อาชญากรรม หรือวางแผน หรือด�ำเนินการซึ่งการก่อการร้าย อันเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
ของรัฐ การสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือ การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการเผยแพร่
ข้อมูลใดๆ หรือ การท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อเขียน หรือการพูด หรือการผลิต หรือการส่งต่อซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง ซึง่ จะเป็นอันตรายต่อความมัน่ คงของรัฐ การแสวงประโยชน์ จากกลุม่
หรือบรรษัทที่จัดตั้งขึ้น เพื่อด�ำเนินกิจกรรมที่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ก่อให้เกิด
ความแตกแยกในหมู่ชน หรือก่อให้ประชาชนกระด้างกระเดื่อง ให้เกิดการแตกแยกระหว่าง
ประชาชนในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิดภยันตรายต่อความมัน่ คงของรัฐ บุคคลชาวต่างชาติใดๆ ซึง่
ได้กระท�ำการละเมิดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากอ�ำนาจ ได้พบกับบุคลากรในประเทศ
จีน ผู้ซึ่งกระท�ำกิจกรรมที่เป็นภยันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ บุคคลผู้ต้องสงสัยว่าจะ
กระท�ำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ
12
Yutian Ling. Upholding Free Speech and Privacy Online: A Legal-Based and
Market-Based Approach for Internet Companies in China. Santa Clara Computer &
High Tech. L. J., Vol.27, (February, 2011), p. 175, 179-180
13
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Internal Control คือ คุมจากเจ้าของกิจการหรือผูบ้ ริหาร โดยอาศัยเหตุผลทางธุรกิจและเหตุผล
ทางการเมือง 3) มาตรการควบคุมโดยการผูกขาด (Monopoly Control) 4) มาตรการควบคุม
โดยโฆษณา (Advertise Control) 5) มาตรการควบคุมโดยแหล่งข่าวสาร (Source Control)
โดยแหล่งข่าวมักอาศัยเทคนิคในการให้ข่าวแก่สื่อเพื่อควบคุมเนื้อหาที่สื่อจะน�ำไปน�ำเสนอ
6) มาตรการควบคุมโดยรัฐบาล (Government Control) 7) มาตรการควบคุมโดยสาธารณชน
(Public Control) คือ การทีส่ าธารณชนไม่วา่ จะเป็นบุคคลหรือกลุม่ บุคคลได้มปี ฏิกริ ยิ าตอบกลับ
ไปยังสื่อมวลชน เพื่อ1. ควบคุมเนื้อหาของสื่อ เช่น งดใช้ งดรับ หรือ 2. เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยผ่านสื่อ โดยการเขียนจดหมาย เอสเอ็มเอส ฯลฯ
37
ดูรายละเอียดเกีย่ วกับประวัตกิ ารด�ำเนินการของส�ำนักข่าวมาเลเซียกินี ใน อาทิตย์ สุรยิ ะ
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วงศ์กลุ . (2553, ธันวาคม 25). สือ่ และขบวนการทางสังคมในมาเลเซีย: กรณีศกึ ษาหนังสือพิมพ์
มาเลเซียกินี, อ้างแล้ว 35.
บทเปรียบเทียบทางกฎหมาย ไทย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
Amnesty International. (n.d.). Imprisoned for Peaceful Expression. Retrieved
July 12, 2012, from http://www.amnestyusa.org/our-work/cases/china-shi-tao
2
Jake Hooker. (2008, July 11). Voice seeking answers for parents about school
collapse in China is silenced. The New York Times. Retrieved July 12, 2012, from
http://www.nytimes.com/2008/07/11/world/asia/11iht-11china.14412092.html?_r=1
1

ข้อเสนอแนะ
ดู สรุปปัญหาบทนิยามของค�ำว่า “ผูใ้ ห้บริการ” ซึง่ รวบรวมจากการประชุมร่างกฎหมาย
และการให้เหตุผลโดยกลุม่ ผูป้ ระกอบการอินเทอร์เน็ตที,่ เช กูวารา (นามแฝง). (2555, ตุลาคม
24). กฎหมาย ทีร่ า่ งกันแบบไม่เร่ง แต่ผา่ นกันแบบรีบๆ (ตอน 1-5). iLaw สืบค้นเมือ่ 24 ตุลาคม
2555 จาก http://ilaw.or.th/node/1748
2
กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายภาพและเสียง ตาม ข้อ 5 (1) ก
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
3
เช่น Das Telekommunikationsgesetz (TKG) ของประเทศเยอรมนี
4
Gesetz über die Nutzung von Telediensten (Teledienstegesetz -TDG): § 9
Durchleitung von Informationen
5
ศึกษาหลักการ Notice and Takedown (NTD) เพิ่มเติม ได้ใน Christian Ahlert, Chris
Marsden and Chester Yung. (n.d.). How ‘Liberty’ Disappeared from Cyberspace: The
Mystery Shopper Tests Internet Content Self-Regulation. Retrived June 10, 2011, from
http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/sites/pcmlp.socleg.ox.ac.uk/files/liberty.pdf
6
นอกจากตัวเลขสถิตเิ กีย่ วกับจ�ำนวนค�ำสัง่ ศาล กับจ�ำนวนเว็บเพจทีถ่ กู ปิด ตามทีค่ ณะผู้
วิจยั ได้แสดงไว้ในรายงานวิจยั ฉบับนีแ้ ล้ว ล่าสุดยังพบว่าภายในระยะเวลา 4 เดือน ศาลได้ออก
ค�ำสั่งทั้งสิ้น 28 ครั้ง เพื่อปิดกั้นเว็บเพจมีจ�ำนวนถึง 5,064 URL ดู, ASTVผู้จัดการออนไลน์.
(2555, มีนาคม 14). ตร.พอใจผลปราบเว็บหมิ่นสถาบัน-ชี้ 4 เดือนปิดแล้ว 5 พันยูอาร์
เอล. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2555, จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.
aspx?NewsID=9550000033137
7
ประชาไท. (2553, พฤศจิกายน 22). จนท.ไอซีทเี ผย การขึน้ บัญชีดำ� บล็อคเว็บ “ล้มเหลว”.
สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2555, จาก http://prachatai.com/journal/2010/11/31998
1
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Notes
Introduction
Section 45 of Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007), “A
person shall enjoy the liberty to express his or her opinion, make speeches, write,
print, publicise, and make expression by other means.
The restriction on the liberty under paragraph one shall not be imposed except
by virtue of the provisions of the law specifically enacted for the purpose of maintaining
the security of the State, safeguarding the rights, liberties, dignity, reputation, family or
privacy rights of other persons, maintaining public order or good morals or preventing
the deterioration of the mind or health of the public.
The closure of a newspaper or other mass-media business in deprivation of the
liberty under this section shall not be made.
The prohibition of a newspaper or other mass-media business from presenting
information or expressing opinions in whole or in part or imposition of interference by
any means in deprivation of the liberty under this section shall not be made except by
virtue of the law enacted under paragraph two.
The censorship by a competent official of news or articles before their publication in a newspaper or other mass media shall not be made except during the time
when the country is in a state of war; provided that it must be made by virtue of the
law enacted under paragraph two.
The owner of a newspaper or other mass-media business shall be a Thai national.
No grant of money or other properties shall be made by the State as subsidies
to private newspapers or other mass media.”
2
Section 29 of Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007), “The
restriction of such rights and liberties as recognised by the Constitution shall not be
imposed on a person except by virtue of provisions of the law specifically enacted for
the purpose determined by this Constitution and to the extent of necessity and provided
that it shall not affect the essential substances of such rights and liberties.
The law under paragraph one shall be of general application and shall not be
intended to apply to any particular case or person; provided that the provision of the
Constitution authorising its enactment shall also be mentioned therein.
1
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The provisions of paragraph one and paragraph two shall also apply mutatis
mutandis to by-laws issued by virtue of provisions of law.”
3
Section 20 of Computer-related Crime Act B.E. 2550 (2007), “If an offence under
this Act is to disseminate computer data that might have an impact on the Kingdom's
security as stipulated in Division 2 type 1 or type 1/1 of the Criminal Code, or that it
might be contradictory to the peace and concord or good morals of the people, the
competent official appointed by the Minister may file a petition together with the evidence
to a court with jurisdiction to restrain the dissemination of such computer data.
If the court gives an instruction to restrain the dissemination of computer data
according to paragraph one, the relevant competent official shall conduct the restraint
either by himself or instruct the Service Provider to restrain the dissemination of such
computer data.”
4
Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency
Situation, B.E. 2548 (2005), “In the case of necessity in order to remedy and promptly
resolve an emergency situation or to prevent the worsening of such situation, the Prime
Minister shall have the power to issue the following Regulations:…
(3) to prohibit the press release, distribution or dissemination of letters, publications or any means of communication containing texts which may instigate fear amongst
the people or is intended to distort information which misleads understanding of the
emergency situation to the extent of affecting the security of state or public order or
good moral of the people both in the area or locality where an emergency situation
has been declared or the entire Kingdom”
5

มุทิตา เชื้อชั่ง. (2554, เมษายน 29). รายงาน: ส�ำรวจสถานการณ์หลังปิดวิทยุชุมชนเสื้อแดง
(ระลอกแรก). ประชาไท. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.prachatai.com/jour-

nal/2011/04/34291 [“A Report on a situational survey of the crackdown on redshirts'
community radio stations (the first round)” by Mutita Cheuchang (2011, April 29) from
Prachatai, in Thai]

