เอ็ นเกจ มี เดี ย (EngageMedia) คื อองค์กรไม่ แสวงหาผลกำ �ไรที่ ส่ งเสริ มสิ ทธิ ดิจิ ทัล เทคโนโลยี ที่
เปิ ดกว้างและปลอดภัย (open and secure technology) รวมถึงสารคดี เกี่ ยวกับประเด็ นทางสังคม
เอ็ นเกจ มี เดี ยสนับสนุ นผู ้สร้างความเปลี่ ยนแปลงในระดับภู มิ ภาคและสากลที่ รณรงค์ด า้ นสิ ทธิ
มนุ ษยชน ประชาธิ ป ไตย และสิ่ งแวดล้อม ด้วยการผสมผสานสื่ อวี ดี โอ เทคโนโลยี องค์ความรู ้ และ
เครื อข่ ายเข้าไว้ดว้ ยกัน เอ็ นเกจ มี เดี ยยังทำ �หน้าที่ ปกป้ องและพัฒนาสิ ทธิ ดิจิ ทัล ด้วยความร่ วมมื อ
กับเครื อข่ ายและชุ มชนที่ หลากหลาย
เรี ยนรู ้เพิ่ มเติ มได้ที่ engagemedia.org
เอเชี ย เซ็ นเตอร ์ (Asia Centre) คื อสถาบันวิ จ ย
ั ที่ ได้ร บ
ั สถานะที่ ปรึ กษาพิ เศษของคณะมนตรี
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งสหประชาชาติ โดยดำ �เนิ นกิ จกรรมการศึ กษาวิ จ ย
ั ด้วยหลักฐานเชิ งประจักษ์
การจัดกิ จกรรม รวมถึงการประชาสัมพันธ เ์ ผยแพร่ ผ่ านสื่ อหลักและสื่ อสังคมในประเด็ นเสรี ภาพ
ทางการแสดงออกและสิ ทธิ ดิจิ ทัล
เรี ยนรู ้เพิ่ มเติ มได้ที่ asiacentre.org
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เอกมงคล ภู ริ เดช ผู ้ช่วยวิ จ ย
ั เอเชี ย เซ็ นเตอร์
คณะที่ ปรึกษา:
ญาวี ร์ บุ ตรกระวี ผู ้จ ด
ั การโครงการสิ ทธิ ดิจิ ทัล (ภู มิ ภาคลุ่ มแม่ น้ำ�โขง) เอ็ นเกจ มี เดี ย
ดร. เจมส์ โกเมซ ผู ้อำ �นวยการภู มิ ภาค เอเชี ย เซ็ นเตอร์
เอ็ กเบิ ร ต
์ วิ ตส์ ผู ้จ ด
ั การด้านการวิ จ ย
ั และพัฒนา เอ็ นเกจ มี เดี ย
บรรณาธิ การ:
แคเทอรี นา ฟรานซิ สโก ผู ้ประสานงานบรรณาธิ การ เอ็ นเกจ มี เดี ย
ขอขอบคุ ณอย่ างยิ่ งสำ �หร บ
ั ผู ้ ให้ข ้อมู ลด งั ต่ อไปนี :้
อลัน มอร์ริ สัน อดี ตผู ้สื่ อข่ าวภู เก็ ตหวาน
จี รนุ ช เปรมชัยพร อดี ตผู ้อำ�นวยเว็ บไซต์การประชาไท
ชุ ติ มา สี ดาเสถี ยร อดี ตผู ้สื่ อข่ าวภู เก็ ตหวาน
เดชาธร บำ �รุ งเมื อง ศิ ลปิ นวงแร็ ปต้านเผด็ จการ (RAD)
มนทนา ดวงประภา ศู นย์ทนายความเพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน (TLHR)
อรพิ ณ ยิ่ งยงพัฒนา อดี ตผู ้รณรงค์นโยบาย
ดร. ปวิ น ชัชวาลพงศ์พ น
ั ธ ์ รองศาสตราจารย์ประจำ �มหาวิ ทยาลัยเกี ยวโต
พู นสุ ข พู นสุ ขเจริ ญ ศู นย์ทนายความเพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน (TLHR)
ดร.ปิ ยะบุ ตร บุ ญอร่ ามเรื อง อาจารย์คณะนิ ติ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
์ ุ ล อาจารย์คณะนิ ติ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ฐิ ติ รัตน์ ทิ พย์ส ม
ั ฤทธิ ก
ยิ่ งชี พ อัชฌานนท์ ผู ้จ ด
ั การโครงการอิ นเทอร์เน็ ตเพื่ อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์)
หมายเหตุ : ผู ้ ให้ขอ
้ มู ลบางรายขอไม่ เปิ ดเผยตัวตนในรายงานการศึ กษา
ตี พิ มพ์เผยแพร่ ในเดื อนพฤษภาคม 2565
สนับสนุ นโดยสถาบันระหว่ างประเทศว่ าด้วยกฎหมายเพื่ อกิ จการไม่ แสวงหากำ �ไร (ไอซี เอ็ นแอล)
(International Centre for Not-for-Profit Law: ICNL)
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บทสรุ ปผู ้บริ หาร
ก่ อนปี 2550 การเข้าถึงอิ นเทอร์เน็ ตในประเทศไทยอยู่ ในระดับตํ่ า ขณะที่ เจ้าหน้าที่ รัฐยังไม่ มี
เครื่ องมื อทางกฎหมายในการจัด การเนื ้อ หาไม่ พึ ง ประสงค์ร วมถึ ง ดำ � เนิ นคดี กับ ผู ้ ก ระทำ � ความผิ ด
้ และการแสดงความคิ ดเห็ นเรื่ อง
ทางอิ นเทอร์เน็ ต ต่ อมาเมื่ ออัตราการเข้าถึงอิ นเทอร์เน็ ตเพิ่ มมากขึ น
้
การเมื องบนโลกออนไลน์ ได้แพร่ หลายมากขึ น

พระราชบัญญัติ ว่ าด้วยการกระทำ �ความผิ ดเกี่ ยวกับ

คอมพิ วเตอร์ (พ.ร.บ. คอมฯ) จึงถู กนำ �มาใช้เพื่ อปิ ดช่ องว่ างทางกฎหมาย ในปี 2560 พ.ร.บ. คอมฯ
้ แต่ เริ่ มต้นในปี 2550 พ.ร.บ. คอมฯ
ถู กแก้ ไขเพิ่ มเติ มเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้ นับตัง
ถู กนำ �มาใช้จำ � กัด สิ ทธิ ดิ จิ ทัล และปิ ดปากผู ้เห็ นต่ างด้ว ยการดำ � เนิ นคดี กับ ผู ้ ใ ช้อิ นเทอร์เน็ ตและผู ้ ให้
้ เว็ บไซต์และลบ
บริ การอิ นเทอร์เน็ ต (ไอเอสพี ) (Internet service providers: ISPs) รวมถึงการปิ ดกัน
ข้อมู ลเนื ้อหา
้ บทวนมาตราสำ �คัญ
เอกสารนโยบายฉบับนี ท

ๆ

ของพ.ร.บ.

คอมฯ

เพื่ อนำ �เสนอปั ญหา

ของพ.ร.บ. ดังกล่ าว จากการศึ กษาพบว่ า บางมาตราของกฎหมายมี ถ้อยคำ �ที่ กำ �กวมและไม่ ชัดเจน
้ อยู่ กับการตี ความอย่ างกว้างขวางและดุ ลยพิ นิ จของเจ้าหน้าที่
ขึ น

มี การกำ �หนดโทษหนักทางอาญา

ตลอดจนไม่ เป็ นไปตามกติ การะหว่ างประเทศว่ าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง

(ไอซี ซี พี

อาร์) (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ผลลัพธ ค
์ ื อ พ.ร.บ. คอมฯ ถู ก
ใช้เพื่ อจำ �กัดสิ ทธิ ดิจิ ทัลในประเทศไทย

้ เสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ นและสิ ทธิ
ซึ่ งครอบคลุ มทัง

้ ที่ ออนไลน์
ความเป็ นส่ วนตัวในพื น
ภายใต้มาตราต่ าง ๆ ของพ.ร.บ. คอมฯ เว็ บไซต์และเนื ้อหาที่ ไม่ พึ งประสงค์อาจถู กจำ �กัดการ
เข้าถึงและถู กลบตามคำ �สั่ งศาลและเจ้าหน้าที่

ขณะที่ ผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ตและสื่ อที่ แสดงความเห็ น

วิ พากษ์วิจารณ์ร ฐ
ั บาลและสถาบันกษัตริ ย์ (สถาบันฯ) อาจถู กดำ �เนิ นคดี

พ.ร.บ. ฉบับนี ้ยง
ั สร้างแรง

กดดันให้ ก บ
ั ผู ้ ให้ บริ การอิ นเทอร์เน็ ตในการรัก ษาสมดุ ลระหว่ างการปฏิ บัติ ตามคำ � สั่ งศาลในการปิ ด
้ ฐานของผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ต อี กทัง
้ และลบเนื ้อหาออนไลน์ก บ
้ พ.ร.บ. คอมฯ ยัง
กัน
ั การปกป้ องสิ ทธิ พื น
มักถู กเจ้าหน้าที่ นำ �ไปใช้ ในทางที่ ผิ ด

เพื่ อข่ มขู่ คุ กคามผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ตและสร้างบรรยากาศความ

หวาดกลัว ซึ่ งนำ �ไปสู่ การเซ็ นเซอร์ต วั เอง
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ในปี

2565

รัฐมนตรี กระทรวงดิ จิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม

เผยว่ า รัฐบาลกำ �ลังพิ จารณาแก้ ไขเพิ่ มเติ มพ.ร.บ. คอมฯ
ซิ งเกิ ลเกตเวย์

(single gateway)

(กระทรวงดิ จิ ทัลฯ)

เปิ ด

รวมถึงศึ กษาความเป็ นไปได้ในการใช้

เพื่ อจัดการกับอาชญากรรมไซเบอร์จากต่ างประเทศที่ ล่ อลวง

คนในประเทศ เพื่ อควบคุ มการไหลเวี ยนของข้อมู ลออนไลน์ที่ ผิ ดกฎหมาย รวมถึงเพื่ อพัฒนาความ
ปลอดภัยของผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ต อย่ างไรก็ ตาม จากการใช้กฎหมายที่ ผ่ านมา ไม่ อาจสร้างความมั่ นใจ
้ ที่ ออนไลน์
ได้ว่าการแก้ ไขเพิ่ มเติ มดังกล่ าวจะไม่ กระทบกับการแสดงความคิ ดเห็ นบนพื น
เอกสารนโยบายฉบับนี ้เสนอให้ร ฐ
ั บาลไทยทบทวนและแก้ ไขมาตราต่ าง

ๆ

เสรี ภาพ ลดโทษความผิ ดทางอาญา พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล

ที่ ละเมิ ดสิ ทธิ
รวมถึงรับ

ประกันว่ า มาตราต่ าง ๆ ของพ.ร.บ. คอมฯ จะเป็ นไปตามมาตรฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล นอกจาก
้ แล้ว พ.ร.บ. คอมฯ รวมถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายยังจำ �เป็ นต้องเป็ นไปตามหลักการความ
นัน
้ ยังไม่ ควรนำ �มาใช้เพื่ อปิ ดกัน
้ การไหล
จำ �เป็ น ความถู กต้องของกฎหมาย และความเป็ นสัดส่ วน อี กทัง
เวี ยนของข้อมู ลและปิ ดปากผู ้แสดงความคิ ดเห็ นทางการเมื อง
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I.
บทนำ�
เอกสารนโยบายฉบับนี ้ศึ กษาทบทวนมาตราสำ �คัญ ๆ ของพ.ร.บ. คอมฯ และสะท้อนให้เห็ น
ปั ญหาของกฎหมาย ตลอดจนอภิ ปรายผลกระทบของพ.ร.บ. คอมฯ ต่ อสิ ทธิ ดิจิ ทัล ข้อเสนอแนะ
สำ �คัญเพื่ อส่ งเสริ มและปกป้ องสิ ทธิ ดิจิ ทัลในประเทศไทยได้นำ�เสนอไว้ในบทสรุ ปด้วย รายงานฉบับนี ้
ได้ผนวกรวมการวิ จ ย
ั เอกสารและการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ที่ ดำ �เนิ นการระหว่ างวันที่ 21 กุ มภาพันธ ์
้ ต้นและเอกสาร
ถึง 12 เมษายน 2565 โดยเอกสารต่ าง ๆ ที่ นำ �มาใช้ ในการวิ จ ย
ั ประกอบด้วยเอกสารชัน
้ รอง เช่ น เอกสารที่ ใช้ ในกลไกของสหประชาชาติ พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. คอมฯ
ชัน
ฉบับแก้ ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2560 รวมถึงงานวิ จ ย
ั อื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องจากสื่ อมวลชนและองค์กรระหว่ าง
ประเทศที่ ไม่ ใช่ ภาครัฐ

้ นี ้ยง
ระเบี ยบวิ ธี วิจ ย
ั ในการศึ กษาครัง
ั ครอบคลุ มการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดย

ได้ร บ
ั ความร่ วมมื อจากนักวิ ชาการ นักเคลื่ อนไหวภาคประชาสังคม ทนายความเพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน ผู ้
แทนจากภาคเทคโนโลยี และผู ้รณรงค์นโยบาย เพื่ อรวบรวมความคิ ดเห็ นและประสบการณ์ต่ าง ๆ
รวมถึงเพื่ อตรวจทานความถู กต้องของการวิ จ ย
ั เอกสาร

1ก. ภู มิ หล งั
พ.ร.บ. คอมฯ มี ผลบังคับใช้เมื่ อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 หลังได้ร บ
ั ความเห็ นชอบจากสภา
นิ ติ บัญญัติ แห่ งชาติ

(สนช.)

้ โดยคณะมนตรี ความมั่ นคงแห่ งชาติ
ซึ่ งได้ร บ
ั การแต่ งตัง

(คมช.)