6

ไทยรัฐออนไลน์. (2554, กรกฎาคม 6). ปชป.สับพท.แค่ 48 ชม.ลุอำ� นาจไล่ปดิ วิทยุชมุ ชน. สืบค้น
เมื่อ 7 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.thairath.co.th/content/pol/184129 [“Democrats

savage Pheu Thai for taking only 48 hrs to abuse its power to close community radios”
from Thai Rath online (2011, July 6), in Thai]
7
iLaw. (n.d.). Case # 116: Prachatai Blocked. Retrieved May 7, 2012, from http://
freedom.ilaw.or.th/case/116
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Statistical Study and Survey of the Opinions of State Officials and Online Media
Service Providers regarding Enforcement of the Computer-related Crimes Act
B.E. 2550
Section 20 of the CCA stipulates that in order to block a website, a competent
officials authorized by the Minister of Information and Communication Technology must
submit a request for a court order; hence the Criminal Court should have records of
all requests.
1

2

งานบริการข้อมูลคดี ศาลอาญา. (ม.ป.ป.). งานบริการข้อมูลคดี ศาลอาญา. สืบค้นเมื่อ 30
มิถุนายน 2555, จาก http://aryasearch.coj.go.th/aryaweb/main.php [Case Information

Service, Criminal Court, in Thai]
3
The name was changed to the Office of Prevention and Suppression of Information Technology Crime in 2010
4
The 5th Announcement of the Council for Democratic Reform, “Since the
Council for Democratic Reform under the Constitutional Monarchy has seized power,
the Ministry of Information and Communication Technology is assigned to control, restrain, restrict and destroy all information in information systems through all networks
of communication, either in forms of articles, statements, speeches and the like, which
might affect democratic reform under the Constitutional Monarchy, as the Council for
Democratic Reform under the Constitutional Monarchy has declared above – Effective
on 20 September 2006”
5
Red Sundays were rallies that began after the May 2010 crackdown and while
the Emergency Decree was still imposed. It was symbolic activity led by Sombat Boonngam-anong, and brought the mobilization of the red shirt back again. วิกพิ เี ดีย สารานุกรม
เสรี. (ม.ป.ป.). กลุ่มวันอาทิตย์สีแดง. สืบค้นเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://th.wikipedia.org/
wiki/กลุ่มวันอาทิตย์สีแดง [“Red Sunday” from Wikipedia the free encyclopedia, in Thai]
6
The Emergency Decree has been continuously in force in the 3 southernmost
provinces since 2005. However, as far as is known, the enforcement of the Emergency
Decree in these provinces has never been used to authorize the blocking of websites
7
Section 9 of Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2548, “In the case of necessity in order to remedy and promptly resolve an
emergency situation or to prevent the worsening of such situation, the Prime Minister
shall have the power to issue the following Regulations: …
(3) to prohibit the press release, distribution or dissemination of letters, publications or any means of communication containing texts which may instigate fear amongst
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the people or is intended to distort information which misleads understanding of the
emergency situation to the extent of affecting the security of state or public order or
good moral of the people both in the area or locality where an emergency situation
has been declared or the entire Kingdom”
8
Certain websites with no political content were also blocked during the emergency.
According to MICT officials, some foreigners made phone complaints to the Ministry
that the website Justin.tv, a file-sharing website with no content that breached national
security, was blocked during that period.
9
For example, www.sanamluang.tv, an online TV website that broadcasts live
events, was blocked by a CRES order on 10 May 2010 and www.prachatai.com , an
online news site, was blocked on 7 April 2010 and both continue to be blocked.
10

ประชาไท. (2554, พฤศจิกายน 23). รมว. ไอซีทีเผย ขอเฟซบุ๊กปิดเพจหมิ่นฯแล้วกว่าหมื่นยู
อาร์แอล. สืบค้นเมือ่ 15 มกราคม 2555, จาก http://prachatai.com/journal/2011/11/38004 [“ICT

Minister requested Facebook to closing down over 10,000 urls of lese-majesty pages”
from Prachatai (2011, November 23), in Thai]

11

ไทยรัฐออนไลน์. (2554, ธันวาคม 14). ได้ที 'เฉลิม' ของบ 400 ล้านบ. ซื้อเครื่องดักเว็บหมิ่นฯ.
สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2554, จาก http://www.thairath.co.th/content/pol/223580 [“Deputy

Prime Minister request 400M budget for lese-majeste web filter machine” from Thai
Rath online (2011, December 14), in Thai]

12
โพสต์ทูเดย์. (2554, ธันวาคม 8). เฟซบุ๊กร่วมบล็อกคนโพสต์หมิ่นแล้ว6หมื่นราย. สืบค้นเมื่อ
8 ธันวาคม 2554, จาก http://www.posttoday.com/อาชญากรรม/125948/เฟซบุ๊คร่วมบล็อกคนโพสต์
หมิ่นแล้ว6หมื่นราย [“Facebook collaborate to block 60,000 lese-majesty users” from Post

Today (2011, December 8), in Thai]

13

ประชาไท. (2554, ธันวาคม 9). ดูแนวทาง 'เฉลิม' ปราบเว็บหมิ่น งัดมาตรการ 'ขอร่วม
มือ กฎหมาย และ...ประจาน'. สืบค้นเมื่อ 9 ธันวาคม 2554, จาก http://www.prachatai3.info/

journal/2011/12/38245 [Deputy prime minister measures on lese-majesty websites:
‘Request for cooperation, enforce law, and ... revile’” from Prachatai (2011, December
9), in Thai]
14
Computer-related Crime Act B.E. 2550 (2007), “Section 5. Any person illegally
accessing a computer system for which a specific access prevention measure that
is not intended for their own use is available shall be subject to imprisonment for no
longer than six months or a fine of not more than ten thousand baht or both.
Section 6. If any person knowing of a measure to prevent access to a computer
system specifically created by a third party illegally discloses that measure in a manner
that is likely to cause damage to the third party, then they shall be subject to imprisonment
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for no longer than one year or a fine of not more than twenty thousand baht or both.
Section 7. If any person illegally accesses computer data, for which there is a
specific access prevention measure not intended for their own use available, then he
or she shall be subject to imprisonment for no longer than two years or a fine of not
more than forty thousand baht or both.
Section 8. Any person who illegally commits any act by electronic means to
eavesdrop a third party's computer data in process of being sent in a computer system
and not intended for the public interest or general people's use shall be subject to
imprisonment for no longer than three years or a fine of not more than sixty thousand
baht or both.
Section 9. Any person who illegally damages, destroys, corrects, changes or
amends a third party's computer data, either in whole or in part, shall be subject to
imprisonment for no longer than five years or a fine of not more than one hundred
thousand baht or both.
Section 10. Any person who illegally commits any act that causes the working
of a third party's computer system to be suspended, delayed, hindered or disrupted
to the extent that the computer system fails to operate normally shall be subject to
imprisonment for no longer than five years or a fine of not more than one hundred
thousand baht or both.
Section 11. Any person sending computer data or electronic mail to another
person and covering up the source of such aforementioned data in a manner that
disturbs the other person's normal operation of their computer system shall be subject
to a fine of not more than one hundred thousand baht.
Section 12. The perpetration of an offence under Section 9 or Section 10 that:
(1) causes damage, whether it be immediate or subsequent and whether it be
synchronous to the public shall be subject to imprisonment for no longer than ten years
or a fine of not more than two hundred thousand baht.
(2) is an act that is likely to damage computer data or a computer system related
to the country's security, public security and economic security or public services or
is an act against computer data or a computer system available for public use shall
be subject to imprisonment from three years up to fifteen years and a fine of sixty
thousand baht up to three hundred thousand baht. The commission of an offence
under (2) that causes death to another person shall be subject to imprisonment from
ten years up to twenty years.
Section 13. Any person who sells or disseminates sets of instructions developed
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as a tool used in committing an offence under Section 5, Section 6, Section 7, Section
8, Section 9, Section 10 and Section 11 shall be subject to imprisonment for not more
than one year or a fine of not more than twenty thousand baht, or both.
Section 14. If any person commits any offence of the following acts shall be
subject to imprisonment for not more than five years or a fine of not more than one
hundred thousand baht or both:
(1) that involves import to a computer system of forged computer data, either
in whole or in part, or false computer data, in a manner that is likely to cause damage
to that third party or the public;
(2) that involves import to a computer system of false computer data in a manner
that is likely to damage the country's security or cause a public panic;
(3) that involves import to a computer system of any computer data related with
an offence against the Kingdom's security under the Criminal Code;
(4) that involves import to a computer system of any computer data of a pornographic nature that is publicly accessible;
(5) that involves the dissemination or forwarding of computer data already known
to be computer data under (1) (2) (3) or (4)”
15
Section 423 of Civil and Commercial Code, “A person who, contrary to the truth,
asserts or circulates as a fact that which injurious to the reputation or the credit of
another or his earnings or prosperity in any other manner, shall compensate the other
for any damage arising therefrom, even if he does not know of its untruth, provided he
ought to know it...”
16
Section 326 of Criminal Code, “Whoever, imputes anything to the other person
before a third person in a manner likely to impair the reputation of such other person
or to expose such other person to be hated or scorned, is said to commit defamation,
and shall be punished with imprisonment not exceeding one year or fined not exceeding twenty thousand Baht, or both.”
17
Section 328 of Criminal Code, “If the offence of defamation be committed by
means of publication of a document, drawing, painting, cinematography film, picture
or letters made visible by any means, gramophone record or an other recording instruments, recording picture or letters, or by broadcasting or spreading picture, or by
propagation by any other means, the offender shall be punished with imprisonment
not exceeding two years and fined not exceeding two hundred thousand Baht“
18
Section 264 of Criminal Code, “Whoever, in a manner likely to cause injury to
another person or the public, fabricates a false document or part of a document, or
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adds to, takes from or otherwise alters a genuine document by any means whatever,
or puts a false seal or signature to a document, if it is committed in order to make any
person to believe that it is a genuine document, is said to forge a document, and shall
be punished with imprisonment not exceeding three years or fined not exceeding six
thousand Baht, or both.“
19
Section 1 (7) of Criminal Code, "’Document’ means any paper or other material for expressing the meaning by letters, figures, plan or an other design, whether it
be by way of printing, photographing or any other means, which is evidence of such
meaning;“