ก่ อนหน้า นั้น เจ้า หน้า ที่ รัฐ ยัง ไม่ มี กฎหมายเฉพาะในการจัด การกับ อาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์
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และเนื ้อหาออนไลน์ที่ เป็ นภัยคุ กคาม1 เมื่ อเริ่ มบังคับใช้พ.ร.บ. คอมฯ อัตราการใช้อิ นเทอร์เน็ ตใน
ประเทศไทยอยู่ ที่ 20.03% ของจำ �นวนประชากรในประเทศประมาณ 66 ล้านคน2
ภายหลังการบังคับใช้ มาตราต่ าง ๆ ที่ กำ �กวมและไม่ ชัดเจน รวมถึงการนำ �กฎหมายไปใช้ก บ
ั
้ ภายในประเทศและนานาชาติ
นัก เคลื่ อนไหวทางการเมื องที่ ตกเป็ นเป้ าได้ส ร้า งความวิ ตกกัง วลทัง
เจ้าหน้าที่ รัฐยังใช้พ.ร.บ.

คอมฯ

้ และลบเนื ้อที่ วิ พากษ์วิจารณ์การเมื องรวม
เพื่ อออกคำ �สั่ งปิ ดกัน

ถึงดำ �เนิ นคดี กับผู ้ที่ เห็ นต่ าง การดำ �เนิ นคดี ตาม

้ นับตัง
้ แต่ เดื อน
พ.ร.บ. คอมฯ มี แนวโน้มเพิ่ มขึ น

กรกฎาคมปี 2550 จนถึงเดื อนกรกฎาคมปี 2553 โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี มี การดำ �เนิ นคดี พ.ร.บ.
้ สิ น
้ 185 คดี แบ่ งเป็ น 9 คดี ในปี 2550 28 คดี ในปี 2551 72 คดี ในปี 2552 และ 76 คดี
คอมฯ จำ �นวนทัง
ในปี 25533
้ ในเดื อนกรกฎาคมปี 2554 พรรคเพื่ อไทยได้ร บ
ภายหลังการเลื อกตัง
ั เสี ยงข้างมากในสภาผู ้
้ ดำ �รงตำ �แหน่ งนายกรัฐมนตรี หญิ งของประเทศ ต่ อมาใน
แทนราษฎร ส่ งผลให้ยิ่ งลักษณ์ ชิ นวัตรขึ น
เดื อนตุ ลาคมปี 2554 มี รายงานว่ าบัญชี ทวิ ตเตอร์ส่ วนตัวของยิ่ งลักษณ์ @PouYingluck ถู กเข้าถึง
โดยไม่ ได้ร บ
ั อนุ ญาตและโพสต์ข อ
้ ความต่ าง ๆ ที่ วิ พากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคเพื่ อไทยรวมถึง
้ ประโยชน์ ให้ก บ
กล่ าวหาพรรคเพื่ อไทยเรื่ องการเอื อ
ั พวกพ้องและเครื อญาติ นิ ยม

รัฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (ไอซี ที ) เปิ ดเผยว่ า ผู ้ก่อเหตุ ซึ่ งเป็ นนักศึ กษาของ
มหาวิ ทยาลัยแห่ งหนึ่ ง มี ความผิ ดฐานละเมิ ดมาตรา 7 ของพ.ร.บ. คอมฯ และมี โทษจำ �คุ กไม่ เกิ น 2 ปี
้ จำ �และปรับ4
ปรับไม่ เกิ น 40,000 บาท หรื อทัง
รั ฐ บ า ล ยิ่ ง ลั ก ษ ณ์ เ ผ ชิ ญ ก า ร ป ร ะ ท้ ว ง ต่ อ ต้ า นจ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ชา ช น เพื่ อ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงปฏิ รู ปประเทศไทยให้ เ ป็ นประชาธิ ป ไตยที่ สมบู รณ์แ บบอัน มี พระมหากษัต ริ ย์ทรงเป็ น
ประมุ ข

(กปปส.)

จนนำ �ไปสู่ การรัฐประหารในปี

2557

ภายใต้ร ฐ
ั บาลทหารของพลเอกประยุ ทธ ์

จันทร์ โอชา สภานิ ติ บัญญัติ แห่ งชาติ ได้ดำ �เนิ นการแก้ ไขปรับปรุ งพ.ร.บ. คอมฯ ในปี 2559 โดยอ้าง
ว่ าเพื่ อเป็ นการยกระดับ กฎหมายเพื่ อรับมื อกับอาชญากรรมทางอิ นเทอร์เน็ ตที่ มี ความซับ ซ้อ นและ
ปกป้ องความมั่ นคงไซเบอร์ของประเทศ ขณะที่ โครงการอิ นเทอร์เน็ ตเพื่ อกฎหมายประชาชน หรื อ
้ ให้อำ �นาจเจ้าหน้าที่
ไอลอว์ (iLaw) (2559) สะท้อนมุ มมองของเจ้าหน้าที่ ว่ า พ.ร.บ. คอมฯ ที่ ใช้อยู่ นัน

1

Tunsarawuth and Mendel (2553)

2

ITU (2020) and World Bank (2563)

3

Sawatree, Kusonsinwut, and Yingyongpathana, (2553)

4

ไทยรัฐออนไลน์ (2554)
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ไว้น้อยเกิ นไปไม่ เพี ยงพอต่ อการติ ดตามจับกุ มผู ้กระทำ �ความผิ ดบนโลกอิ นเทอร์เน็ ตและควบคุ มการ
เผยแพร่ เนื ้อหาที่ เป็ นอันตรายต่ อสังคม5
้ จากนักเคลื่ อนไหว
ความเคลื่ อนไหวในการแก้ ไขพ.ร.บ. คอมฯ เผชิ ญกับแรงต่ อต้านคัดค้านทัง
บนโลกออนไลน์เครื อข่ ายพลเมื องเน็ ตรณรงค์เคลื่ อนไหวบน

และประชาชนผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ต6

แพลตฟอร์ม change.org เพื่ อเรี ยกร้องให้สนช. ควํ่ าร่ างแก้ ไขดังกล่ าว โดยมี ผู ้ลงชื่ อสนับสนุ นมากถึง
้ เป็ น 53% ของจำ �นวน
350,000 รายชื่ อ มาถึงปี 2560 อัตราการเข้าถึงอิ นเทอร์เน็ ตในประเทศเพิ่ มขึ น
ประชากร นายกรัฐมนตรี ประยุ ทธ ย
์ ื นยันว่ า รัฐบาลจำ �เป็ นต้องแก้ ไขปรับปรุ งพ.ร.บ. คอมฯ เพื่ อเพิ่ ม
อำ �นาจจัดการกับเนื ้อหาข้อมู ลออนไลน์ที่ ไม่ พึ งประสงค์8,9 ท้ายที่ สุ ดแล้ว พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับแก้ ไข
เพิ่ มเติ มมี ผลบังคับใช้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
พ.ร.บ. คอมฯ ยังคงถู กวิ พากษ์วิจารณ์เรื่ อยมาเนื่ องจากถู กนำ �ไปใช้ ในทางที่ ผิ ดเพื่ อจำ �กัดสิ ทธิ
้ แต่ ปี 2557 ซึ่ ง
ดิ จิ ทัลและปิ ดปากผู้ เห็ นต่ างทางการเมื อง ศาลยุ ติ ธรรม10 (2565) เปิ ดเผยว่ า นับตัง
้ อย่ างต่ อเนื่ องตามตาราง
เกิ ดการปฏิ ว ต
ั ิ รัฐประหาร คดี ความผิ ดภายใต้พ.ร.บ. คอมฯ มี จำ �นวนเพิ่ มขึ น
ที่ 1
ตารางที่ 1: สถิ ติ คดี ความผิ ดต่ อพ.ร.บ. คอมฯ ระหว่ างปี 2556 - 2562
2562

ปี

2556

2557

2558

2559

2560

2561

(ม.ค. - ก.ย.)11

จำ �นวนความผิ ดเกี่ ยว

86

125

451

874

886

978

823

กับพ.ร.บ. คอมฯ

แหล่ งที่ มา: ศาลยุ ติ ธรรม

ข้อมู ลล่ าสุ ดจากวี อาร์ โซเชี ยล (We Are Social) และเคพิ ออส (KEPIOS) ซึ่ งจัดทำ �รายงาน
อิ นเทอร์เน็ ตทั่ วโลก

เปิ ดเผยว่ า

ในปี

2565

้ เป็ น
จำ �นวนผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ตในประเทศไทยเพิ่ มขึ น

77% ของจำ �นวนประชากรประมาณ 70 ล้านคน ส่ วนจำ �นวนผู ้ ใช้สื่ อสังคมอยู่ ที่

5

ไอลอว์ (2559ก)

6

Nanum (2559)

7

Change.org (2559)

8

้ มายถึงเนื อ
้ หาที่ เป็ นปกปั กษ์ต่อรัฐบาลและสถาบันฯ
ข้อมู ลอันไม่ พง
ึ ประสงค์ในเอกสารนโยบายฉบับนี ห

9

Reuters (2559)

10

ศาลยุ ติธรรม (2562)

11

ข้อมู ลล่ าสุ ดที่ เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
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81% ของจำ �นวน

7

้ ที่ เคลื่ อนไหวของ
ประชากร12 ระหว่ างปี 2563-2565 อิ นเทอร์เน็ ตและโซเชี ยลมี เดี ยได้กลายเป็ นพื น
ผู ้ ชุ มนุ มทางการเมื องที่ นำ � โดยกลุ่ มเยาวชนและนัก เรี ยนนัก ศึ ก ษาเพื่ อเรี ยกร้อ งประชาธิ ปไตยและ
ปฏิ รู ปสถาบันฯ โดยอิ นเทอร์และโซเชี ยลมี เดี ยถู กนำ �มาใช้อย่ างกว้างขวางในการเผยแพร่ อุ ดมการณ์
ขับเคลื่ อนผู ้สนับสนุ นและตอบโต้ก บ
ั รัฐบาล
อย่ างไรก็ ตาม ในปี 2565 รัฐมนตรี กระทรวงดิ จิ ทัลฯ ได้เปิ ดเผยว่ า รัฐบาลกำ �ลังพิ จารณา
แก้ ไขพ.ร.บ. คอมฯ รวมถึงศึ กษาความเป็ นไปได้ในการใช้ซิงเกิ ลเกตเวย์ โดยอ้างว่ ามี เป้ าหมายเพื่ อ
จัดการปั ญหาอาชญากรรมไซเบอร์ข า้ มชาติ ที่ ล่ อลวงเหยื่ อคนไทย

ควบคุ มการไหลเวี ยนของข้อมู ล

ผิ ดกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาความปลอดภัยของผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ต13

1ข การยึดถื อและปฏิ บ ต
ั ิ ตามกฎหมายระหว่ างประเทศ
การยึ ด ถื อมาตรฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่ างประเทศของของไทยสามารถประเมิ นได้จ าก
การปฏิ บัติ ตามกติ กาไอซี ซี พี อาร์และกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิ ทธิ มนุ ษยชน

(ยู พี อาร์)

(Universal Periodic Review: UPR)
ในฐานะรัฐภาคี ประเทศไทยส่ งรายงานทบทวนกติ กาไอซี ซี พี อาร์ล่ าช้า โดยได้ส่ งรายงานของ
รอบปี 2541 ในปี 2547 และรอบปี 2552 ในปี 2558 โดยในรายงานประเทศในปี 2558 รัฐบาลไทยยื นยัน
ว่ า

พ.ร.บ.

คอมฯ

้ เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ สามารถรับมื อกับอาชญากรรรมและภัยคุ กคาม
ถู กบัญญัติ ขึ น

ต่ าง ๆ ทางคอมพิ วเตอร์และอิ นเทอร์เน็ ตได้อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ14 อย่ างไรก็ ตาม ในข้อสังเกตเชิ ง
สรุ ป ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการไอซี ซี พี อาร์ ได้แสดงความเป็ นห่ วงกังวลต่ อการ
จำ �กัดสิ ทธิ เสรี ภาพการแสดงออกและการแสดงความคิ ดเห็ นผ่ านกฎหมายต่ าง ๆ ในประเทศ ซึ่ งรวม
ถึงพ.ร.บ. คอมฯ คณะกรรมการยังได้เสนอแนะให้ประเทศไทยระงับการใช้บทบัญญัติ ต่ าง ๆ ทาง
อาญา เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการจำ �กัดการแสดงความเห็ นวิ พากษ์วิจารณ์รวมถึงความเห็ นต่ าง15
้
นอกจากนัน

ประเทศไทยยังได้เข้าร่ วมในกระบวนการทบทวนยู พี อาร์ประจำ �รอบปี

2554,

้ มาตลอดทัง
้ 3 รอบ โดย
2559 และ 2564 ประเด็ นต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับพ.ร.บ. คอมฯ ถู กหยิ บยกขึ น
ในระหว่ างรอบที่ 1 และ

3 ผู ้รายงานพิ เศษด้านเสรี ภาพในการแสดงออก และคณะกรรมการสิ ทธิ

มนุ ษยชนได้แ สดงความเป็ นห่ วงกัง วลในเรื่ องการจำ � กัด เสรี ภาพในการแสดงออกและแสดงความ
12

We Are Social and KEPIOS (2565)

13

Bangkok Post (2565a)

14

UNHRC (2558)

15

UNHRC (2560)
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้ พ.ร.บ. คอมฯ ยังถู ก
คิ ดเห็ นในประเทศไทยผ่ านกฎหมายต่ าง ๆ รวมถึงพ.ร.บ. คอมฯ16 นอกจากนัน
รายงานเรื่ องความไม่ สอดคล้องกับมาตรฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล ตลอดจนมาตราต่ าง ๆ ที่ กำ �กวม
ไม่ ชัดเจน17 ขณะที่ ผู ้มี ส่ วนได้เสี ยได้ต ง
ั้ ข้อสังเกตว่ า มี การใช้กฎหมายเพื่ อปิ ดปากผู ้แสดงความเห็ น
้ 18 อี กทัง
้ ยังมี การพู ดถึงการดำ �เนิ นคดี กับจิ รานุ ช เปรมชัยพร ในระหว่ างกระบวนยู พี
ต่ างมากขึ น
้ นี ้ จิ รานุ ช ซึ่ งเป็ นผู ้อำ �นวยการเว็ บไซต์ประชาไท - สื่ อออนไลน์อิ สระที่
อาร์รอบที่ 1 และ 3 ด้วย ทัง
นำ �เสนอประเด็ นต่ างๆ

ที่ มักไม่ ถู กรายงานโดยสื่ อหลักในประเทศ

โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการพัฒนา

ประชาธิ ป ไตยและสิ ทธิ มนุ ษยชน - ถู กดำ �เนิ นคดี ภายใต้พ.ร.บ. คอมฯ เนื่ องจากถู กกล่ าวหาว่ าจงใจ
สนับสนุ นหรื อยิ นยอมให้มี ข้อความที่ เข้าข่ ายดู หมิ่ นพระมหากษัตริ ย์อยู่ บนเว็ บบอร์ด ในกระบวนการ
ทบทวนยู พี อาร์ ฝ่ ายต่ าง ๆ ยังได้เสนอแนะให้ร ฐ
ั บาลไทยยุ ติ การดำ �เนิ นคดี ภายใต้พ.ร.บ. คอมฯ และ
แก้ ไขหรื อยกเลิ กพ.ร.บ. ดังกล่ าว
แม้จะยังไม่ มี มาตรฐานสากลสำ �หรับกฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์
อาชญากรรมไซเบอร์ปี

255419

แต่ อนุ สัญญาว่ าด้วย

ของสภายุ โรปถื อเป็ นแบบอย่ างที่ เกี่ ยวข้องและเป็ นประโยชน์มาก

ที่ สุ ดในการพัฒนากฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์

อนุ สัญญาดังกล่ าวประกอบด้วยมาตราต่ าง ๆ

เกี่ ยวกับคำ �นิ ยาม การกระทำ �ความผิ ด ความร่ วมมื อระหว่ างประเทศ ตลอดจนบทส่ งท้าย ที่ สำ �คัญคื อ
อนุ สัญ ญาฉบับ นี ้ ไ ด้ร บ
ั ประกัน สมดุ ลระหว่ างผลประโยชน์ของการบัง คับ ใช้ก ฎหมายกับ การเคารพ
สิ ทธิ มนุ ษยชนตามที่ ระบุ ไว้ในอนุ สัญญาไอซี ซี พี อาร์ อย่ างไรก็ ตาม ประเทศไทยไม่ ได้เป็ นรัฐภาคี ใน
อนุ สัญญาว่ าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ของสภายุ โรป

16

UNHRC, 2554a และ; UNHRC, 2564a

17

UNHRC, 2564b

18

UNHRC, 2554b

19

Convention on Cybercrime, 2554

บทนำ�
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II.
พระราชบ ัญญ ัติ ว่าด ้วย
การกระทำ�ความผิ ดเกี่ ยว
ก ับคอมพิ วเตอร ์
ในบทนี ้เป็ นการทบทวนมาตราสำ �คัญต่ าง ๆ ของพ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี 2550 และฉบับแก้ ไข
เพิ่ มเติ มปี 2560 เพื่ อศึ กษาสิ่ งที่ ยังคงไว้ ไม่ เปลี่ ยนแปลงแก้ ไข รวมถึงสิ่ งที่ เปลี่ ยนแปลงไป นอกจากนี ้
ยังได้ศึ กษาและวิ เคราะห์ปั ญหาของพ.ร.บ. คอมฯ

2ก. ภาพรวม
้ สิ น
้ 31 มาตรา โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ หมวด
พ.ร.บ. คอมฯ ประกอบด้วยมาตราทัง
ทั่ วไป (มาตรา 1-4) หมวดความผิ ดเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ (มาตรา 5-17) และหมวดว่ าด้วยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (มาตรา 18-31) สำ �หรับความผิ ดเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ มหลักคื อ
ความผิ ดต่ อระบบคอมพิ วเตอร์หรื อข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ (มาตรา 5-13 ซึ่ งครอบคลุ มการเข้าถึงระบบ
คอมพิ วเตอร์ โดยผิ ดกฎหมาย การเปิ ดเผยมาตรการความปลอดภัย การเข้าถึงโดยไม่ ได้ร บ
ั อนุ ญาต
และสแปม เป็ นต้น) และความผิ ดเกี่ ยวกับเนื ้อหาที่ กระทำ �ผ่ านระบบคอมพิ วเตอร์ (มาตรา 14-16)
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2ข. มาตราสำ �ค ญ
ั
เอกสารนโยบายฉบับนี ้มุ่ งเน้นทบทวนมาตรา 14, 15, 18, 20, และ 26 ของพ.ร.บ. คอมฯ
เนื่ องจากมาตราเหล่ านี ้ถู กนำ � มาใช้ ในการจำ � กัด สิ ทธิ ดิ จิ ทัล ด้ว ยการดำ � เนิ นคดี กับ ผู ้ ใ ช้อิ นเทอร์เน็ ต
และผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ต ให้อำ �นาจเจ้าหน้าที่ อย่ างกว้างขวางในระหว่ างการสอบสวน ตลอดจนให้
้ เว็ บไซต์ต่ าง ๆ
อำ �นาจเจ้าหน้าที่ ปิ ดกัน
มาตรา 14

ของพ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี 2550 กำ �หนดโทษจำ �คุ กสู งสุ ด 5 ปี ปรับไม่ เกิ นหนึ่ ง

้ จำ �ทัง
้ ปรับ
แสนบาทหรื อทัง

สำ �หรับผู ้ที่ นำ �ข้อมู ลปลอมหรื อข้อมู ลเท็ จเข้าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ไม่ ว่ า

้ หมดหรื อบางส่ วน อันเป็ นการสร้างความเสี ยหายให้แก่ ผู ้อื่ นหรื อประชาชน (1) นำ �ข้อมู ลอันเป็ น
ทัง
เท็ จเข้าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์

อันเป็ นการสร้างความเสี ยหายต่ อความมั่ นคงของประเทศหรื อทำ �ให้

ประชาชนเกิ ดความตื่ นตระหนก (2) นำ �เข้าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ซ่ ึ งข้อมู ลอันเป็ นความผิ ดเกี่ ยวกับ
ความมั่ นคงแห่ งราชอาณาจักรหรื อความผิ ดเกี่ ยวกับการก่ อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (3)
นำ �ข้อมู ลลามกอนาจารเข้าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ (4) มาตรานี ้ยง
ั ครอบคลุ มความผิ ดฐานเผยแพร่ หรื อ
ส่ งต่ อข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ตามวรรค (1) (2) (3) หรื อ (4) ด้วย
พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี 2560 ได้ร บ
ั การปรับปรุ งแก้ ไขด้วยการเพิ่ มเติ มเจตนาทุ จริ ตหรื อหลอก
ลวงในการกระทำ � ความผิ ดและยกเว้น การกระทำ � ความผิ ดฐานหมิ่ นประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา อย่ างไรก็ ตาม มาตรา 14 ในพ.ร.บ. คอมฯ ฉบับแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ได้เพิ่ มการนำ �เข้าข้อมู ลบิ ดเบื อน
ที่ สร้างความเสี ยหายต่ อการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
้ ฐานอันเป็ นประโยชน์สาธารณะของประเทศ
มั่ นคงในทางเศรษฐกิ จของประเทศ หรื อโครงสร้างพื น
มาตรา 15

ของพ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี 2550 กำ �หนดโทษผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตที่ “จงใจ”

สนับสนุ นหรื อยิ นยอมให้มี การกระทำ �ความผิ ดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิ วเตอร์ที่ ตนเองควบคุ ม
โดยกำ �หนดโทษเช่ นเดี ยวกับผู ้กระทำ �ความผิ ดตามมาตรา 14
ในพ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี 2560 มาตรา 15 ได้ต ด
ั เงื่ อนไขความจงใจในการกระทำ �ความผิ ดออก
ไปและขยายครอบคลุ มผู ้ ให้ บริ การอิ นเทอร์เน็ ตที่ ให้ ความร่ วมมื อในการกระทำ � ความผิ ดเข้าไปด้ว ย
มาตราดังกล่ าวยังได้กำ �หนดให้ร ฐ
ั มนตรี กระทรวงดิ จิ ทัลฯ

้ ตอนการแจ้ง
ออกประกาศกำ �หนดขัน

้ ออกจาก
เตื อน การระงับการแพร่ หลายของข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ และการนำ �ข้อมู ลคอมพิ วเตอร์น ัน
ระบบคอมพิ วเตอร์

(ระบบการแจ้งเตื อนให้ลบเนื ้อหา) โดยผู ้ ให้บริ การไม่ ต้องรับโทษหากปฏิ บัติ

ตามประกาศของรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่ กำ �หนด
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มาตรา 18 ของพ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี 2550 (1) ให้อำ �นาจสื บสวนสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ ในการ
้ จงเป็ นลายลักษณ์อ ก
เรี ยกบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับกระทำ �ความผิ ดมาให้ถอ
้ ยคำ �หรื อส่ งคำ �ชี แ
ั ษร

(2)

เรี ยกข้อมู ลคอมพิ วเตอร์จากผู ้ ให้บริ การหรื อจากบุ คคลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง (3) สั่ งให้ผู ้ ให้บริ การส่ งมอบ
ข้อมู ลเกี่ ยวกับผู ้ ใช้ ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่

(4) ทำ �สำ �เนาข้อมู ลจากระบบคอมพิ วเตอร์ที่ น่ าเชื่ อว่ า

มี การกระทำ �ความผิ ด (5) สั่ งให้ผู ้ครอบครองหรื อควบคุ มข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ หรื ออุ ปกรณ์ที่ ใช้เก็ บ
ข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ ส่ งมอบข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ หรื ออุ ปกรณ์ด ง
ั กล่ าวให้แก่ เจ้าหน้าที่ (6) ตรวจสอบ
หรื อเข้าถึงระบบคอมพิ วเตอร์ หรื ออุ ปกรณ์ที่ ใช้เก็ บข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ของบุ คคลใด ที่ อาจใช้เป็ น
หลักฐานเกี่ ยวกับการกระทำ �ความผิ ด (7) ถอดรหัสลับของข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ของบุ คคลใด และ (8)
ยึ ดหรื ออายัดระบบคอมพิ วเตอร์เพื่ อประโยชน์ ในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
ในพ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี 2560 กำ �หนดให้ผู ้ที่ ได้ร บ
ั การร้องขอจากเจ้าหน้าที่ ตามวรรคหนึ่ ง (1)
(2) และ (3) ดำ �เนิ นการตามคำ �ร้องขอโดยไม่ ชักช้า แต่ ต้องไม่ เกิ นเจ็ ดวันนับแต่ วันที่ ได้ร บ
ั การร้องขอ
หรื อภายในระยะเวลาที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำ �หนด ผู ้ ให้บริ การที่ ไม่ ปฏิ บัติ ตามมาตรา 18 ต้องระวาง
โทษปรับไม่ เกิ น 200,000 บาท และปรับเป็ นรายวันอี กไม่ เกิ นวันละ 5,000 บาทจนกว่ าจะปฏิ บัติ ให้ถู ก
ต้อง
พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับแก้ ไขยังอนุ ญาตให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิจารณา
ความอาญาร้องขอให้เจ้าหน้าที่ ที่ มี อำ �นาจตามพ.ร.บ.

คอมฯ

เก็ บรวบรวมข้อเท็ จจริ งและหลักฐาน

การกระทำ �ความผิ ดอาญาโดยใช้คอมพิ วเตอร์ เช่ นเดี ยวกัน หากพบการกระทำ �ความผิ ดอาญาอื่ น ๆ
อันเนื่ องจากการปฏิ บัติ หน้าที่ ตามพ.ร.บ. คอมฯ ให้เจ้าหน้าที่ รี บรวบรวมข้อเท็ จจริ งและหลักฐานแล้ว
แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อดำ �เนิ นการต่ อไป
มาตรา 20 ของพ.ร.บ.คอมฯ ปี 2550 อนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่ โดยได้ร บ
ั ความเห็ นชอบจากรัฐมนตรี
ยื่ นคำ � ร้อ งต่ อศาลขอให้ มี คำ � สั่ งระงับ การทำ �ให้ แพร่ หลายหรื อลบข้อ มู ลคอมพิ วเตอร์ที่ มี ความผิ ด
ตามพ.ร.บ. ฉบับนี ้ หรื อที่ อาจกระทบกระเทื อนต่ อความมั่ นคงแห่ งราชอาณาจักร หรื อเป็ นความผิ ด
อาญาตามกฎหมายเกี่ ยวกับ ทรัพ ย์สิ นทางปั ญญาหรื อกฎหมายอื่ นที่ ขัด ต่ อความสงบเรี ยบร้อ ยหรื อ
ศี ลธรรมอันดี ของประชาชน โดยหลังจากที่ ศาลมี คำ �สั่ ง เจ้าหน้าที่ จะทำ �การระงับการทำ �ให้แพร่ หลาย
้ เอง
หรื อลบข้อมู ลคอมพิ วเตอร์น ัน