20
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ... เรื่องเสร็จที่ 257/2548. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2555, จาก
http://www.dms.moph.go.th/dmsict/doc_file/policy.doc, หน้า 2 [“Record of the Council

of State committee in relation to the draft Computer Crime Act BE .. No. 257/2548” p.
2.]
21
Further details about legal problem and interpretation of Section 14 (1), please
see the analysis of Thai law in chapter in this report.
22

ประชาไท. (2555, พฤษภาคม 30). ศาลตัดสิน “ผอ.ประชาไท” ผิดคดีตัวกลาง สั่งจ�ำคุกแต่ให้
รอลงอาญา. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2555, จาก http://prachatai.com/node/40757 [“Prachatai

director gets suspended jail term” from Prachatai (2012, May 30), in Thai]
Section 287 of Criminal Code, “Whoever:
1. For the purpose of trade or by trade, for public distribution or exhibition,
makes, produces, possesses, brings or causes to be brought into the Kingdom, sends
or causes to be sent out of the Kingdom, takes away or causes to be taken away,
or circulates by any means whatever, any document, drawing, print, painting, printed
matter, picture, poster, symbol, photograph, cinematograph film, noise tape, picture
tape or any other thing which is obscene;
2. Carries on trade, or takes part or participates in the trade concerning the
aforesaid obscene material or thing, or distributes or exhibits to the public, or hires
out such material or thing;
3. In order to assist in the circulation or trading of the aforesaid obscene material or thing, propagates or spreads the news by any means whatever that there is a
person committing the act which is an offence according to this Section, or propagates
or spreads the news that the aforesaid obscene material or thing may be obtained
from any person or by any means, shall be punished with imprisonment not exceeding
three years or fined not exceeding six thousand Baht, or both.”
23
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Thai laws and online media freedom
Sections 26 - 27 of Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007),
“Section 26. In exercising powers of all State authorities, regard shall be had to human
dignity, rights and liberties in accordance with the provisions of this Constitution.
Section 27. Rights and liberties recognised by this Constitution explicitly, by
implication or by decisions of the Constitutional Court shall be protected and directly
binding on the National Assembly, the Council of Ministers, the Courts, the Constitutional organisations and all State organs in enacting, applying and interpreting laws.”
2
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม,
2538), หน้า 333. [“Public Law Volume 3 Source and Legal procedure” (book) by Bavornsak Uwanno (1995) p. 333, in Thai]
3
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freedoms protected by the Constitution in ธีระ สุธีวรางกูร. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง. วารสารนิติศาสตร์, 29(4), (2542). หน้า 587. ["Protection
of the rights and liberties of the people guaranteed by the Constitution" by Teera
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See, วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543), หน้า 78. [“Rights and Freedoms under
the Constitution” (book) by Worapot Visrootpitch (2000) p. 78, in Thai]
5
Section 6 of Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007), "The
Constitution is the supreme law of the State. The provisions of any law, rule or regulation,
which are contrary to or inconsistent with this Constitution, shall be unenforceable. "
6
6 laws are such as the Act on Electronic Transactions, Electronic Signatures
Act; the Act on the Development of Information Infrastructure Thoroughly and Equally
(secondary law of the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2540, Section 78);
the Personal Data Protection Act; the Electronic Funds Transfer Act; and the Computer
Crime Act (later renamed the Computer-related Crime Act).
7
This has been amended and combined into the same law as the Electronic
Signature Act (originally planned as a separate law).
8
The first draft BE 2545 "Draft of Computer Crime Act", the second draft BE
2546 "Draft of Computer Crime Act", the third BE 2548 "Draft of Computer Crime Act"
(which is the version that passed the Council of State and to the consideration by the
Cabinet on 15 November BE 2549) and the fourth draft BE 2549 " Draft of Computer
Crime Act " (the ad hoc committee's draft of the National Assembly).
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See, ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, รวมร่าง
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ,
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลาคม, 2544), หน้า 9. [“The Law of Information Technology
under information technology law development projects” published by National Information Technology Committee Secretariat (2001) p. 9, in Thai]
10
ประชาไท. (2549, พฤศจิกายน 19). สนช.ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการก
ระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... วาระแรก. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก
http://www.prachatai.com/journal/2006/11/10527 [“NLA made principle approval for
Computer-related Crime Bill” from Prachatai (2006, November 19), in Thai]
11
See a summary of the problem in defining the term. "service provider" from
the drafting process and validation by a group of internet entrepreneurs at, เช กูวา
รา (นามแฝง). (2555, ตุลาคม 24). กฎหมาย ที่ร่างกันแบบไม่เร่ง แต่ผ่านกันแบบรีบๆ (ตอน
1-5). iLaw สืบค้นเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 จาก http://ilaw.or.th/node/1748 [“Slowly draft,
but hurriedly pass the bill (part 1-5)” by Che Guevara (pseudonym) from iLaw (2012,
October 24), in Thai]
12
Section 5 of Ministerial Regulations on Information And Communication Technology with Regard to Criteria for Retention of Computer Traffic Data of Service Providers
2550, “A. a person who provides services to people in general or access to the iInternet
or other means available via a computer system whether it is available in its own name
or for the benefit of others can be divided into 4 types.
a) Telecommunication and Broadcast Carrier
b) Access Service Provider
c) Host Service Provider
d) Internet Service Provider.
B. a person who provides computer data storage for the benefit of users in 1
(Content Service Provider) as a service provider of computer data across various applications (Application Service Provider).”
13
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการก
ระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ... เรื่องเสร็จที่ 257/2548. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 30
มิถุนายน 2555, จาก http://www.dms.moph.go.th/dmsict/doc_file/policy.doc, หน้า 12
[“Record of the Council of State committee in relation to the draft Computer Crime Act
BE .. No. 257/2548” (n.d.) p. 12, in Thai]
14
Cases filed with Section 14 (1) mostly concern defamation, libel and fraud, such
as posting texts on webboards to advertise products, but when buyers transfer the
money, the products aren’t delivered as promised. However, this research aims to study
9
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the impact of this law only on freedom of expression. An example of a defamation
case is that of Preeyanan Lorsermvattana, President of the Medical Malpractice Victim
Network and a health activist. She disseminated pictures and graphs on Facebook and
various websites, concerning patients who died from medical malpractice. The information prompted opposition from many medical association groups. Dr. Prachumporn
Buranacharoen, President of Thai Federation of Doctors, Main Hospitals and General
Hospitals later filed a complaint against Preeyanan for importing false data to a computer system. The case is still on trial.
15
Section 1 (7) of Criminal Code, “'Document’ means any paper or other material for expressing the meaning by letters, figures, plan or an other design, whether it
be by way of printing, photographing or any other means, which is evidence of such
meaning.”
16
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ
ท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ... เรื่องเสร็จที่ 257/2548. supra note 13. p.2.
17
See explanation regarding offences of document forgery in, จิตติ ติงศภัทิย์, ค�ำ
อธิบายประมวลกฎหมายอาญา, ภาค 2 ตอน 1, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543), หน้า 592 – 594. [“Explanation of the Criminal
Code, Section 2 part 1” 7th edition by Chitti Tingsaphat (2000). p. 592-594, in Thai]
18
Section 329 of Criminal Code, “Whoever, in good faith, expresses any opinion
or statement:
(1) By way of self justification or defense, or for the protection of a legitimate
interest;
(2) In the status of being an official in the exercise of his functions;
(3) By way of fair comment on any person or thing subjected to public criticism; or
(4) By way of fair report of the open proceeding of any Court or meeting,
shall not be guilty of defamation.”
19
The “nullum crimen, nulla poena sine lege” principle or “no offense, no punishment without law” was adopted by the Thai legal system and is stipulated in Section 2
of the Criminal Code: “Section 2: A person shall be criminally punished only when the
act done by such person is provided to be an offence and the punishment is defined
by the law in force at the time of the doing of such act, and the punishment to be
inflicted upon the offender shall be that provided by the law.
If, according to the law as provided afterwards, such act is no more an offence,
the person doing such act shall be relieved from being an offender; and, if there is a
final judgment inflicting the punishment, such person shall be deemed as not having
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ever been convicted by the judgment for committing such offence. If, however, such
person is still undergoing the punishment, the punishment shall forthwith terminate.”
20
See, คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,
2551), หน้า 72. [“General Criminal Law” 3rd edition by Kanit Na Nakorn (2008) p. 72,
in Thai]
21
Offences related to the security of the Kingdom are in Sections 107-135 and
offenses related to terrorism in Sections 135/1-135/4 of the Criminal Code.
22
Section 112 of Criminal Code “Whoever, defames, insults or threatens the King,
the Queen, the Heir-apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment of
three to fifteen years.”
23
Section 326 of Criminal Code, “Whoever, imputes anything to another person
before a third person in a manner likely to impair the reputation of such other person
or to expose such other person to be hated or scorned, is said to commit defamation,
and shall be punished with imprisonment not exceeding one year or fined not exceeding twenty thousand Baht, or both.”
24
Section 329 of Criminal Code, supra note 18.
25
Section 330 of Criminal Code, “In case of defamation, if the person prosecuted
for defamation can prove that the imputation made by him is true, he shall not be
punished. But he shall not be allowed to prove if such imputation concerns personal
matters, and such proof will not be of benefit to the public.”
26
See details on the problems of Section 112 and suggestions for amendment in,
Nitirassadorn: Law for the People. (2011, December 26). Proposed amendments to the
law on defamation of the King, the Queen, the Heir-apparent and the Regent (Section
112 of the Criminal Code)” Retrieved January 7, 2012, from http://www.enlightenedjurists.com/download/68
27
Section 86 of Criminal Code, “Whoever for any reason whatsoever assists or
facilitates any other person committing an offence before or during the commission of
the offence, even though such assistance or facility is not known by the offender, is
deemed to be a supporter in committing such offence and shall be punished by twothirds of the punishment provided for such offence.”
28
See the statistics on website blocking requests for court approval in Part 1 of
this research.
29
See, คณะวิจัยผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น. (2553,
ธันวาคม 8). รายงานสถานการณ์ การควบคุมและปิดกัน้ สือ่ ออนไลน์ ด้วยการอ้างกฎหมายและ
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แนวนโยบายแห่งรัฐไทย. iLaw. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก http://www.scribd.com/
doc/44961877/รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมาย
และแนวนโยบายแห่งรัฐไทย, หน้า 13. [“Situational Report on Control and Censorship of
Online Media, through the Use of Law and the Imposition of Thai State Policies.” by
The researcher of the Impact of the Computer-related Crimes Act B.E. 2550 and the
State Policy on Rights and Freedom of Expression. (2010, December 8) p. 13, in Thai]
30
Section 287 of Criminal Code, “Whoever:
(1) For the purpose of trade or by trade, for public distribution or exhibition,
makes, produces, possesses, brings or causes to be brought into the Kingdom, sends
or causes to be sent out of the Kingdom, takes away or causes to be taken away,
or circulates by any means whatever, any document, drawing, print, painting, printed
matter, picture, poster, symbol, photograph, cinematograph film, noise tape, picture
tape or any other thing which is obscene;
(2) Carries on trade, or takes part or participates in the trade concerning the
aforesaid obscene material or thing, or distributes or exhibits to the public, or hires
out such material or thing;
(3) In order to assist in the circulation or trading of the aforesaid obscene material or thing, propagates or spreads the news by any means whatever that there is a
person committing the act which is an offence according to this Section, or propagates
or spreads the news that the aforesaid obscene material or thing may be obtained
from any person or by any means, shall be punished with imprisonment not exceeding
three years or fined not exceeding six thousand Baht, or both.”
31
For example, Japan amended the Penal Code of Japan and the Act on Punishment
of Activities Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of
Children to include the offense of digital dissemination of child pornography. Similarly,
Hong Kong uses the Control of Obscene and Indecent Articles Ordinance rather than in
the Computer Crimes Ordinance 1993 or the Telecommunication Ordinance 1993. The
Philippines plans to have provisions in the Anti-Child Pornography Act, not in computerrelated law like the Electronic Commerce ACT 2000, while the Federal Republic of
Germany amended the relevant section in the Criminal Code (Strafgesetzbuch), but
there was no amendment to provisions about racist content since the Criminal Code
already applies to offenses in all types of media.
32
คมชัดลึก. (ม.ป.ป.). สนช. ผ่านร่าง พรบ. ว่าด้วยการกระท�ำผิดคอมพิวเตอร์. สืบค้น
เมื่อ 15 ตุลาคม 2554, จาก http://komchadluek.com [“NLA pass the Computer Crime
Bill” from Kom Chad Luek. (n.d.), in Thai]
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the Ministry of Information and Communication Technology is assigned to control, restrain, restrict and destroy all information in information systems through all networks
of communication, either in forms of articles, statements, speeches and the like, which
might affect democratic reform under the Constitutional Monarchy, as the Council for
Democratic Reform under the Constitutional Monarchy has declared above – Effective
on 20 September 2006”
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online (2007, January 30) cited in news.sanook, in Thai)
35
เดลินิวส์. (2550, มกราคม 9). ไอซีทีเผยไล่บล็อกเว็บโป๊แล้วกว่าหมื่น! หนักใจเว็บนอก
คุมยาก. อ้างใน TLCNews. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2554, จาก http://news.tlcthai.com/newsinterest/112.html [“MICT reveals more than 10,000 pornographic websites blocked!
Worried that foreign websites are hard to control” from Daily News (2007, January 9)
cited in TLCNews, in Thai]
36
สยามจดหมายเหตุ. (ม.ป.ป.). สั่งปิดเว็บไซต์แพร่คลิปวิดีโอหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ.
สืบค้นเมือ่ 5 ตุลาคม 2554, จาก http://www.siamarchives.com/สัง่ ปิดเว็บไซต์แพร่คลิ/ [“Order
to block website showing lèse majesté video clip” from Siam Archives (n.d.), in Thai]
37
ไทยรัฐออนไลน์. (2550, พฤษภาคม 30). ถูกหาละเมิดสิทธิ 'สิทธิชัย' ยกสถิติปิด เว็บ 2
รบ.เปรียบเทียบ. อ้างใน MakeWebExy.com สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2554, จาก http://
www.makewebez.com/tips/index.php?page=show&id=233 [“Rights violated; Sittichai
compares statistics from 2 governments” from Thai Rath. (2007, May 30) cited in
MakeWebExy.com, in Thai]
38
ส�ำนักข่าวไทย. (ม.ป.ป.). ยกเลิกประกาศคปค. ฉบับที่ 5 เรื่องควบคุมเว็บไซต์. อ้างใน
oxygen. สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2554, จาก http://oxygen.readyplanet.com/index.php?l
ay=show&ac=article&Id=416946&Ntype=20 [ “Annulment of 5th Announcement of the
CDR on control of websites” from MCOT (n.d.) cited in oxygen, in Thai]
39
โลโก้พระพุทธเจ้า“เว็บ”ลามก“พระ”เปิดเจอ-ร้องจ๊าก. ข่าวสด. (2550, มกราคม 8).
หน้า 1. [“Obscene website Buddha logo; monks find and file complaints” from Khaosod
(Newspaper) (2007, January 8) p. 1, in Thai]
40
กลุม่ เสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย. (2551, มีนาคม 18). “แฮค & แครก”
เว็บหมิ่น ไอซีทีรู้ผิดกฎหมายแต่จะท�ำ. สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2554, จาก http://facthai.
wordpress.com/2008/03/18/ict-to-hack-and-crack-thai/ [“ICT to ‘hack & crack’ foreign
33