หรื อจะสั่ งให้ผู ้ ให้บริ การระงับการทำ �ให้แพร่ หลายหรื อลบข้อมู ล

คอมพิ วเตอร์ดง
ั กล่ าวก็ ได้
้ คณะกรรมการกลั่ นกรองข้อมู ล
ในฉบับแก้ ไขปรับปรุ งปี 2560 กำ �หนดให้ร ฐ
ั มนตรี ฯ แต่ งตัง
้ โดยรัฐมนตรี ต้องอาศัยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการดังกล่ าวเพื่ อมอบหมายให้
คอมพิ วเตอร์ขึ น
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เจ้าหน้าที่ ยื่ นคำ �ร้องต่ อศาลขอให้ มี คำ �สั่ งระงับการทำ �ให้ แพร่ หลายหรื อลบซึ่ งข้อมู ลคอมพิ วเตอร์อ น
ั
ขัดกับความสงบเรี ยบร้อยหรื อศี ลธรรมอันดี ของประชาชนออกจากระบบคอมพิ วเตอร์ ได้
ผู ้ที่ ไม่ ปฏิ บัติ ตามคำ �สั่ งศาลหรื อเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิ น 200,000
บาท และปรับเป็ นรายวันอี กไม่ เกิ นวันละ 5,000 บาทจนกว่ าจะปฏิ บัติ ให้ถู กต้อง
มาตรา 26 ของพ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี 2550 กำ �หนดให้ผู ้ ให้บริ การเก็ บข้อมู ลจราจรทาง
้ เข้าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ในกรณี
คอมพิ วเตอร์ของผู ้ ใช้ ไว้ ไม่ น้อยกว่ า 90 วันนับแต่ วันที่ ข้อมู ลนัน
จำ �เป็ นเจ้าหน้าที่ จะสั่ งให้ผู ้ ให้บริ การเก็ บรักษาข้อมู ลดังกล่ าวไว้เกิ น 90 วันแต่ ไม่ เกิ นหนึ่ งปี
ในฉบับแก้ ไขเพิ่ มเติ มปี 2560 ผู ้ ให้บริ การจำ �เป็ นต้องเก็ บข้อมู ลดังกล่ าวเอาไว้ ไม่ น้อยกว่ า 90
้ 1 ปี จากพ.ร.บ. คอมฯ ปี 2550
วัน แต่ ไม่ เกิ นสองปี เพิ่ มขึ น

2ค. บทวิ เคราะห์
จากการศึ กษาทบทวนพ.ร.บ. คอมฯ ควบคู่ กับการสัมภาษณ์ผู ้ ให้ข อ
้ มู ลสำ �คัญ เอกสารนโยบาย
้ รวมถึงปั ญหาของพ.ร.บ. ฉบับดังกล่ าวไว้
ฉบับนี ้ ได้สรุ ปวิ เคราะห์ความเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ น
ดังนี ้

สิ่ งที่ ยงั คงไม่ เปลี่ ยนแปลง:
หนึ่ ง พ.ร.บ. คอมฯ ได้กลายเป็ น “ไม้กายสิ ทธิ ”์ ที่ ระบอบอำ �นาจนิ ยมใช้เพื่ อปิ ดปากผู ้วิ พากษ์
วิ จารณ์แ ละบิ ดเบื อนเนื ้ อ หาออนไลน์ด ้ว ยการสร้า งความชอบธรรมให้ ก บ
ั ความคิ ดเห็ นที่ สนับ สนุ น
รัฐบาล ดังที่ กล่ าวมาแล้วข้างต้น พ.ร.บ. คอมฯ ถู กริ เริ่ มผลักดันโดยรัฐบาลที่ ได้ร บ
ั การสนับสนุ นจาก
คมช. เพื่ ออุ ดช่ องว่ างทางกฎหมาย ต่ อมาพ.ร.บ. ฉบับนี ้ ได้ถู กแก้ ไขเพื่ อยกระดับการบังคับใช้ โดย
้ ที่ 2 โดยรัฐบาลของพลเอกประยุ ทธ ์ ในปี 2565 อานันท์
คสช. และกำ �ลังถู กพิ จารณาแก้ ไขเป็ นครัง
ปั นยารชุ น อดี ตนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำ�รู ปแบบการใช้กฎหมายในลักษณะเช่ นนี ว้ ่ า รัฐบาลทหารที่
้ ภายหลัง การรัฐ ประหารมี แนวโน้มจะใช้อำ � นาจโดยมิ ชอบหรื อใช้ร ะบบกฎหมายในการจัด การ
้ ขึ น
ตัง
กับผู ้ที่ มี ความเห็ นต่ าง20

20
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สอง แทนที่ จะปกป้ องสิ ทธิ ดิจิ ทัล พ.ร.บ. คอมฯ สร้างภาระให้ก บ
ั ผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ต ตัวกลาง
้ ำ �ให้ประชาชนผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ต
อิ นเทอร์เน็ ต รวมถึงผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ต โดยพ.ร.บ. ฉบับนี ท
ทั่ วไปต้องเซ็ นเซอร์ต วั เองในการโพสต์ แบ่ งปั น ติ ดตาม หรื อทำ �กิ จกรรมออนไลน์อื่ น ๆ เพื่ อหลี กเลี่ ยง
การถู กดำ �เนิ นคดี หรื อมี ปั ญหาทางกฎหมาย กฎหมายฉบับนี ้สร้างภาระให้ก บ
ั ผู ้ที่ ถู กดำ �เนิ นคดี แม้ว่ า
ในท้ายที่ สุ ดแล้วคดี ต่ าง ๆ จะถู กศาลยกฟ้ องหรื อรอลงอาญา พ.ร.บ. คอมฯ ยังกำ �หนดภาระความรับ
ผิ ดชอบมากมายให้ก บ
ั ผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ต ยกตัวอย่ างเช่ น กำ �หนดให้ผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ต
ลบข้อมู ลอันไม่ พึ งประสงค์ (มาตรา 15) เก็ บข้อมู ลจราจรคอมพิ วเตอร์ของผู ้ ใช้ (มาตรา 26) ส่ งมอบ
ข้อมู ลจราจรคอมพิ วเตอร์ ให้ก บ
ั เจ้าหน้าที่ ตามที่ ได้ร บ
ั การร้องขอ (มาตรา 18) ตลอดจนจำ �กัดการ
เข้าถึงเว็ บไซต์ตามคำ �สั่ งศาล (มาตรา 20) ภาระความรับผิ ดชอบเหล่ านี ้ต อ
้ งแลกมาด้วยการพัฒนา
ปรับปรุ งบริ การลู กค้า การสร้างผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรม ตลอดจนเศรษฐกิ จสร้างสรรค์
สาม พ.ร.บ. คอมฯ ขัดกับธรรมชาติ ของอิ นเทอร์เน็ ต ซึ่ งมี ลักษณะกระจายศู นย์ ไร้พรมแดน
เป็ นสากลและแพร่ หลายทุ กหนแห่ ง

โดยเมื่ อพิ จารณาถึงความหลากหลายของข้อมู ลออนไลน์และ

การไหลเวี ยนของข้อมู ลมหาศาลผ่ านทางอิ นเทอร์เน็ ตจะพบว่ า
และจัดการเนื ้อหาออนไลน์

้ แล้ว
นอกจากนัน

พ.ร.บ.

คอมฯ

พยายามควบคุ ม

เนื่ องจากอิ นเทอร์เน็ ตมี ธรรมชาติ ที่ ไร้พรมแดนและ

้ การเข้าถึงข้อมู ลจึงทำ �ได้เพี ยงปิ ดกัน
้ ทาง
เป็ นสากล ความพยายามของพ.ร.บ. คอมฯ ในการปิ ดกัน
ภู มิ ศาสตร์หรื อจำ �กัดเฉพาะการเข้าถึงในประเทศไทย

สิ่ งที่ เปลี่ ยนแปลงแก ้ ไข:
หนึ่ ง อำ �นาจควบคุ มการบังคับใช้ พ.ร.บ. คอมฯ เปลี่ ยนแปลงไป โดยพ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี 2550
อยู่ ภายใต้การควบคุ มของรัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ส่ วนพ.ร.บ.
คอมฯ ฉบับแก้ ไขเพิ่ มเติ มปี 2560 อยู่ ภายใต้อำ �นาจของรัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงดิ จิ ทัลฯ
สอง การใช้มาตรา 14 (1) เพื่ อดำ �เนิ นคดี หมิ่ นประมาทถู กยกเลิ กไป โดยหลังจาก พ.ร.บ. คอมฯ
้ สู่ ศาลส่ วนใหญ่ เป็ นความผิ ดในมาตรา 14 (1) มาตรานี ้ถู ก
ปี 2550 ได้เริ่ มบังคับใช้ คดี ที่ ถู กนำ �ขึ น
วิ พากษ์วิ จารณ์อ ย่ างหนัก จากหลายภาคส่ วนที่ เรี ยกร้อ งให้ มี การแก้ ไขเนื่ องจากทับ ซ้อ นกับ ข้อ หา
้ ยังกำ �หนดโทษรุ นแรง เป็ นคดี ที่ ไม่ สามารถยอมความได้ ไม่ มี การ
หมิ่ นประมาทในกฎหมายอาญา ทัง
รับรองการกระทำ �โดยสุ จริ ตหรื อผลประโยชน์สาธารณะ รวมถึงทำ �ลายเสรี ภาพสื่ อ21 ดังที่ จะอธิ บาย
ต่ อไปในบทที่

3

กรณี ที่ หน่ วยงานทหารได้ใช้พ.ร.บ.

คอมฯ

ในการดำ �เนิ นคดี กับนักปกป้ องสิ ทธิ

มนุ ษยชนและผู ้สื่ อข่ าว

21
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สาม พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับแก้ ไขเพิ่ มเติ มได้เพิ่ มแรงกดดันต่ อผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ต โดยมาตรา
15 ได้กำ �หนดโทษความผิ ดต่ อผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตที่ ให้ความร่ วมมื อ ยิ นยอม และสนับสนุ นให้มี
การกระทำ �ความผิ ดโดยไม่ ต้องอาศัยเจตนาในการกระทำ �ความผิ ด นอกจากนี ้ พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี
2560 ยังกำ �หนดให้มี กลไกการแจ้งเตื อนและลบเนื ้อหา โดยหากผู ้ ให้บริ การปฏิ บัติ ตามระยะเวลาที่
กำ �หนดก็ จะไม่ ถู กดำ �เนิ นคดี
้
สี่ พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับแก้ ไขได้เพิ่ มเติ มถ้อยคำ �ที่ กำ �กวมและไม่ ชัดเจน ทำ �ให้การบังคับใช้ขึ น
อยู่ กับดุ ลยพิ นิ จและการตี ความอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ เช่ น มาตรา 14 มี การเพิ่ มคำ �ว่ า “ข้อมู ลที่
บิ ดเบื อน” เข้าไปโดยไม่ มี การนิ ยามความหมายอย่ างชัดเจน นอกจากนี ้ ยังมี การเพิ่ มเติ ม “ความเสี ย
หาย” ต่ อความมั่ นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ หรื อความปลอดภัยทางเศรษฐกิ จเข้าไป
ในมาตราดังกล่ าว โดยไม่ ได้นิ ยามความหมายที่ ชัดเจนไว้เช่ นเดี ยวกัน
ห้า พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับแก้ ไขได้เพิ่ มบทลงโทษทางอาญา มาตรา 16 ของพ.ร.บ. คอมฯ ปี 2550
กำ �หนดโทษจำ �คุ กสู งสุ ด 3 ปี และ/หรื อ ปรับไม่ เกิ น 60,000 บาท สำ �หรับผู ้ที่ นำ �เข้ารู ปภาพของบุ คคล
อื่ นเข้าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์อ น
ั เป็ นเหตุ ให้เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง แต่ ในพ.ร.บ. คอมฯ ปี 2560 ได้เพิ่ มโทษ
้ เป็ นสู งสุ ด 200,000 บาท พร้อบกับโทษจำ �คุ กไม่ เกิ น 3 ปี
ปรับขึ น

พ.ร.บ. คอมฯ มี ปั ญหาอย่ างไร
หนึ่ ง ดังที่ กล่ าวไว้แล้วข้างต้น บางมาตราของพ.ร.บ. คอมฯ ใช้ถอ
้ ยคำ �กว้างขวาง กำ �กวม และ
ไม่ ชัดเจน โดยไม่ มี การนิ ยามความหมายที่ ชัดเจนเอาไว้ เช่ น มาตรา 14 (2) ของพ.ร.บ. คอมฯ ที่ กำ �หนด
โทษความผิ ดอันก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อความมั่ งคงของประเทศ
ความปลอดภัยทางเศรษฐกิ จ

โดยไม่ มี คำ �จำ �กัดความที่ ชัดเจน

อยู่ กับการตี ความที่ กว้างขวางและตามอำ �เภอใจของเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยสาธารณะหรื อ

ด้วยเหตุ นี ้

้
มาตราดังกล่ าวจึงขึ น

ตัวอย่ างกรณี ที่ จังหวัดเชี ยงใหม่

บรรณาธิ การนิ ตยสารออนไลน์ท ้อ งถิ่ นรายหนึ่ งถู กผู ้ ว่ าราชการจัง หวัด ฟ้ องร้ อ งดำ � เนิ นคดี ฐาน
ละเมิ ดพ.ร.บ. คอมฯ เนื่ องจากในปี 2561 บรรณาธิ การรายนี ้ ได้แชร์รู ปภาพผ่ านเฟซบุ ๊ก โดยเป็ นภาพ
วาดของสามกษัต ริ ย์ผู ้ส ร้างเมื องกำ � ลัง สวมหน้า กากอนามัย เพื่ อรณรงค์ต่ อต้า นมลภาวะทางอากาศ
ในจังหวัดเชี ยงใหม่
สอง

พ.ร.บ.

คอมฯ

รัฐมนตรี กระทรวงดิ จิ ทัลฯ

้ โดย
ยังคงให้อำ �นาจอย่ างกว้างขวางกับเจ้าหน้าที่ ที่ ได้ร บ
ั การแต่ งตัง
โดยปราศจากกระบวนการสรรหาที่ โปร่ งใสและผ่ านการตรวจสอบทาง

้ จงหรื อคำ �
กฎหมาย มาตรา 18 วรรค (1) (2) และ (3) ให้อำ�นาจสอบสวนแก่ เจ้าหน้าที่ ในการขอคำ �ชี แ
อธิ บายจากผู ้ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับการกระทำ �ความผิ ด ขอข้อมู ลจราจรคอมพิ วเตอร์จากผู ้ ให้บริ การ
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อิ นเทอร์เน็ ต รวมถึงออกคำ �สั่ งให้ผู ้ ให้บริ การมอบข้อมู ลผู ้ ใช้ โดยไม่ จำ �เป็ นต้องขอหมาย คำ �สั่ งหรื อ
ความเห็ นชอบจากศาล
สาม พ.ร.บ. คอมฯ ครอบคลุ มประเภทต่ าง ๆ ของผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตอย่ างกว้างขวาง จาก
คำ �นิ ยามและกฎกระทรวงในปี 2564 ผู ้ ให้บริ การที่ ถู กควบคุ มกำ �กับและถู กกำ �หนดภาระความรับผิ ด
ชอบภายใต้พ.ร.บ.

คอมฯ

ประกอบไปด้วยผู ้ประกอบกิ จการโทรคมนาคมและกิ จการกระจายภาพ

และเสี ยง ผู ้ ให้บริ การการเข้าถึงระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ผู ้ ให้บริ การเช่ าระบบคอมพิ วเตอร์เพื่ อ
ให้บริ การโปรแกรมประยุ กต์ต่ าง ๆ ผู ้ ให้บริ การร้านอิ นเทอร์เน็ ต ผู ้ ให้บริ การโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ปั ญญาประดิ ษฐ์ แอพพลิ เคชัน ที่ ทำ �ให้บุ คคลทั่ วไปสามารถติ ดต่ อสื่ อสารข้อมู ล
ถึงกันได้ ผู ้ ให้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์ ผู ้ ให้บริ การข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ผ่ านแอพพลิ เคชันต่ าง ๆ ผู ้ ให้
บริ การเก็ บพัก ข้อมู ลในรู ปแบบชั่ วคราวหรื อถาวรโดยมี ระบบที่ บริ หารจัด การข้อมู ลบนอิ นเทอร์เน็ ต
คลาวด์ ตลอดจนผู ้ ให้บริ การดิ จิ ทัล พ.ร.บ. ฉบับนี ้เหมารวมประเภทต่ างๆ ของผู ้ ให้บริ การโดยไม่ ได้
แยกแยะลักษณะการให้บริ การ เช่ น ไอเอสพี บางรายเป็ นเพี ยงผู ้ ให้บริ การการเข้าถึงทางเทคนิ ค ซึ่ ง
้ บทบัญญัติ ความรับผิ ดชอบของพ.ร.บ. คอมฯ จึงหว่ าน
ไม่ สามารถเข้าถึงเนื ้อหาของลู กค้า22 ดังนัน
้ แต่ ผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ต
แหครอบคลุ มผู ้ที่ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตหรื อบริ การออนไลน์ก บ
ั ผู ้อื่ น ตัง
บรอดแบนด์ (Broadband) ผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตมื อถื อ ร้านอิ นเทอร์เน็ ตคาเฟ่ บริ ษัท ร้านอาหาร
และห้างสรรพสิ นค้าต่ าง

ๆ

ที่ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตกับลู กค้าและพนักงาน23

ผู ้แทนจากดี แทค

้ เมื่ อปี 2559
(Dtac) หนึ่ งในสามผู ้ ให้บริ การมื อถื อรายใหญ่ ในประเทศไทยกล่ าวในงานสัมมนาที่ จัดขึ น
ว่ า มาตรา 15 ส่ งผลกระทบต่ อผู ้ ให้บริ การมื อถื ออย่ างมาก โดยบริ ษัทมื อถื อ ซึ่ งทำ �หน้าที่ เป็ นเพี ยง
“ท่ อลำ �เลี ยง” ข้อมู ลเข้าและออกทางอิ นเทอร์เน็ ต กลับมี หน้าที่ ต้องรับผิ ดชอบเนื ้อหาที่ ตัวเองไม่ ได้
สร้าง24
สี่ พ.ร.บ. คอมฯ ขาดกลไกในการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัว เนื่ องจากไม่ มี การรับประกันว่ า
ข้อมู ลที่ ถู กเก็ บไว้ โดยผู ้ ให้ บริ การอิ นเทอร์เน็ ตหรื อเข้าถึงโดยเจ้าหน้าที่ รัฐจะถู กนำ �ไปใช้อย่ างไรและ
มี ขอบเขตการใช้อย่ างไร ตัวอย่ างมาตรา 18 ของพ.ร.บ. คอมฯ ที่ อนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่ เก็ บรวบรวม
พยานหลักฐานความผิ ดอาญาอื่ น ๆ ที่ กระทำ �ผ่ านระบบคอมพิ วเตอร์ และส่ งมอบให้ก บ
ั พนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญาเพื่ อดำ �เนิ นการต่ อไป

มาตรานี ้เปิ ดช่ องว่ าง

ให้มี การละเมิ ดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว มนทนา ดวงประภาและพู นสุ ข พู นสุ ขเจริ ญ ตัวแทนจากศู นย์

22

Tunsarawuth and Mendel, 2553

23

ประชาชาติ , 2562

24

ไอลอว์ (2559ข)
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ทนายความเพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน25 อธิ บายว่ า ภายใต้พ.ร.บ. คอมฯ เจ้าหน้าที่ อาจมี หมายค้นหรื ออาศัย
ความยิ นยอมในการตรวจค้นมื อถื อของผู ้ถู กกล่ าวหา ในปั จจุ บันมื อถื อเป็ นที่ เก็ บข้อมู ลมหาศาล รวม
ถึงข้อมู ลส่ วนตัวและข้อมู ลการเงิ น พ.ร.บ. คอมฯ ไม่ ได้ร บ
ั ประกันว่ าเข้ามู ลที่ ถู กเข้าถึงโดยเจ้าหน้าที่
้ การสื บค้นข้อมู ลในมื อถื อจึงสามารถขยายผลไป
จะถู กนำ �ไปใช้หรื อถู กจำ �กัดขอบเขตอย่ างไร ดังนัน
สู่ ความผิ ดอาญาอื่ น ๆ ได้ ตัวอย่ างเช่ นคดี ของบุ ริ นทร์ อิ นติ น ที่ ถู กจับกุ มในข้อหาชุ มนุ มผิ ดกฎหมาย
ในปี

2559

เจ้าหน้าที่ ได้ร บ
ั ความยิ นยอมจากบุ ริ นทร์ ให้ตรวจค้นมื อถื อ

ระหว่ างการตรวจค้นมื อถื อ

โดยจากหลักฐานที่ พบใน

ทำ �ให้บุริ นทร์ถู กดำ �เนิ นคดี เพิ่ มเติ มในข้อหาหมิ่ นสถาบันฯ

และพ.ร.บ.

คอมฯ เจ้าหน้าที่ ยังตรวจพบการสนทนาระหว่ างบุ ริ นทร์ก บ
ั พัฒน์นรี ชาญกิ จ ซึ่ งเป็ นแม่ ของนักศึ กษา
ที่ เคลื่ อนไหวทางการเมื องคนสำ �คัญ ที่ เข้าข่ ายการละเมิ ดกฎหมายหมิ่ นสถาบันฯ จนนำ �ไปสู่ การขยาย
ผลเพื่ อดำ �เนิ นกับพัฒน์นรี 26
้ แล้ว พ.ร.บ. คอมฯ ยังให้อำ�นาจกับเจ้าหน้าที่ ในการร้องขอข้อมู ลผู ้ ใช้จากผู ้ ให้
นอกจากนัน
บริ การอิ นเทอร์เน็ ตเพื่ อประโยชน์ ในการสอบสวน
ถู กเก็ บรักษาไว้ตามกฎหมาย

โดยพ.ร.บ.

คอมฯ

คอมพิ วเตอร์หรื อล็ อกไฟล์ภายในระยะเวลาที่ กำ �หนด

รวมถึงมี คำ �สั่ งให้ ไอเอสพี ส่ งมอบข้อมู ลผู ้ ใช้ที่
เพี ยงแต่ กำ �หนดให้ผู ้ ให้บริ การเก็ บข้อมู ลจราจร
โดยไม่ ได้ระบุ กลไกรับประกันและปกป้ อง

้ การร้องขอข้อมู ลจากเจ้าหน้าที่ รัฐก็ ไม่ จำ �เป็ นต้องขอคำ �สั่ งศาลด้วย
ข้อมู ลผู ้ ใช้ อี กทัง
ห้า ความผิ ดบางข้อหาในพ.ร.บ. คอมฯ ทับซ้อนกับความผิ ดภายใต้กฎหมายอาญา

ด้วย

้ .ร.บ. คอมฯ จึงถู กนำ �ไปใช้ ในทางที่ ผิ ดในการเพิ่ มโทษหรื อกำ �หนดโทษที่ หนักขึ น
้ ต่ อผู ้กระทำ �
เหตุ นี พ
ความผิ ด ตัวอย่ างเช่ น มาตรา 14 ของพ.ร.บ. คอมฯ ถู กนำ �มาดำ �เนิ นคดี กับผู ้ที่ แสดงความเห็ นวิ พากษ์
วิ จารณ์สถาบันฯ ผ่ านอิ นเทอร์เน็ ต โดยเข้าข่ ายการกระทำ �ความผิ ดตามวรรค (2) และ (3) โดย
้
เป็ นการเพิ่ มบทลงโทษในกฎหมายหมิ่ นสถาบันฯ (มาตรา 112)27 ของกฎหมายอาญา นอกจากนัน
มาตรา 14 ยังถู กนำ �มาใช้ควบคู่ กับกฎหมายยุ ยงปลุ กปั่ นเพื่ อดำ �เนิ นคดี กับผู ้ที่ วิ พากษ์วิจารณ์ร ฐ
ั บาล
ตัวอย่ างเช่ น ในปี 2560 ประวิ ตร โรจนพฤกษ์ ผู ้สื่ อข่ าวอาวุ โสของสำ �นักพิ มพ์ข่ าวสดภาคภาษา
อัง กฤษถู กดำ � เนิ นคดี โดยกองบัง คับ การปราบปรามการกระทำ � ความผิ ดเกี่ ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (ปอท.) ด้วยกฎหมายยุ ยงปลุ กปั่ น (มาตรา 116 ของกฎหมายอาญา) และมาตรา 14 (3)
ของพ.ร.บ. คอมฯ หลังจากโพสต์ขอ
้ ความผ่ านทางเฟซบุ ๊กวิ พากษ์วิจารณ์การร่ างรัฐธรรมนู ญและพล
เอกประยุ ทธ ์

25

องค์กรในประเทศไทยที่ ท�ำ หน้าที่ สร้างความตระหนักรับรู เ้ รื่ องการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนและให้ความช่ วยเหลื อด้านกฎหมายกับ
ประชาชนที่ ถูกละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน

26

ให้สม
ั ภาษณ์เอเชี ย เซ็ นเตอร์เมื่ อวันที่ 16 มี นาคม 2565

27

Tunsarawuth and Mendel, 2553
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หก

การขาดการรับรู ้สาธารณะต่ อนัยยะของพ.ร.บ.

ปั ญหาที่ กล่ าวมาข้างต้น

คอมฯ

ปั ญหาประการนี ้แตกต่ างจาก

แต่ ก็ มี ความสำ �คัญที่ ต้องกล่ าวถึงเนื่ องจากกการรับรู ้เรื่ องกฎหมายของ

สาธารณะถื อเป็ นกุ ญแจสำ � คัญในการบัง คับใช้กฎหมายและป้ องกันการใช้อำ � นาจโดยมิ ชอบของเจ้า
้ ำ �เสนอโดยอลัน มอร์ริ สันและชุ ติ มา สี ดาเสถี ยร อดี ตผู ้สื่ อข่ าวจากสำ �นักข่ าวภู เก็ ต
หน้าที่ ประเด็ นนี น
หวาน28

“เรากำ �ลังช่ วยเหลื อชาวบ้านที่ โคราช

(จังหวัดนครราชสี มา)

มี รายงานว่ าชาวบ้านถู กเจ้า

หน้าที่ ฉ้อโกงเงิ นประมาณ 100 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ ผู ้ถู กกล่ าวหาขู่ จะใช้พ.ร.บ. คอมฯ เพื่ อดำ �เนิ นคดี
หากชาวบ้านโพสต์หรื อแชร์ความเห็ นใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับคดี นี ้ การกระทำ �ของผู ้ถู กกล่ าวหารายนี ้มี
เป้ าหมายเพื่ อปิ ดปากชาวบ้าน

ชาวบ้านต่ างรู ้สึ กหวาดกลัวเนื่ องจากแทบไม่ มี ความรู ้เกี่ ยวกับมาตรา

ต่ าง ๆ ของพ.ร.บ. คอมฯ สิ่ งสำ �คัญคื อต้องให้ความรู ้แก่ ทุ กคน เราไม่ สามารถหลี กเลี่ ยงพ.ร.บ. ฉบับนี ้
ได้ เนื่ องจากทุ กวันนี ้คนไทยทั่ วประเทศกำ �ลังใช้อิ นเทอร์เน็ ต แต่ พลเมื องกลับไม่ รู ้ว่ า ตัวเองมี สิ ทธิ พู ด
้ ฐานของตัวเองอย่ างรุ นแรงแค่ ไหน พ.ร.บ.
อะไรบ้าง ประชาชนไม่ รู ้ว่าพ.ร.บ. คอมฯ ละเมิ ดสิ ทธิ ข น
ั้ พื น
ฉบับนี ้ถู กนำ �มาใช้เพื่ อจำ �กัดเสรี ภาพในการแสดงออกและแสดงความคิ ดเห็ น”29

28

สำ�นักข่ าวออนไลน์ในจังหวัดภู เก็ ตที่ ถูกดำ�เนิ นคดี ในพ.ร.บ. คอมฯ

29

ให้สม
ั ภาษณ์เอเชี ย เซ็ นเตอร์เมื่ อวันที่ 11 มี นาคม 2565
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III.
ผลกระทบ
ในบทนี ้เป็ นการประเมิ นตรวจสอบว่ าพ.ร.บ. คอมฯ กระทบต่ อสิ ทธิ ดิจิ ทัลและเสรี ภาพในการ
แสดงออกทางออนไลน์ ในประเทศไทยอย่ างไร