676

Computer Crime?

websites offensive to Thai supreme institution” from Freedom Against Censorship
Thailand. (2008, March 18), in Thai]
41
คมชัดลึก. (2551, มิถุนายน 10). มั่น พัธโนทัยไอซีทีคอร์ปผู้ปิดทองหลังพระ. อ้าง
ใน news.sanook. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2554, จาก http://news.sanook.com/politic/politic_276054.php [“Man Pattanothai: ICT CORP working behind the scenes” from Kom
Chad Leuk. (2008, June 10) cited in news.sanook, in Thai]
42
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (ม.ป.ป.). ยกเครื่องมาตรการสกัดเว็บต้องห้าม. อ้างใน
decha.com. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2554, จาก http://www.decha.com/main/showTopic.
php?id=2737 [“Measures to cut off banned websites” from Prachachat online (n.d.)
cited in decha.com, in Thai]
43
ส�ำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ). (2551, ตุลาคม 28). รมว.ไอซีที เล็งซือ้ อุปกรณ์บล็อคเว็บ
หมิ่นสถาบัน 100-500 ลบ./เครื่อง. อ้างใน RYT9. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2554, จาก http://
www.ryt9.com/s/iq02/458881 [“ICT Minister aims to buy equipment to block lèse majesté
websites at 100-500 m baht each” from Infoquest. (2008, October 28) cited in RYT9,
in Thai]
44
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (2551, พฤศจิกายน 7). ไอซีทีออก 5 มาตรการด้านเว็บ
หมิ่น. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2554, จาก http://www.bangkokbiznews.com/2008/11/07/
news_309786.php [“ICT reveals 5 measures to block lèse majesté websites” from
Bangkokbiznews (2008, November 7), in Thai]
45
ASTVผู้จัดการออนไลน์. (2552, กุมภาพันธ์ 5). ระนองรักษ์ ตั้ง ISOC สกัดเว็บหมิ่น
– ยันไม่ปิดไฮไฟว์. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2554, จาก http://www.manager.co.th/cyberbiz/
ViewNews.aspx?NewsID=9520000013365 [“Ranongrak sets up ISOC to cut off lèse
majesté websites – not to close hi-fi” from Manager Online. (2009, February 5), in Thai]
46
ประชาไท. (2554, ธันวาคม 1). ไอซีทีเปิดตัวศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์ สุดเข้ม
ปราบเว็บหมิ่นฯ สถาบัน. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2555, จาก http://prachatai.com/journal/2011/12/38121 [“ICT opens cyber security centre, focus on suppressing lèse majesté
websites” from Prachatai. (2011, December 1), in Thai]
47
ไทยรัฐออนไลน์. (2552, เมษายน 24). 'ระนองรักษ์' ตืน่ ลุยปราบผูใ้ ช้เน็ตป่วนชาติ. สืบค้น
เมื่อ 15 กันยายน 2554, จาก http://www.thairath.co.th/content/tech/1669 [“Ranongrak
alert, wades into suppression of net users disrupting the nation” from Thai Rath online
(2009, April 24), in Thai]
48
เดลินวิ ส์. (2552, กรกฎาคม 29). ไอซีทอี วดผลงานศูนย์ปฏิบตั กิ ารปลอดภัยเน็ต. สืบค้น
เมื่อ 15 กันยายน 2554, จาก http://www.dailynews.co.th/technology/32235 [“ICT boasts
results of Internet Security Operations Centre” from Daily News (2009, July 29), in
Thai]
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