้ หาเชิ งวิ พากษ์วิจารณ์
3ก. การปฏิ เสธการเข า้ ถึงเนื อ
้ หรื อลบ
พ.ร.บ. คอมฯ ให้อำ�นาจแก่ เจ้าหน้าที่ รัฐ ในการบังคับให้บริ ษัทเทคโนโลยี ต่ าง ๆ ปิ ดกัน
เนื ้อหาออนไลน์ โดยกระบวนการดังกล่ าวเริ่ มจากรัฐมนตรี กระทรวงดิ จิ ทัลฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
้ หรื อลบข้อมู ล เมื่ อศาลมี คำ �สั่ งให้ปิ ดกัน
้ หรื อลบข้อมู ลแล้ว
ยื่ นคำ �ร้องต่ อศาลเพื่ อขอให้มี คำ �สั่ งปิ ดกัน
้ การเข้าถึงหรื อลบเนื ้อหานัน
้ ด้วยตัวเอง
เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้องก็ จะทำ �การปิ ดกัน
ผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตปฏิ บัติ ตาม

หรื อไม่ ก็ มี คำ �สั่ งให้

โดยจะส่ งคำ �สั่ งศาลไปถึงคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง

กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ซึ่ งจะมี คำ �สั่ งต่ อไปยังผู ้ ให้บริ การ
ภายใต้พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับปี 2550 เนื ้อหาและเว็ บไซต์ส่ วนใหญ่ ที่ ถู กดำ �เนิ นการล้วนมี ความ
เกี่ ยวข้องกับการวิ พากษ์วิจารณ์ร ฐ
ั บาลและสถาบันฯ

ตลอดจนการเคลื่ อนไหวทางการเมื อง

ในปี

้ เว็ บไซต์จำ �นวน 2,300 เว็ บไซต์ที่ ถู กกล่ าวหาว่ าดู หมิ่ น
2552 กระทรวงไอซี ที รายงานว่ า ได้ปิ ดกัน
สถาบันฯ30 ภายหลังจากมี การแก้ ไขปรับปรุ งพ.ร.บ. คอมฯ ปี 2560 คณะกรรมการกลั่ นกรองข้อมู ล
้
้ ขึ น
คอมพิ วเตอร์ ได้ร บ
ั การแต่ งตัง

30

โดยมี อำ �นาจหน้าที่ ในการให้ความเห็ นชอบกับรัฐมนตรี อนุ ญาต
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้ หรื อลบข้อมู ลใด ๆ อันขัดกับความสงบเรี ยบร้อยและ
ให้เจ้าหน้าที่ พนักงานขอคำ �สั่ งศาลเพื่ อปิ ดกัน
ศี ลธรรมของประชาชน อย่ างไรก็ ตาม ดร.ปิ ยะบุ ตร บุ ญอร่ ามเรื อง อาจารย์ประจำ �คณะนิ ติ ศาสตร์
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัยได้แสดงความเห็ นในเรื่ องนี ว้ ่ า “ในทางปฏิ บัติ แล้ว กระบวนการกลั่ นกรอง
้ ยังไม่ มี การนำ �มาบังคับใช้อย่ างมี นัยยะสำ �คัญ เจ้าหน้าที่ จึงหลี กเลี่ ยง
ยังไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพมากนัก ทัง
้ หรื อลบข้อมู ล”31 ในปี 2563 หลังการแก้ ไขพ.ร.บ. คอมฯ ได้
ไม่ ได้ที่ จะยังคงขอคำ �สั่ งศาลเพื่ อปิ ดกัน
้ เว็ บไซต์จำ �นวน 13,505 ยู อาร์แอลที่ ละเมิ ดความ
3 ปี กระทรวงดิ จิ ทัลฯ แถลงว่ า ศาลมี คำ �สั่ งให้ปิ ดกัน
ผิ ดฐานหมิ่ นสถาบันฯ โดยในจำ �นวนนี ้เป็ นเฟสบุ ๊กจำ �นวน 7,990 ยู อาร์แอล ยู ทู ป 3,058 ยู อาร์แอล
ทวิ ตเตอร์ 1,070 ยู อาร์แอล ที่ เหลื อคื อเว็ บไซต์อื่ นๆ จำ �นวน 1,387 ยู อาร์แอล32
้ แต่ ปี 2554 แพลตฟอร์มได้ร บ
้ สิ น
้ จำ �นวน 1,147
ในปี 2565 กู เกิ ลเปิ ดเผยว่ า นับตัง
ั คำ �ร้องทัง
คำ �ร้องจากรัฐบาลไทยให้ลบเนื ้อหา โดยในจำ �นวนดังกล่ าว 95.2% เกี่ ยวข้องกับการวิ พากษ์วิจารณ์
รัฐบาล33 ในขณะที่ ยู ทิ วบ์ ได้ลบวี ดี โอจำ �นวน 64,686 วี ดี โอออกจากระบบเฉพาะระหว่ างเดื อนตุ ลาคม
้ ในเดื อนกรกฎาคมถึงกันยายนปี เดี ยวกัน มี วี ดี โอจำ �นวน 163,800
ถึงธ น
ั วาคม 2564 ก่ อนหน้านัน
วี ดี โอถู กลบออกจากแพลตฟอร์มตามคำ �ร้องขอของรัฐบาลไทย34
ตัวอย่ างหนึ่ งคื อมิ วสิ ควี ดี โอเพลงชื่ อ

“ปฏิ รู ป”

ของกลุ่ มศิ ลปิ น

“แร็ ปต่ อต้านเผด็ จการ”

้ ประมาณช่ วงต้นปี 2564
(อาร์เอดี ) (Rap Against Dictatorship: RAD) ถู กแพลตฟอร์มยู ทิ วบ์ปิ ดกัน
หลังจากเผยแพร่ ในเดื อนพฤศจิ กายน

2563

้ เพื่ อให้สอดรับกับการประท้วง
เพลงดังกล่ าวแต่ งขึ น

ของกลุ่ มเยาวชนปลดแอกที่ เรี ยกร้องให้มี การปฏิ รู ปสถาบันฯ เดชาธร บำ �รุ งเมื อง สมาชิ กวงแร็ ปต่ อ
ต้านเผด็ จการ ให้ส ม
ั ภาษณ์ว่ า “วงของเราพบว่ ายู อาร์แอลของวี ดี โอเพลงปฏิ รู ปไม่ สามารถเข้าถึงได้
้ แต่ ได้ร บ
โดยไม่ มี การแจ้งเตื อนใด ๆ จากเจ้าหน้าที่ เราได้อุ ทธรณ์ขอให้ยู ทิ วบ์ยกเลิ กการปิ ดกัน
ั การ
ตอบกลับว่ า

้ เนื ้อหาดังกล่ าวในทันที
ทางแพลตฟอร์มได้ร บ
ั การร้องขอจากจากรัฐบาลไทยให้ปิ ดกัน

้ ผู ้ ใช้จำ �เป็ นต้องขออุ ทธรณ์คำ �สั่ งต่ อศาล จนถึงเดื อนเมษายน 2565
ถ้าต้องการยกเลิ กการปิ ดกัน
้ เพลงปฏิ รู ปยังคงอยู่ ในชัน
้ ศาล อย่ างไรก็ ตาม วงอาร์เอดี
กระบวนการอุ ทธรณ์ขอให้ยกเลิ กการปิ ดกัน
้ อี กครัง
้ บนยู ทู ปหลังจากถู กบล็ อกไม่ กี่ เดื อน โดยจากข้อมู ลล่ าสุ ดมี ยอด
ได้อ ป
ั โหลดเพลงดังกล่ าวขึ น
ผู ้เข้าชมแล้วเกื อบ 12 ล้าน”35

31
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32

โพสต์ทูเดย์ (2563)

33

Leesa-Nguansuk, 2565

34

Google, 2564
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ระหว่ างเดื อนมกราคม 2555 ถึงมิ ถุ นายน 2564 ทวิ ตเตอร์ ได้ร บ
ั 191 คำ �ร้องจากรัฐบาล
ไทยให้ลบหรื อระงับเนื ้อหา ขณะที่ อัตราการปฏิ บัติ ตามคำ �ร้องของทวิ ตเตอร์อยู่ ที่ 12.1%36 สำ �หรับ
เฟซบุ ๊ก ระหว่ างเดื อนมกราคมถึงมิ ถุ นายน 2564 ทางแพลตฟอร์มได้จำ �กัดการเข้าถึงเนื ้อหาจำ �นวน
788 รายการในประเทศไทยตามคำ �ร้องของกระทรวงดิ จิ ทัลฯ ฐานละเมิ ดกฎหมายหมิ่ นสถาบันฯ37
้ ที่ พู ด
้ คื อ เมื่ อวันที่ 20 สิ งหาคม 2563 กลุ่ มเฟซบุ ๊ก “รอยัลลิ สต์มาร์เก็ ตเพลส” ซึ่ งเป็ นพื น
หนึ่ งในนัน
คุ ยออนไลน์ที่ เผยแพร่ เนื ้อหาวิ พากษ์วิจารณ์สถาบันฯ

้ และไม่ สามารถเข้าถึงได้จาก
ได้ถู กปิ ดกัน

ประเทศไทย ดร.ปวิ น ชัชวาลพงศ์พ น
ั ธ 38
์
ผู ้ดู แลกลุ่ มถู กพบว่ ามี ความผิ ดใน 6 กระทงฐานละเมิ ด
มาตรา 14 (3) ของพ.ร.บ. คอมฯ39 อย่ างไรก็ ตาม ในวันเดี ยวกันดร. ปวิ นได้เปิ ดกลุ่ มเฟซบุ ๊กใหม่ ที่ มี ชื่ อ
ว่ า “รอยัลลิ สต์มาร์เก็ ตเพลส - ตลาดหลวง” โดยในเดื อนมี นาคม 2565 มี จำ �นวนสมาชิ มากกว่ า 2.4
ล้านคน
ดร. ปวิ น

้ กลุ่ ม 112 วอทช์ (112
รองศาสตราจารย์ประจำ �มหาวิ ทยาลัยเกี ยวโตและผู ้ก่ อตัง

Watch) ซึ่ งเป็ นเครื อข่ ายที่ รณรงค์ ให้ยุ ติ การใช้กฎหมายหมิ่ นสถาบันฯ ในประเทศไทย กล่ าวว่ า “เมื่ อ
้ แรก เจ้าหน้าที่
กลุ่ มของเรามี สมาชิ กครบ 1 ล้าน รัฐบาลได้ต ด
ั สิ นใจดำ �เนิ นปิ ดกลุ่ มของเรา โดยในขัน
ขู่ จะใช้พ.ร.บ. คอมฯ จัดการกับผมในฐานะผู ้ดู แลกลุ่ ม เมื่ อคำ �ขู่ ล้มเหลว รัฐบาลจึงหันไปร้องขอให้
ทางแพลตฟอร์มปิ ดกลุ่ มของเรา

ซึ่ งเป็ นคำ �ร้องที่ ขัดกับแนวทางปฏิ บัติ สำ �หรับชุ มชนของเฟซบุ ๊ก

้ สุ ดท้าย รัฐบาลจึงขอให้แพลตฟอร์มดำ �เนิ นการปิ ดกัน
้ ทางภู มิ ศาสตร์ (จำ �กัดการเข้าถึงใน
และในขัน
ประเทศไทย) โดยขู่ ว่ าจะมี การดำ �เนิ นคดี และปรับเป็ นรายวันหากเฟซบุ ๊กไม่ ปฏิ บัติ ตาม”40
ผู ้แทนจากบริ ษัทเทคโนโลยี รายหนึ่ งอธิ บายถึงการร้องขอให้ลบเนื ้อหาว่ า

“แพลตฟอร์ม

้
ออนไลน์ ได้ร บ
ั คำ �ร้องทางกฎหมายจากรัฐบาลให้จำ �กัดการเข้าถึง แต่ แพลตฟอร์มไม่ ได้ลบเนื ้อหานัน
้ ทางภู มิ ศาสตร์ หมายความว่ า ผู ้ ใช้ ไม่ สามารถเข้าถึงเนื ้อหาได้จากในประเทศไทย
มันเป็ นการปิ ดกัน
แต่ ถ้าหากเข้าถึงจากนอกประเทศหรื อใช้เครื อข่ ายเสมื อนส่ วนตัว

(วี พี เอ็ น)

(virtual

private

้ เนื ้อหา
networks: VPN) ผู ้ ใช้ก็จะสามารถเข้าถึงเนื ้อหาได้”41 ประเด็ นนี ้สะท้อนให้เห็ นว่ า การปิ ดกัน
ภายใต้พ.ร.บ. คอมฯ ขัดกับธรรมชาติ ของอิ นเทอร์เน็ ตที่ มี การกระจายศู นย์ ไม่ มี พรมแดน และสากล

36

Twitter, 2564

37

Facebook, 2564

38

รองศาสตราจารย์ประจำ�มหาวิ ทยาลัยเกี ยวโตและผู ก
้ ่ อตัง้ กลุ่ ม 112 วอทช์

39

Prachatai, 2563a

40
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บริ ษัท เทคโนโลยี รายดัง กล่ าวและผู ้ แทนจากศู นย์ท นายความเพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนได้ย กกรณี
ของธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิ จ อดี ตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ ถู กศาลรัฐธรรมนู ญสั่ งยุ บพรรคในปี 2563
เป็ นตัวอย่ าง โดยในเดื อนมกราคม 2564 คลิ ปวี ดี โอความยาวประมาณ 30 นาที ของธนาธรที่ วิ พากษ์
้ ไม่ ให้เข้าถึงหลังจากกระทรวงดิ จิ ทัลฯ ขอ
วิ จารณ์ โครงการวัคซี นโควิ ด-19 พระราชทาน ได้ถู กปิ ดกัน
คำ �สั่ งศาลตามมารตรา 20 ของพ.ร.บ. คอมฯ ธนาธรตอบโต้ด ว้ ยการยื่ นคำ �ร้องต่ อศาลเพื่ อคัดค้าน
การจำ �กัดการเข้าถึง