677

newswit. (2552, กันยายน 15). รมว.ไอซีที แถลงความคืบหน้าผลงานกระทรวงไอซีท.ี
สืบค้นเมือ่ 15 กันยายน 2554, จาก http://www.newswit.com/gen/2009-09-15/4eda0e4334
ccee57a7e26008d6635d23 [“ICT Minister announces progresses in Ministry’s results”
from newswit (2009, September 15), in Thai]
50
ไทยรัฐออนไลน์. (2552, เมษายน 24), supra note 48.
51
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (2553, เมษายน 9). รัฐลุยปิด"พีทีวี-บล็อกเว็บไซต์" แดง
ประกาศแผนตอบโต้วันนี้. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก http://www.bangkokbiznews.
com/2010/04/09/news_30664968.php [“The state closes PTV and webblogs; reds announce plans for a massive response” from Bangkokbiznews. (2010, April 9), in Thai]
52
ประชาไท. (2552, กันยายน 4). ย�้ำ !! กทช.มีอ�ำนาจเต็มถอน-พักใบอนุญาตไอเอส
พี ไม่ปิดกั้นเว็บไม่เหมาะสม. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก http://prachatai.com/journal/2009/09/25693 [“Again!! NBTC has full authority to withdraw/suspend ISP licences,
not to close inappropriate websites” from Prachatai (2009, September 4), in Thai]
53
ฐานเศรษฐกิจ. (2553, มกราคม 22). ไอซีที เตรียมบังคับ ISP ติดตั้ง Sniffer ดักข้อมูล
ของไทย. อ้างใน RMUTL NOC. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2555, จาก http://noc.rmutl.ac.th/
main/?p=761 [“MICT prepares to require ISPs to install Sniffer to intercept Thai data”
from Thansettakij (2010 June, 22) cited in RMUTL NOC, in Thai]
54
ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์. (2553, มกราคม 21). ไอซีทยี นั ดักข้อมูลชาวเน็ตไทยไม่ละเมิด
"ประเทศไหนๆก็ติด Sniffer". สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2555, จาก http://www.manager.co.th/
cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9530000009163 [“MICT insists intercepting Thai net
users’ data is no violation. ‘Many countries install Sniffer”’ from Manager Online (2010,
January 21), in Thai]
55
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (ม.ป.ป.). รมว.ไอซีที แถลงนโยบาย
1 ปี เร่งผลักดันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และถนนไร้สาย. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2555,
จาก http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=3360&filename=index [“ICT Minister announces 1-year policy pushing e-commerce and no-wire roads” from MICT (n.d.), in
Thai]
56
ASTVผู้จัดการออนไลน์. (2553, มิถุนายน 18). สั่งปิด 4.3 หมื่นเว็บหมิ่น 3 กระทรวง
ร่วมป้องสถาบัน. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก http://www.manager.co.th/Cyberbiz/
ViewNews.aspx?NewsID=9530000083941 [“4300 lèse majesté websites ordered
blocked; 3 ministries cooperate to protect the institution” from Manager Online (2010,
June 18), in Thai]
57
Id.
58
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร. (ม.ป.ป.). นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ
Cyber Scout หนุน ก.ไอซีที สร้างลูกเสือดูแลโลกออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก
49

678

Computer Crime?

http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=3430&filename=index [“PM opens Cyber Scout
projects; MICT creates scouts to monitor online world” from MICT (n.d.), in Thai]
59
สุกรี แมนชัยนิมิต. (2554, กรกฎาคม 30). โมเดลสหรัฐฯ – สิงคโปร์. Positioning.
สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก http://www.positioningmag.com/magazine/details.
aspx?id=92268 [“US-Singapore model” by Sugree Manchainimit from Positioning (2011.
June 10), in Thai]
ส�ำนักข่าวไทย. (2554, เมษายน 22). สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทต่อการเลือกตั้ง
สิงคโปร์เดือนหน้า. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2555, จาก http://www.mcot.net/cfcustom/
cache_page/199287.html [“Social networks have a role in next month’s Singapore
elections” from MCOT (2011, April 22), in Thai]
60
ไอเอ็นเอ็น. (ม.ป.ป.). ไอซีทเี ตรียมวางกรอบหาเสียงผ่านสังคมออนไลน์. อ้างใน hilight.
kapook. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2555, จาก http://hilight.kapook.com/view/59263 [“MICT
prepares framework for online election campaigning” from INN (n.d.) cited in hilight.
kapook, in Thai]
61
MThai. (2554, มิถนุ ายน 30). เตือน ! ห้ามหาเสียงออนไลน์ทงั้ ทวิตเตอร์ โพสต์เฟส คืน
หมาหอน. สืบค้นเมือ่ 12 มกราคม 2555, จาก http://news.mthai.com/politics-news/120492.
html [“Warning! No online campaigning on Twitter, Facebook on the night the dogs
howl” from MThai (2011, June 30), in Thai]
62
ประชาไท. (2554, เมษายน 18). สัมภาษณ์ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา: ท�ำไมต้องต้าน
พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับใหม่. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2555, จาก http://prachatai.com/journal/2011/04/34110 [“Interview with Orapin Yingyongphatthana: Why the new Computer
Act must be opposed” from Prachatai (2011, April 18), in Thai]
63
See details in, สาวตรี สุขศรี. บทวิเคราะห์รา่ งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ…. วารสารกสทช. 2554(1). 267-285. [“Analysis of the Draft
Computer-related Crime Act” by Sawitree Suksri, NTC Annual Review 2011, issue 1/2,
p. 267-285, in Thai]
64
ไอเอ็นเอ็น. (ม.ป.ป.). นายกฯ ชะลอร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์. อ้างใน hilight.kapook.
สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2555, จาก http://hilight.kapook.com/view/58062 [“PM delays
Computer Law” from INN (n.d.) cited in hilight.kapook, in Thai]
65
See statistics on the cases under the Computer-related Crimes Act in this research
66
ASTVผู้จัดการออนไลน์. (2554, สิงหาคม 23). อนุดิษฐ์ลั่น 5 นโยบาย กระทรวงไอ
ซีที. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2555, จาก http://www.manager.co.th/cyberbiz/ViewNews.
aspx?NewsID=9540000106190 [“Anudith fires off 5 ICT policies” from Manager Online
(2011, August 23), in Thai]
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

679

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (2554, กันยายน 12). อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 8 ค�ำตอบกับ
ค�ำถามคาใจ. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2555, จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/
detail/it/it/20110912/408928/อนุดษิ ฐ์-นาครทรรพ-8-ค�ำตอบกับค�ำถามคาใจ.html [“Anudith:
8 answers to suspicious questions” from Bangkokbiznews (2011, September 12), in
Thai]
68
ประชาไท. (2554, พฤศจิกายน 23). รมว. ไอซีทีเผย ขอเฟซบุ๊กปิดเพจหมิ่นฯ
แล้วกว่าหมื่นยูอาร์แอล. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2555, จาก http://prachatai.com/journal/2011/11/38004 [“MICT reveals it has asked Facebook to block more than 10,000
URLS of lèse majesté pages” from Prachatai (2011, November 23), in Thai]
69
MThai. (2554, พฤศจิกายน 25). รมว.ไอซีที เตือนประชาชน อย่ากด Like Comment
เว็บหมิ่นสถาบันฯ. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2555, จาก http://news.mthai.com/generalnews/142656.html [“ICT Minister warns: Don’t click Like, Share, Comment on lèse
majesté webpages or risk 5 years in jail, 100,000 baht” from Mthai (2011, November
25), in Thai]
ประชาไท. (2554, ธันวาคม 30). ไอซีที ย�้ำอีก นักท่องเว็บอย่า 'ไลค์-แชร์-เม้นต์' เว็บ
หมิน่ ฯ. สืบค้นเมือ่ 20 มกราคม 2555, จาก http://www.prachatai3.info/journal/2011/12/38534
[“MICT repeats: web surfers must not ‘Like, Share, Comment’ on lèse majesté webpages” from Prachatai (2011, December 30), in Thai]
70
ไทยโพสต์. (2554, ตุลาคม 9). มาตรฐานเดียว น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ. สืบค้นเมื่อ
12 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.thaipost.net/node/46277 [“Single standard of Gp.
Capt. Anudith Nakornthap” from Thaipost (2011, October 9), in Thai]
71
ASTVผู้จัดการออนไลน์. (2554, ตุลาคม 10). อนุดิษฐ์ รับสิ้นปี wifi ฟรี 2 หมื่นจุด.
สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.
aspx?NewsID=9540000128730 [“Anudhit promises 20,000 free wifi spots by year end”
from Manager Online (2011, October 10), in Thai]
72
MThai. (2554, พฤศจิกายน 26). ประชาธิปตั ย์ แนะแบน ยูทบู -เฟซบุก๊ แบบจีนสกัดเว็บ
หมิน่ ฯ. สืบค้นเมือ่ 8 กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://news.mthai.com/headline-news/142706.
html [“Democrat Mallika proposes ban to block YouTube, Facebook, to block lèse
majesté websites” from Mthai (2011, November 26), in Thai]
คมชัดลึก. (2555, มกราคม 27). มัลลิกา โวย รัฐเมินปราบเว็บหมิ่นฯ. สืบค้นเมื่อ 8
กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://www.komchadluek.net/detail/20120127/121412/มัลลิกาโวย
รัฐเมินปราบเว็บหมิ่นฯ.html [“Mallika cries government not bothered about lèse majesté
websites” from Kom Chad Luek (2012, January 27), in Thai]
มติชนออนไลน์. (2555, มกราคม 27). มัลลิกา ขู่ฟ้องรัฐบาลละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หลังคดีเว็บหมิ่นไม่คืบ. สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://www.matichon.co.th/
67

680

Computer Crime?

news_detail.php?newsid=1327662962&grpid=03&catid=03 [“Democrat Mallika proposes
ban to block YouTube, Facebook, to block lèse majesté websites” from Matichon (2012,
January 27), in Thai]
73
See details on the web blocking prior to the enactment of the CCA, and the
questions raised from civil society on the state’s exercise of such power in, กลุ่มเสรีภาพ
ต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย. (2549, พฤศจิกายน 22). ค�ำร้องต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2554, จาก http://facthai.wordpress.
com/2006/11/22/a-petition-to-the-national-human-rights-commission-thai/ [“Petitions to
the National Human Rights Commission” from Freedom Against Censorship Thailand
(2006, November 22), in Thai]
74
Freedom House, http://www.freedomhouse.org/
75
Sanja Kelly & Sarah Cook. [Eds.]. (2011, April 18). Freedom on the Net 2011:
A Global Assessment of Internet and Digital Media. Retrieved June 30, 2012, from
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN2011.pdf, p. 310-320.
MarkJ. (2011, April 18). UPDATE Freedom House Warns UK Internet Users
at Risk of Growing Censorship. Retrieved June 6, 2012, from http://www.ispreview.
co.uk/story/2011/04/18/freedom-house-warns-uk-internet-users-at-risk-of-growingcensorship.html
76
กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย. (2550, มีนาคม 25). ข้อเสนอของ
FACT ต่อ “ร่างพ.ร.บความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์. สืบค้นเมือ่ 8 กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://
facthai.wordpress.com/2007/03/25/facts-formal-recommendations-for-cybercrime-billthai [Recommendations by FACT as per the draft Computer-related Crime Act” from
Freedom Against Censorship Thailand (2007, March 25), in Thai]
77
เดลินิวส์. (2551, สิงหาคม 30). คนบันเทิงชอบใจ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550. อ้างใน
teenee. เข้าถึงเมือ่ 20 ธันวาคม 2554, จาก http://entertain.teenee.com/thaistar/25224.html
[“Stars rejoice at Computer Act” from Daily News (2008, August 30) cited in Teenee,
in Thai]
78
ส�ำนักข่าวชาวบ้าน. (ม.ป.ป.). ชาวไซเบอร์?บ่นพ.ร.บ.คอมลิดรอนสิทธิ. สืบค้นเมื่อ
17/12/2554, จาก http://www.peoplepress.in.th/archives/autopagev3/show_page.
php?group_id=1&auto_id=19&topic_id=1060&topic_no=21&page=1&gaction=on
[“Cyberpeople complain Computer Law gags rights” from People Press (n.d.), in Thai]
79
Darknews. (2552, พฤศจิกายน). พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ – เครื่องมือการเมือง. OK
Natoin Blog. สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2554, จาก http://www.oknation.net/blog/print.
php?id=520872 [“Computer Law a political tool” by Darknews from OK Natoin Blog
(2009, November), in Thai]
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

681

ASTVผู้จัดการออนไลน์. (2551, กรกฎาคม 22). ประเมิน พ.ร.บ.คอมพ์แค่เครื่องมือ
ของรัฐ. สืบค้นเมือ่ 20 ธันวาคม 2554, จาก http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.
aspx?NewsID=9510000085990 [“Assessing the Computer Act as a tool of the state”
from Manager Online (2008, July 22), in Thai]
81
เครือข่ายพลเมืองเน็ต. (2552, พฤศจิกายน 9). แถลงการณ์ เรื่อง การร้องขอความ
ชัดเจนกรณีใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จับกุมผู้ใช้เน็ตในเดือนตุลาคม 2552. สืบค้นเมื่อ 20
ธันวาคม 2554, จาก http://thainetizen.org/2009/11/statement-on-computer-crimeoct-2009/ [“Request for Clarification Regarding the Arrests of Internet Users” from Thai
Netizen Network (2009, November 9), in Thai]
82
มติชนออนไลน์. (2552, พฤศจิกายน 18). ตร.จับเพิ่มอีกแพทย์หญิง รพ.ดัง ร่วมแพร่
ข่าวลือทุบหุ้น. สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2554, จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.
php?newsid=1258551109&grpid=03&catid [“Police arrest a female doctor from famous
hospital for conspiring to disseminate news of share dumping” from Matichon (2009,
November 18), in Thai]
83
เครือข่ายพลเมืองเน็ต. (2552, พฤศจิกายน 9), supra note 82.
84
ประชาไท. (2552, พฤศจิกายน 8). ชุมชน “ฟ้าเดียวกัน” ออกแถลงการณ์ประณาม
การการจับแพะกรณีทุบหุ้น. สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2554, จาก http://www.prachatai3.
info/journal/2009/11/26510 [“Fah Diew Kan community issues statement condemning
arrests of scapegoats in share dumping” from Prachatai (2009, November 8), in Thai]
85
ประชาไท. (2552, พฤศจิกายน 25). สมัชชาสังคมก้าวหน้าเรียกร้องผูร้ กั เสรีภาพต่อต้าน
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2554, จาก http://
www.prachatai3.info/journal/2009/11/26744 [“Social Move Assembly calls on freedom
lovers to oppose the Computer-related Crime Act” from Prachatai (2009, November
25), in Thai]
86
DJ. อ้น ประชาชืน่ (วิทยุชมุ ชนคนแท็กซี)่ . (2552, พฤศจิกายน 11). สถานการณ์การใช้
อ�ำนาจรัฐกรณี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ อีกเกมหนึง่ ของอ�ำมาตย์ เกมก�ำจัดคูแ่ ข่งการเมือง. ประชา
ไท. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2554, จาก http://www.prachatai3.info/journal/2009/11/26541
[“The use of state power in Computer Act cases is another game of the establishment
to restrict political rivals” by DJ. On Prachachuen from Prachatai (2009, November 11),
in Thai]
87
ประชาไท. (2553, กันยายน 27). แถลงการณ์เครือข่ายนักสิทธิฯ ร้องยุติการด�ำเนินคดี
ที่ไม่เป็นธรรม ผอ.เว็บประชาไท. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2554, จาก http://www.prachatai3.
info/journal/2010/09/31277 [“Statement of human rights activist network calls for end
to unjust prosecution of Prachatai website director” from Prachatai (2010, September
27), in Thai]
80

682

Computer Crime?

ประชาไท. (2553, ตุลาคม 20). เครือข่ายพลเมืองเน็ตจี้ ส.ส.แก้ด่วน ม.15 'จับแพะ'
พรบ.คอมพิวเตอร์. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2554, จาก http://www.prachatai3.info/journal/2010/10/31556 [“Thai Netizen Network pushes MPs to amend ‘scapegoat’ Section
15 of the Computer Act” from Prachatai (2010, October 20), in Thai]
89
ประชาไท. (2554, กุมภาพันธ์ 11). แอมเนสตี้ฯ เรียกร้อง รบ.ไทยยกฟ้องทุกข้อกล่าว
หาต่อ ผอ.ประชาไท. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2554, จาก http://www.prachatai3.info/journal/2011/02/33063 [“Amnesty urges Thai government to withdraw all charges against
Prachatai director” from Prachatai (2011, February 11), in Thai]
90
ประชาไท. (2554, กุมภาพันธ์ 2ข). ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนแถลงเรียกร้องรัฐไทยถอน
ฟ้องคดีผอ. ประชาไท. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2554, จาก http://www.prachatai3.info/
journal/2011/02/32923 [“Reporters Without Borders calls for Thai state to withdraw
charges against Prachatai director” from Prachatai (2011, February 2), in Thai]
91
ประชาไท. (2554, กุมภาพันธ์ 2ก). 11 ส.ส.อังกฤษ ลงชื่อหนุน ผอ.ประชาไท เตือน
รบ.ไทย ส่อลิดรอนเสรีภาพ ปชช. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2554, จาก http://www.prachatai3.
info/journal/2011/02/32915 [“11 ‘UK MPs endorse support for Prachatai director; warn
Thai government of rights infringement” from Prachatai (2011, February 2), in Thai]
92
ประชาไท. (2553, กันยายน 24). ชมรมนักข่าวเพื่อเสรีภาพแถลงประณามกรณี
จับผอ.ประชาไท. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2554, จาก http://www.prachatai3.info/journal/2010/09/31240 [“Reporters for Freedom condemn arrest of Prachatai director” from
Prachatai (2010, September 24), in Thai]
93
Siam Intelligence Unit. (2552, มีนาคม 27). ถก พรบ.คอมพิวเตอร์ ยังขัดแย้ง มุมมอง
จากรัฐและภาคประชาชน. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2554, จาก http://www.siamintelligence.
com/computer-crime-act-tja-discussion/ [“Denate on Computer Act; conflicting views of
government and the people” from Siam Intelligence Unit (2009, March 27), in Thai]
94
ไทยเอ็นจีโอ. (2553, สิงหาคม 2). 3 ปี พรบ.คอมฯ รัฐไทยยังสืบสานแนวคิดอ�ำนาจนิยม
และละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2554, จาก http://www.thaingo.
org/writer/view.php?id=1656 [“3 years of the Computer Act; Thai state continues with
authoritarian law and violations of human rights” from ThaiNGO (2010, August 2), in
Thai]
95
Thai Netizen Network. (2011, June 2). Proposals for Legal Reform for Laws
Concerning Freedom of Expression. Retrieved January 19, 2012, from https://thainetizen.org/2011/06/proposal-for-legal-reform-for-laws-concerning-freedom-of-expression/
96
iLaw. (2553, กรกฎาคม 23). นายกสมาคมสื่อแนะ ยื่นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ให้ศาล
ร.ธ.น.ตีความ. สืบค้นเมือ่ 19 มกราคม 2555, จาก http://ilaw.or.th/node/433 [“TJA President
suggests submitting Computer Act for Constitutional Court interpretation” from iLaw
88