ศาลอาญาเรี ยกกระทรวงดิ จิ ทัลฯ

และธนาธรมาไต่ สวนใหม่ และได้ยกเลิ กคำ �

้ ดังกล่ าว โดยให้เหตุ ผลว่ าเป็ นการคุ ม
สั่ งปิ ดกัน
้ ครองการแสดงความคิ ดเห็ นภายใต้ร ฐ
ั ธรรมนู ญและ
มาตรฐานสากล ผู ้ ให้ส ม
ั ภาษณ์ยง
ั ชี ้ให้เห็ นว่ า ก่ อนกรณี ของธนาธร คำ �สั่ งจำ �กัดการเข้าถึงเนื ้อหาของ
ศาลมักดำ �เนิ นการโดยไม่ มี การรับฟั งหรื ออนุ ญาตให้บุ คคลโต้แย้ง กรณี ของธนาธรจึงเป็ นการสร้าง
้ เว็ บไซต์ต่ าง ๆ ภายใต้มาตรา 20 ของพ.ร.บ. คอมฯ ด้วยการ
มาตรฐานใหม่ ในการพิ จารณาการปิ ดกัน
เปิ ดโอกาสให้เจ้าของยู อาร์แอลหรื อเว็ บไซต์ โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
สื่ อมวลชนและสำ �นักข่ าวก็ เผชิ ญความท้าทายในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยในปี 2563 ทุ ก
แพลตฟอร์มออนไลน์ของสำ �นักข่ าววอยซ์ ที วี (Voice TV) ถู กระงับการใช้งานเนื่ องจากถู กกล่ าวหาว่ า
ละเมิ ดพ.ร.ก. ฉุ กเฉิ นและมาตรา 14 ของพ.ร.บ. คอมฯ เพราะนำ �เข้าข้อมู ลเท็ จเข้าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์
้ เป็ นช่ วงที่ มี การชุ มนุ มประท้วงทางการเมื อง42 สำ �นักข่ าววอยซ์ ที วี ตอบโต้ด ว้ ยการ
โดยในเวลานัน
้ จงว่ า ไม่ เคยเผยแพร่ ข้อมู ลเท็ จหรื อทำ �ลายความ
ออกแถลงการณ์ปกป้ องสถานะของตัวเอง โดยชี แ
มั่ นคงของประเทศและความสงบเรี ยบร้อยของสาธารณะ วอยซ์ ที วี ยังได้ยื นยันว่ าเป็ นสำ �นักข่ าวที่
ยึ ดถื อระบอบประชาธิ ป ไตยมาโดยตลอดและยื นหยัดทำ �หน้าที่ ผลิ ตข่ าวสารเพื่ อรับใช้ส ง
ั คม43

3ข. การข่ มขู่ คุ กคาม
การข่ มขู่ ว่ าจะดำ �เนิ นคดี ด้วยพ.ร.บ. คอมฯ เป็ นอี กวิ ธี การหนึ่ งที่ นำ �มาใช้เพื่ อจำ �กัดสิ ทธิ เสรี ภาพ
ในการแสดงออกในประเทศไทย เดื อนพฤศจิ กายน 2560 นายกรัฐมนตรี ประยุ ทธ ์ ได้ขู่ ว่ าจะใช้พ.ร.บ.
คอมฯ อย่ างเข้มงวดกับสื่ อออนไลน์ที่ บิ ดเบื อนข้อเท็ จจริ งและเผยแพร่ รายงานข่ าวปลอม รวมถึงเผย
แพร่ วาทะสร้างความเกลี ยดชัง 44

42

Prachatai, 2563b

43

อ้างแล้ว

44

Sabpaitoon, 2560
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ในปี เดี ยวกัน กระทรวงดิ จิ ทัลฯ ได้ออกประกาศขอความร่ วมมื อจากประชาชนไม่ ให้ติ ดตาม
ติ ดต่ อ แบ่ งปั นหรื อมี ส่ วนในกิ จกรรมใดๆ อันเป็ นการเผยแพร่ เนื ้อหาของสมศักดิ ์ เจี ยมธี รสกุ ล นัก
ประวัติ ศาสตร์ชื่ อดัง ดร. ปวิ น ชัชวาลพงศ์พ น
ั ธ ์ นักวิ ชาการมหาวิ ทยาลัยเกี ยวโต และแอนดรู ว์
แม็ กเกรเกอร์ มาร์แชลล์ (Andrew MacGregor Marshall) ผู ้สื่ อข่ าวออนไลน์ โดยประกาศดังกล่ าว
้ สามทัง
้ ทางตรงและทางอ้อมอาจเข้าข่ ายละเมิ ดพ.ร.บ.
ผู ้ที่ เผยแพร่ ข้อมู ลเกี่ ยวกับบุ คคลทัง

ระบุ ว่ า

คอมฯ แม้จะไม่ เจตนาก็ ตาม45
ในเรื่ องนี ้ศู นย์ทนายเพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนได้ต ง
ั้ ข้อสังเกตว่ า

ประกาศดังกล่ าวเป็ นเพี ยงการ

สื่ อสารแต่ ไม่ มี ผลบังคับใช้ การจำ �กัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนในการติ ดตาม ติ ดต่ อ แบ่ งปั น
้ สามเป็ นสิ่ งที่ ไม่ ชอบด้วยกฎหมาย
หรื อปฏิ สัมพันธ ก
์ บ
ั บุ คคลทัง

้ การข่ มขู่ ดำ �เนิ นคดี อาจทำ �ให้
อี กทัง

ประชาชนผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ตเกิ ดความกลัว46 ดร. ปวิ นแสดงความเห็ นในเรื่ องประกาศฉบับดังกล่ าว
ว่ า

“เป็ นความพยายามที่ จะทำ �ให้ผมเป็ นบุ คคลที่ ไม่ พึ งปรารถนาทางออนไลน์และกี ดกันไม่ ให้ผู ้ ใช้

้
้ ทางบวกและทางลบ โดยในทางบวกผู ้คนรู ้จ ก
เฟซบุ ๊กติ ดต่ อกับผม เรื่ องนี ้ส่ งผลทัง
ั ผมมากขึ น
ผู ้
้ ในทันที ก่ อนหน้านัน
้ ผมมี ผู ้ติ ดตามประมาณ 200,000 - 300,000
ติ ดตามผมทางสื่ อสังคมเพิ่ มขึ น
ปั จจุ บันผมมี ผู ้ติ ดตามเกื อบ 1 ล้านคน ประกาศฉบับดังกล่ าวให้ผลตรงข้ามกับฝ่ ายรัฐบาล รัฐบาล
ต้องการจะขู่ ประชาชนผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ตและลดจำ �นวนผู ้ติ ดตามผม อย่ างไรก็ ตาม เรื่ องนี ้ส่ งผลด้าน
ลบด้วยไม่ มาก

บางคนยกเลิ กการเป็ นเพื่ อนในโซเชี ยลมี เดี ยกับผมเนื่ องจากเกรงจะกระทบกับการ

ทำ �งาน ผมรู ้สึ กผิ ดหวังและเอื อมระอา”
ในปี 2561 พล.ต.อ.ศรี วราห์ รังสิ พราหมณกุ ล รองผู ้บ ญ
ั ชาการตำ �รวจแห่ งชาติ ขู่ ว่ าจะฟ้ อง
ร้องดำ �เนิ นคดี กับกลุ่ มแร็ ปต่ อต้านเผด็ จการฐานละเมิ ดคำ �สั่ งคสช. พ.ร.บ. คอมฯ และกฎหมายยุ ยง
้ มี ยอดผู ้
ปลุ กปั่ น หลังจากวงแร็ ปดังกล่ าวได้เผยแพร่ มิ วสิ ควี ดี โอเพลง “ประเทศกู มี ” ซึ่ ง ณ เวลานัน
เข้าชมบนยู ทิ วบ์เกื อบ 20 ล้าน มิ วสิ ควี ดี โอดังกล่ าวถู กใจคนจำ �นวนมาก เนื่ องจากมี เนื ้อหาวิ พากษ์
วิ จารณ์ประเด็ นต่ าง ๆ ทางสังคมและการเมื องในประเทศไทย เช่ น เหตุ การณ์ทางประวัติ ศาสตร์
การแบ่ งขัว้ ทางการเมื อง การคอร์ร ป
ั ชัน การแทรกแซงทางการเมื องของทหาร ตลอดจนการบังคับ
ใช้กฎหมาย

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ �ความผิ ดเกี่ ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ขานรับด้วยว่ า มิ วสิ ควี ดี โอดังกล่ าวอาจเข้าข่ ายความผิ ดภายใต้มาตรา 14 (2) ของพ.ร.บ. คอมฯ

45

Bangkok Post, 2560

46

ศู นย์ทนายความเพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน (2560)
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ด้ว ยการนำ � ข้อ มู ลเท็ จเข้า สู่ ระบบออนไลน์อ น
ั น่ าจะเป็ นการสร้า งความเสี ยหายต่ อความมั่ นคงของ
ประเทศ47 แต่ เนื่ องจากโดนวิ พากษ์วิจารณ์อย่ างหนักจากประชาชนผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ต ในเวลาต่ อมา
พล.ต.อ.ศรี วราห์ ได้กลับคำ �และยื นยันว่ า ประชาชนสามารถร้อง ฟั ง และแชร์เพลงดังกล่ าวได้48
เดชาธร บำ �รุ งเมื อง หนึ่ งในสมาชิ กวงแร็ ปต่ อต้านเผด็ จการกล่ าวว่ า “เพลงประเทศกู มี ไม่ ได้
้ แต่ ตำ �รวจขู่ ว่ าจะใช้พ.ร.บ. คอมฯ จัดการ ทัง
้ ยังมี รายงานข่ าวว่ า การแชร์เพลงดังกล่ าวนัน
้
ถู กปิ ดกัน
ผิ ดกฎหมาย พ.ร.บ. คอมฯ ถู กนำ �มาใช้เพื่ อสร้างความหวาดกลัวและเป็ นอาวุ ธของระบอบเผด็ จการ
ในการดำ �เนิ นคดี กับผู ้ที่ โพสต์หรื อแชร์เนื ้อหา หากนำ �มาใช้ ในทางที่ ถู กต้อง พ.ร.บ. คอมฯ จะสามารถ
้ เว็ บไซต์พนันได้ กลับกันพ.ร.บ. คอมฯ
จัดการกับข่ าวปลอม ปฏิ บัติ การข่ าวสาร (ไอโอ) หรื อปิ ดกัน
กลับถู กนำ �มาใช้ ในทางที่ ผิ ดโดยเจ้าหน้าที่ เพื่ อปิ ดปากผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ต”
้ แล้ว พ.ร.บ. คอมฯ ยังถู กนำ �มาใช้เพื่ อคุ กคามกลั่ นแกล้ง เนื่ องจากอนุ ญาตให้มี
นอกจากนัน
การฟ้ องร้องต่ อเจ้าหน้าที่ ตำ �รวจจากท้องที่ ใดก็ ได้ ยิ่ งชี พ อัชฌานนท์ ผู ้จ ด
ั การไอลอว์ ให้ข อ
้ มู ลว่ า
“พ.ร.บ. คอมฯ ถู กนำ �มาใช้ ในการกลั่ นแกล้ง เช่ นกรณี ของสุ รพันธ ์ รุ จิ ไชยวัฒน์ ในปี 2558 สุ รพันธ ์
ซึ่ งเป็ นชาวบ้านนักเคลื่ อนไหวเพื่ อสิ่ งแวดล้อมและต่ อต้านเหมื องในจังหวัดเลย

ถู กดำ �เนิ นคดี โดย

บริ ษัทเหมื องแห่ งหนึ่ งในความผิ ดฐานหมิ่ นประมาทและละเมิ ดพ.ร.บ. คอมฯ มาตรา 14 (1) โดยบริ ษัท
เหมื องระบุ ว่ า

ข้อความของสุ รพันธ ท
์ ี่ โพสต์บนเฟซบุ ๊กเข้าข่ ายทำ �ให้ผู ้อื่ นเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงและทำ �ให้

ลู กค้ารวมถึงสาธารณชนไม่ เชื่ อมั่ นในบริ ษัท สุ รพันธ ถ
์ ู กฟ้ องร้องดำ �เนิ นคดี ที่ ศาลจังหวัดแม่ สอด ซึ่ ง
้ สุ รพันธ ์ ได้ถู กบริ ษัทดังกล่ าวฟ้ องร้องในหลายคดี หนึ่ ง
อยู่ ทางภาคเหนื อของประเทศ ก่ อนหน้านัน
้ เป็ นคดี ที่ ฟ้ องร้องต่ อศาลในจังหวัดภู เก็ ต ซึ่ งอยู่ ทางภาคใต้ของประเทศ”49 วิ ธี การนี ้ถู กนำ �มา
ในนัน
ใช้เพื่ อปิ ดปาก ข่ มขู่ คุ กคาม และสร้างภาระใหัก บ
ั เหยื่ อ จี รนุ ช เปรมชัยพร ผู ้เชี่ ยวชาญด้านสื่ อ กล่ าว
ย้ำ�ว่ า “พ.ร.บ. คอมฯ อนุ ญาตให้แจ้งความต่ อเจ้าหน้าที่ ตำ �รวจได้ในทุ กท้องที่ ไม่ ว่ าจะถู กตัดสิ นว่ าผิ ด
้ แต่ เริ่ มต้น”50
หรื อไม่ ผิ ด พ.ร.บ. คอมฯ ได้สร้างภาระให้ก บ
ั เหยื่ อตัง