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

683

(2010, July 23), in Thai]
97
ประชาไท. (2554, ตุลาคม 11). เอ็นจีโอสรุปเวทียูเอ็น รัฐไทยปัดตกประเด็นร้อน รับ
100 ข้อจาก 172. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2555, จาก http://www.prachatai3.info/journal/2011/10/37341 [“NGO summary of UPR; Thai state refutes omitting hot issues;
accepts 100 out of 172 items” Prachatai (2011, October 11), in Thai]
98
ประชาไท. (2552, ธันวาคม 6). องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเรียกร้องขอพระราชทาน
อภัยโทษแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่โดนตั้งข้อหาหมิ่นฯ. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2555, จาก http://
www.prachatai3.info/journal/2009/12/26888 [“Reporters Without Borders calls for royal
amnesty for internet users facing lèse majesté charges” from Prachatai (2009, December
6), in Thai]
99
ประชาไท. (2554, มิถุนายน 8). UN HRC ถกประเด็นไทยละเมิดเสรีภาพออนไลน์และ
สิทธิแรงงานข้ามชาติ. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2555, จาก http://www.prachatai3.info/journal/2011/06/35324 [“UN HRC discuss about Thailand's internet freedom and migrant
worker's right” from Prachatai (2011, June 8), in Thai]
100
เครือข่ายพลเมืองเน็ต. (2554, มิถุนายน 22). ประชาสังคมอาเซียน: หยุด "คิด" ก่อน
เซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2555, จาก http://thainetizen.org/2011/06/
asean-think-before-censor-internet/ [“ASEAN civil society: Stop and “think” before
censoring internet content” from Thai Netizen Network (2011, June 22), in Thai]
101
iLaw. (2554, ตุลาคม 14). รอบอาทิตย์ที่สอง ต.ค. 54: UN ย�้ำไทยต้องแก้กฎหมาย
หมิ่น พ.ร.บ.คอม. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2555, จาก http://ilaw.or.th/node/1225 [“Second
week of October: UN emphasizes Thailand must amen lèse majesté and computer
laws” from iLaw (2011, October 14), in Thai]
102
ประชาไท. (2554, กันยายน 16). บรรษัทระดับโลกหวั่นมาตรการควบคุมเน็ตใน
ไทย ท�ำธุรกิจชะงัก. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2555, จาก http://www.prachatai3.info/journal/2011/09/36956 [“Global corporations fear Thai internet regulations stalling business”
Prachatai (2011, September 16), in Thai]
103
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2554, เมษายน 20). รุมต้านร่างพ.ร.บ.คอมพ์ฉบับใหม่
กม.คุมเข้มครอบจักรวาล”ธุรกิจ-คนใช้เน็ต”เสี่ยงคุก !!. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2555, จาก
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1303289856&grpid=03&catid=06
[“Many oppose new Computer Bill; intensive restrictions put businesses and internet
users at risk of jail!!” from Prachachat Online (2011, April 20), in Thai]
104
iLaw. (2554, พฤษภาคม 5). อัด ร่าง พ.ร.บ.คอมฯใหม่ “ซักซี้ด-ห่วยขั้นเทพ” มั่วเรื่อง
ลิขสิทธิ์. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2555, จาก http://ilaw.or.th/node/921 [“Attacks on new
draft “succeeds as worst ever” messing with copyrights” from iLaw (2011, May 5), in
Thai]
684

Computer Crime?

ประชาไท. (2554, เมษายน 17). iLaw ล่าชื่อ หยุดร่างพ.ร.บ.คอมฯฉบับใหม่ ก่อนเข้า
ครม. สืบค้นเมือ่ 18 เมษายน 2554, จาก http://prachatai.com/journal/2011/04/34085 [“iLaw
collect signs to stop the new computer law” from Prachatai (2011, April 17), in Thai]
106
เครือข่ายพลเมืองเน็ต. (2554, เมษายน 19). ผูใ้ ช้เน็ตยืน่ ค้านพ.ร.บ.คอมฯฉบับใหม่หน้า
สภา นายกบอกไม่ตอ้ งห่วง. สืบค้นเมือ่ 19 เมษายน 2554, จาก http://thainetizen.org/2011/04/
netizens-new-cca-protest/ [“Net users protest new CCA draft at Parliament. PM says
don’t worry” from Thai Netizen Network (2011, April 19), in Thai]
107
ไอเอ็นเอ็น. (ม.ป.ป.), supra note 65.
108
For more details see http://mycomputerlaw.in.th/
109
แนวหน้า. (2554, กันยายน 22). นักวิชาการหนุนรื้อ พ.ร.บ.คอมพ์ ปี50 แยกหมิ่น
ประมาณออกจากตัวก.ม. อ้างใน RYT9. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2554, จาก http://www.ryt9.
com/s/nnd/1241239 [“Academics push for dismantling computer act, separating lèse
majesté” from Naewna (2011, September 22) cited in RYT9, in Thai]
110
เครือข่ายพลเมืองเน็ต. (2553, เมษายน 8). แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต เรือ่ งการ
ปิดกั้นอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารของประชาชน. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2554, จาก https://
thainetizen.org/2010/04/statement-on-blocking-internet-and-website/ [“Statement of Thai
Netizen’s Network on blocking the internet and communications of the people” from
Thai Netizen Network (2010, April 8), in Thai]
Thai Netizen Network and Reporters Without Borders. (2010, April 27). Joint
statement on the further censorship of websites and media under Emergency Decree.
Reporters Without Borders. Retrieved December 20, 2011, from http://en.rsf.org/
thailand-thai-netizen-network-s-statement-27-04-2010,37164.html
111
เครือข่ายพลเมืองเน็ต. (2553, มิถุนายน 23). จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล และ ศอฉ.
ให้ยุติการปิดกั้นสื่อ คืนพื้นที่การสื่อสารให้สังคม. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2554, จาก http://
thainetizen.org/2010/06/open-letter-togov-and-capo-to-stop-blocking-the-media/ [“Open
letter to government and CRES to end media blocking and return communication spaces
to the people” from Thai Netizen Network (2010, June 23), in Thai]
112
Siam Intelligence Unit. (2552, เมษายน 21). เครือข่ายพลเมืองเน็ตค้านปิดเว็บไซต์
จี้ยุติ พรก. ฉุกเฉิน. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2554, จาก http://www.siamintelligence.com/
thai-netizen-network-on-the-political-crisis-and-information-censorship/ [“Thai Netizen
Network opposes blocking of websites, demands repeal of Emergency Decree” from
Siam Intelligence Unit (2009, April 21), in Thai]
113
ชุมชนคนเหมือนกัน. (2553, เมษายน 11). แถลงการณ์ชุมชนคนเหมือนกัน. อ้างใน
กลุม่ เสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมือ่ 17 ธันวาคม 2554, จาก http://
facthai.wordpress.com/2010/04/11/แถลงการณ์-ชุมชนคนเหมือน/ [“Freedom Against
105

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

685

Censorship Thailand. (1 April 2010). ‘Statement of People Also Community” by We
are All Human (2010, April 11) cited in FACT, in Thai]
114
for example see, ประชาไท. (2554, กุมภาพันธ์ 18). เสวนา: ไทย-อินโด-มาเลย์ เผย
ประสบการณ์สื่ออินเทอร์เน็ตถูกปิดกั้น. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2554, จาก http://prachatai.
com/journal/2011/02/3317 [“Seminar: Thailand-Indonesia-Malaysia reveal internet
blocking experience” from Prachatai (2011, February 18), in Thai]
อิทธิพล ปรีติประสงค์. (2551, ธันวาคม 4). สิทธิพลเมืองชาวเน็ต แตกต่าง แปลกแยก
คู่ขนาน ... กับโลกแห่งความเป็นจริง ? ตอนที่ 1. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2554, จาก http://
www.gotoknow.org/blogs/posts/227241 [“Netizen Rights & Liberty ‘Netizen’s rights: different, alienated, parallel … to the real world? Part 1” by Ittipol Preetiprasong (2008,
December 4), in Thai]
bact. (2552, มกราคม 21). แบบส�ำรวจ “สิทธิเสรีภาพในอินเทอร์เน็ต” – An Online
Survey on Internet Rights and Freedom. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2554, จาก http://bact.
cc/2009/internet-freedom-survey/ [“An Online Survey on Internet Rights and Freedom”
by bact (2009, January 21), in Thai]
115
For pictures of the campaign see, สุนติ ย์ เชรษฐา. (2550, มิถนุ ายน 12). ร่วมรณรงค์
"เซ็นเซอร์จัง" ต่อต้านการปิดเว็บแบบมั่วๆ. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2554, จาก http://www.
learners.in.th/blogs/posts/33725 [“Join the ‘Censor Jung’ campaign against indiscriminate
website blocking” by Sunit Chetha (2007, June 12), in Thai]
116
ประชาไท. (2554, ตุลาคม 31). ‘ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน’ เปิดตัวแคมเปญ ไทยแลนด์
- ‘แดนสวรรค์การเซ็นเซอร์’. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2554, จาก http://prachatai.com/
journal/2011/10/37683 [“Reporters without Borders launch new campaign, Thailand –
‘censorship paradise’” from Prachatai (2011, October 31), in Thai]
117
กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย. (2549, พฤศจิกายน 22). ค�ำร้อง
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, supra note 74.
118
กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). FACT petition signers
รายชื่อผู้ลงชื่อสนับสนุน. สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2554, จาก http://facthai.wordpress.com/
sign/signer-list/ [ “FACT petition signers” from Freedom Against Censorship Thailand
(n.d.), in Thai]
119
candy strawberry milk (2553, มกราคม 22). Thai No Sniff - ความตื่นตัวเรื่องสิทธิ
ของ netizen ไทย. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2554, จาก http://my.dek-d.com/sweetsin/
blog/?blog_id=10050555 [“Thai No Sniff – Thai neitzens’ alert on rights” by candy
strawberry milk (2010, January 22), in Thai]
120
กนกรัตน์ โกวิชัย. (2553, กุมภาพันธ์ 1). ไอซีที ฝันค้าง “สนิฟเฟอร์” ตกหลุมอากาศ.
ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2554, จาก http://www.thairath.co.th/content/
686

Computer Crime?

tech/62414 [“ICT dream collapses, Sniffer falls through air holes” by Konokrat Kovichai
from Thai Rath Online (2010, February 1), in Thai]
lew. (2553, มกราคม 26). ไอซีทียอมแพ้, เลิกแนวคิดใช้ sniffer. Blognone. สืบค้น
เมื่อ 25 ธันวาคม 2554, จาก http://www.blognone.com/node/14785 [“ICT gives in, idea
scrapped” by lew from Blognone (2010, January 26), in Thai]
121
เครือข่ายพลเมืองเน็ต. (2554, พฤศจิกายน 30). แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต:
กดไลค์ ไม่ใช่อาชญากรรมกระทรวงไอซีทตี อ้ งทบทวนมาตรการจัดการ “เฟซบุก๊ หมิน่ ” และ ข้อ
แนะน�ำต่อพลเมืองเน็ตเมื่อเจอหน้าเว็บที่ไม่ถูกใจ. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2554, จาก http://
thainetizen.org/2011/11/click-like-is-not-a-crime/ [“Statement of Thai Netizen Network:
Clicking ‘Like’ is not a crime” from Thai Netizen Network (2011, November 30), in Thai]
122
ประชาไท. (2554, พฤศจิกายน 23). รมว. ไอซีทีเผย ขอเฟซบุ๊กปิดเพจหมิ่นฯแล้วกว่า
หมื่นยูอาร์แอล, supra note 69.
123
Cyber Warrior Club, FightBadWeb@gmail.com
124
ไทยรัฐออนไลน์. (ม.ป.ป.). สมาคมผู้ดูแลเว็บฯ ติงไอซีที แก้ปัญหาเว็บหมิ่นไม่ตรงจุด.
อ้างใน highlight.kapook. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://hilight.kapook.com/
view/30448 [“Webmaster Association Criticizes MICT for not effectively addressing
the problem of lèse majesté websites” from Thai Rath Online (n.d.) cited in highlight.
kapook, in Thai]
125
ASTVผู้จัดการออนไลน์. (2554, สิงหาคม 18). จี้ “รมว. ไอซีที” เร่งปราบเว็บหมิ่น.
สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.
aspx?NewsID=9540000103856 [“Network to Safeguard and Protect the Monarchy and
the Chakri Dynasty Protection Network encourage MICT minister to stop lèse majesté
websites” from Manager Online (2011, August 18), in Thai]
126
Literally translated as ‘impaling on a stake for public display’, this form of public
ridicule has spread among many webboards. In late April 2010, a Facebook user
posted a message, and his personal identity was exposed and publicly ridiculed. He
was accused of defaming the monarchy. A number of webboarders helped to dig out
his personal information and distribute it without his consent. The next day, he was
raided and arrested by officials from Department of Special Investigation (DSI). In addition, another Facebook user who made a comment in a posting deemed lèse majesté
was also exposed to public ridicule. At present, both are facing lèse majesté charges
under the supervision of DSI.
127
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์. (2553, พฤษภาคม 11). บทวิเคราะห์ค�ำพิพากษาศาลแพ่ง
คดีปิดเว็บประชาไท. ประชาไท. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2555, จาก http://prachatai.com/
journal/2010/05/29391 [“Analysis of the Civil Court verdict on the Prachatai website
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์?

687

blocking case” by Songkran Pongboonchan from Prachatai (2010, May 11), in Thai]
128
ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์. (2554, มิถนุ ายน 6). งามไส้ไอซีที ประชาชนรูจ้ กั พ.ร.บ.คอมฯดี
แค่ 0.98%. สืบค้นเมือ่ 6 มิถนุ ายน 2555, จาก http://mgr.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.
aspx?NewsID=9540000069083 [“ICT: only 0.98% of people know Computer Act well”
from Manager Online (2011, June 6), in Thai]
129
แม่สายนิวส์. (2554, มีนาคม 28). นักกฎหมายช�ำแหละ พรบ.คอมพิวเตอร์ 3 ปี คน
ไม่รวู้ า่ มี 70% เหตุขาดการประชาสัมพันธ์-ปัญหาตีความการบังคับใช้กฎหมาย. สืบค้นเมือ่ 28
มกราคม 2555, จาก http://www.maesainews.com/plus/index.php?name=knowledge&fil
e=readknowledge&id=268 [“Lawyer dissects Computer Act: 70% don’t know it exists
after 3 years of enforcement” from Maesainews (2011, March 28), in Thai]
Legal Comparison
Amnesty International. (n.d.). Imprisoned for Peaceful Expression. Retrieved
July 12, 2012, from http://www.amnestyusa.org/our-work/cases/china-shi-tao
2
Jake Hooker. (2008, July 11). Voice seeking answers for parents about school
collapse in China is silenced. The New York Times. Retrieved July 12, 2012, from
http://www.nytimes.com/2008/07/11/world/asia/11iht-11china.14412092.html?_r=1
1

Recommendations
See a summary of the problem in defining the term. "service provider" from
the drafting process and validation by a group of internet entrepreneurs at, เช กูวารา
(นามแฝง). (2555, ตุลาคม 24). กฎหมาย ที่ร่างกันแบบไม่เร่ง แต่ผ่านกันแบบรีบ ๆ (ตอน
1-5). iLaw สืบค้นเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 จาก http://ilaw.or.th/node/1748 [“Slowly draft,
but hurriedly pass the bill (part 1-5)” by Che Guevara (pseudonym) from iLaw (2012,
October 24), in Thai]
2
The telecommunication and broadcasting business group under Section 5 (1) of
the Notification of the Ministry of Information and Communication Technology regarding
Procedures for Storage of Computer Traffic Data of Service Providers B.E. 2550
3
Such as Germany’s Telekommunikationsgesetz (TKG)
4
Gesetz über die Nutzung von Telediensten (Teledienstegesetz -TDG): § 9
Durchleitung von Informationen
5
For more on Notice and Takedown (NTD) see, Christian Ahlert, Chris Marsden
and Chester Yung. (n.d.). How ‘Liberty’ Disappeared from Cyberspace: The Mystery
1

688

Computer Crime?

Shopper Tests Internet Content Self-Regulation. Retrived June 10, 2011, from http://
pcmlp.socleg.ox.ac.uk/sites/pcmlp.socleg.ox.ac.uk/files/liberty.pdf
6
Apart from the statistics about the number of court orders and of the web pages
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court has issued a total of 28 orders to block 5,064 URLs. see, ASTVผู้จัดการออนไลน์.
(2555, มีนาคม 14). ตร.พอใจผลปราบเว็บหมิ่นสถาบัน-ชี้ 4 เดือนปิดแล้ว 5 พันยูอาร์
เอล. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2555, จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.
aspx?NewsID=9550000033137 [“Police satisfied with the result of combating lèse
majesté sites and points out 5000 URLs already shut down in 4 months” by Manager
Online (2021, March 14), in Thai]
7
ประชาไท. (2553, พฤศจิกายน 22). จนท.ไอซีทีเผย การขึ้นบัญชีด�ำบล็อคเว็บ “ล้ม
เหลว”. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2555, จาก http://prachatai.com/journal/2010/11/31998
[“ICT officer reveals that blacklisting sites fails” from Prachatai (2010, November 22),
inThai]
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