3ค. การดำ�เนิ นคดี
้ ต่ อ
้ แต่ การรัฐประหารในปี 2557 การดำ �เนิ นคดี ภายใต้พ.ร.บ. คอมฯ มี แนวโน้มเพิ่ มขึ น
นับตัง
เนื่ อง หัวข้อนี ้ ได้รวบรวมคดี สำ �คัญ ๆ ที่ แสดงให้เห็ นว่ าพ.ร.บ. คอมฯ ถู กนำ �ไปใช้ ในทางที่ ผิ ดในฐานะ

47

ไอลอว์ 2561

48

The Nation, 2561

49

ให้สม
ั ภาษณ์เอเชี ย เซ็ นเตอร์เมื่ อวันที่ 11 มี มาคม 2565

50

ให้สม
ั ภาษณ์เอเชี ย เซ็ นเตอร์เมื่ อวันที่ 25 มี นาคม 2565
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เครื่ องมื อในการดำ �เนิ นคดี และริ ดรอนสิ ทธิ ดิจิ ทัลอย่ างไร

โดยข้อมู ลจากศู นย์ทนายความเพื่ อสิ ทธิ

้ แต่ เกิ ดการชุ มนุ มทางการเมื องในปี 2563 จนถึงเดื อนเมษายน 2565 มี ผู ้ถู ก
มนุ ษยชนเปิ ดเผยว่ า ตัง
ดำ �เนิ นคดี ภายใต้พ.ร.บ. คอมฯ แล้วอย่ างน้อยจำ �นวน 129 ราย ในจำ �นวน 148 คดี การเมื อง51
้ สุ ดบทเฉพาะกาล จิ รานุ ช เปรมชัยพร ผู ้อำ �นวยการเว็ บไซต์
ในปี 2552 ทันที ที่ พ.ร.บ. คอมฯ สิ น
ประชาไท ถู กดำ �เนิ นคดี ในความผิ ดฐานปล่ อยให้มี ข้อความหมิ่ นสถาบันฯ บนเว็ บบอร์ดของประชาไท
้ ฐานปล่ อยให้มี การแสดงความคิ ดเห็ นในลักษณะ
1 ปี ต่ อมา จิ รานุ ชถู กดำ �เนิ นคดี พ.ร.บ. คอมฯ อี กครัง
เดี ยวกันบนเว็ บข่ าวประชาไท

จิ รานุ ชเล่ าถึงประสบการณ์ที่ ผ่ านมาว่ า “การถู กดำ �เนิ นคดี ไม่ ใช่ เรื่ อง

้ ที่ ให้
้
เหนื อความคาดหมาย เนื่ องจากในเวลานัน
มี สื่ อออนไลน์จำ�นวนไม่ มาก และประชาไทก็ เปิ ดพื น
มี การแสดงความคิ ดเห็ นและวิ พากษ์วิจารณ์ผู ้นำ�และระบอบเผด็ จการ

้ แรกรู ้สึ ก
ตอนที่ ถู กจับครัง

้ ที่ สอง ทำ �ให้รู ้สึ กแย่
เอื อมระอา แต่ ก็ ไม่ เลวร้ายนัก เราได้เตรี ยมการเอาไว้แล้ว แต่ การถู กจับเป็ นครัง
้ สุ ด และตอนนัน
้ ก็ ถู กนำ �ตัวไปรับทราบข้อกล่ าวหาไกลถึงจังหวัดขอนแก่ น
เนื่ องจากคดี แรกยังไม่ สิ น
ที่ ซึ่ งมี ผู ้ ไปแจ้งความไว้ กฎหมายแบบพ.ร.บ. คอมฯ เป็ นแนวทางที่ รัฐบาลของประเทศต่ าง ๆ ทั่ วโลก
นำ �ไปใช้เพื่ อควบคุ มและกำ �กับอิ นเทอร์เน็ ตผ่ านตัวกลาง”
ในปี 2558 จิ รานุ ชถู กพิ พากษาตัดสิ นว่ ามี ความผิ ดตามมาตรา 15 ของพ.ร.บ. คอมฯ โดยศาล
พิ พากษาว่ า

ผู ้กระทำ �ความผิ ดไม่ ให้ความร่ วมมื ออย่ างเต็ มที่ กับเจ้าหน้าที่ ในการลบข้อความที่ ผิ ด

กฎหมาย ศาลจึงลงโทษจำ �คุ ก 8 เดื อนและปรับเป็ นเงิ น 20,000 บาท โดยให้รอลงอาญาโทษจำ �คุ กเป็ น
้ นี ้ คดี ของจิ รานุ ชได้ร บ
้ จากประชาคมระหว่ างประเทศและผู ้รณรงค์ด า้ น
เวลา 1 ปี 52 ทัง
ั ความสนใจทัง
สื่ อโดยสร้างแรงกดดันอย่ างหนักต่ อรัฐบาลไทย

้ มาในระหว่ างกระบวนการ
คดี นี ้ยง
ั ถู กหยิ บยกขึ น

ทบทวนยู พี อาร์รอบ 1 และ 3 ของประเทศไทยด้วย
ในปี 2557 ชุ ติ มา สี ดาเสถี ยรและอลัน มอร์ริ สัน สองผู ้สื่ อข่ าวจากสำ �นักข่ าวภู เก็ ตหวานถู ก
ดำ �เนิ นคดี ฐานหมิ่ นประมาทและละเมิ ดพ.ร.บ. คอมฯ (มาตรา 14) คดี นี ้ถู กฟ้ องร้องโดยกองทัพเรื อ
้ คู่ เผยแพร่ ถ้อยคำ �จากรายงานการสื บสวนของสำ �นักข่ าวรอยเตอร์ที่ ระบุ ว่ า
ซึ่ งกล่ าวหาว่ าทัง

ไทย

กองกำ �ลังทางเรื อของไทยได้ร บ
ั ผลประโยชน์จากการเข้ามาของชาวโรฮิ งญา ต่ อมาในปี 2558 นัก
้ สองรายนี ้ถู กตัดสิ นยกฟ้ องโดยศาลจังหวัดภู เก็ ต มอร์ริ สันเล่ าถึงเรื่ องนี ว้ ่ า “ในตอนนัน
้ ผม
ข่ าวทัง
ประหลาดใจมากที่ การรายงานข่ าวอย่ างตรงไปตรงมาเกี่ ยวกับ ปั ญหาการค้ามนุ ษย์ ไ ด้ร บ
ั การตอบ
้ ที่ ฟ้ องร้องดำ �เนิ นคดี กับ
สนองกลับเช่ นนี ้ ผมเคยทำ �งานในหลายประเทศ ไม่ มี ใครในประเทศเหล่ านัน
สื่ อในลักษณะเช่ นนี ้ สำ �นักข่ าวภู เก็ ตหวานได้ร บ
ั ผลกระทบอย่ างมากในระยะยาว หลังถู กกองทัพเรื อ
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ฟ้ องร้อง

เราสู ญเสี ยผู ้สนับสนุ นโฆษณารายใหญ่ เนื่ องจากพวกเขาไม่ อยากมี ปั ญหากับกองทัพเรื อ

มันเป็ นการต่ อสู ้ที่ ยากลำ �บาก แต่ เราก็ ต ด
ั สิ นใจสู ้ต่ อและพยายามทำ �ให้ภู เก็ ตหวานอยู่ ต่ อไปได้ แม้ว่ า
เราจะชนะคดี แต่ ท้ายที่ สุ ดแล้วเราจำ �เป็ นต้องปิ ดตัวลง”
ชุ ติ มากล่ าวเสริ มว่ า “มันยากลำ �บากมาก เราเสี ยเวลาไปมากกับเรื่ องนี ้ เราสู ญเสี ยพลังในการ
รายงานข้อมู ลข่ าวสารสำ �คัญให้สาธารณชนรับทราบ

ภู เก็ ตหวานเพี ยงแค่ ต้องการให้ประเทศไทย

เดิ นไปในแนวทางที่ ถู กต้อง เพื่ อยุ ติ การคอร์ร ป
ั ชันและยุ ติ การค้ามนุ ษย์อ น
ั โหดร้ายทารุ ณซึ่ งทำ �ให้ชื่ อ
เสี ยงของประเทศไทยเสี ยหาย ข้อกล่ าวหาอันไม่ เป็ นธรรมนี ้ส่ งผลกระทบความสัมพันธ ์ ในครอบครัว
ด้วย พ่ อของมอร์ริ สันป่ วยหนัก แต่ เขาก็ ไม่ สามารถเดิ นทางออกนอกประเทศเพื่ อกลับไปเยี่ ยมพ่ อได้
้ สุ ดท้าย เราสู ญเสี ยเวลาในการดู แล
พ่ อของเขาเสี ยชี วิ ตโดยที่ มอร์ริ สันไม่ มี โอกาสพบหน้าพ่ อเป็ นครัง
้ หมดวิ่ งไปวิ่ งมาและแก้ต่ างให้ก บ
คนที่ เรารัก เราต้องใช้พลังทัง
ั ตัวเองในเรื่ องบ้า ๆ เช่ นนี ้ เจ้าหน้าที่
พยายามที่ จะข่ มขู่ /คุ กคามภู เก็ ตหวานโดยใช้กฎหมายแย่ ๆ แบบนี ้ มันเจ็ บปวดมาก เราสู ญเสี ยไปมาก
และเราไม่ สามารถประเมิ นมู ลค่ าได้”
ในปี 2559 กองอำ �นวยการรักษาความมั่ นคงภายใน (กอ. รมน.) ภาค 4 ส่ วนหน้า ซึ่ งมี หน้า
้ ที่ ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ที่ บริ หารจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งในพื น

ได้ยื่ นฟ้ องนัก

ปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน 3 คน ประกอบด้วยพรเพ็ ญ คงขจรเกี ยรติ สมชาย หอมลออ และอัญชนา
หี มมิ หน๊ะ ในข้อหาหมิ่ นประมาทและละเมิ ดมาตรา 14 (1) ของพ.ร.บ. คอมฯ เนื่ องมาจากการที่ นัก
้ สามคนตี พิ มพ์เ ผยแพร่ รายงานการซ้อ มทรมานและการปฏิ บัติ อย่ างโหด
ปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนทัง
ร้ายโดยกองกำ �ลังความมั่ นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี ถัดมา กอ. รมน. ได้ถอนแจ้งความและ
้ สามคน หลังจากโดนกดดันอย่ างหนัก
สำ �นักอัยการจังหวัดปั ตตานี ได้ยุ ติ การดำ �เนิ นคดี อาญากับทัง
้ ประเทศไทยกำ �ลังจะเข้าสู่ กระบวนการยู พี อาร์รอบที่ 3 ด้วย
จากภาคประชาสังคมและในเวลานัน
ในปี 2563 ดนัย อุ ศมา ศิ ลปิ นอิ สระจากจังหวัดภู เก็ ต ถู กการท่ าอากาศยานแห่ งประเทศไทย
(ทอท.) ฟ้ องร้องดำ �เนิ นคดี ในความผิ ดตามพ.ร.บ. คอมฯ ฐานโพสต์ข อ
้ ความทางเฟซบุ ๊กว่ าไม่ มี มาตรา
การคัดกรองโควิ ด-19 ที่ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ ต่ อมาในปี 2564 ศาลพิ พากษายกฟ้ องคดี ดังกล่ าว โดย
ระบุ ว่ า ดนัยได้ โพสต์ข อ
้ ความทางเฟซบุ ๊กโดยไม่ มี เจตนาจะสร้างความตระหนกตกใจให้แก่ ประชาชน
หรื อเผยแพร่ ข้อความอันเป็ นเท็ จ53 ดนัยกล่ าวภายหลังคำ �พิ พากษาว่ า ต้องใช้เวลาเกื อบ 2 ปี ในการ
์ องตัวเอง “ผมรู ้สึ กเบื่ อหน่ ายและเอื อมระอามาก เรามี สิ ทธิ ที่ จะวิ พากษ์วิจารณ์
ยื นยันความบริ สุ ทธิ ข
รัฐบาล”54
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3ง. การสร า้ งแรงกดด น
ั ต่ อผู ้ ใ ห้บ ริ การอิ นเทอร เ์ น็ ตและบริ ษ ท
ั
เทคโนโลยี
พ.ร.บ. คอมฯ สร้างภาระให้ก บ
ั ตัวกลางอิ นเทอร์เน็ ตโดยมาตราต่ าง ๆ ได้กำ�หนดภาระความรับ
ผิ ดชอบให้ก บ
ั ผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตและบริ ษัทเทคโนโลยี

ผู ้ ให้บริ การที่ ไม่ ปฏิ บัติ ตามบทบัญญัติ

ดังกล่ าวภายในเวลาที่ กำ �หนดจะถู กดำ �เนิ นคดี และได้ร บ
ั โทษ
อรพิ ณ ยิ่ งยงพัฒนา อดี ตผู ้รณรงค์ด า้ นนโยบายอธิ บายว่ า ช่ วงก่ อนที่ พ.ร.บ. คอมฯ จะเริ่ ม
้ ที่ หลักในการแสดงความคิ ดเห็ นของผู ้คน เมื่ อพ.ร.บ. คอมฯ ถู ก
บังคับใช้ เว็ บบอร์ดต่ าง ๆ เป็ นพื น
บังคับใช้ เจ้าของแพลตฟอร์มต่ าง ๆ และผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตจำ �เป็ นต้องปรับมาตราการเพื่ อให้
้ ของตัวกลางอิ นเทอร์เน็ ตเหล่ านี ้ประกอบด้วย
เป็ นไปตามกฎหมายดังกล่ าว ความรับผิ ดชอบที่ เพิ่ มขึ น
การติ ดตามตรวจสอบการแสดงความคิ ดเห็ นบนแพลตฟอร์ม และการระบุ ตัว ตนผู ้ ใ ช้อิ นเทอร์เน็ ต
้ แล้ว เมื่ อพิ จารณา
ซึ่ งถื อเป็ นภาระที่ หนักและไม่ เป็ นไปตามธรรมชาติ ของอิ นเทอร์เน็ ต นอกจากนัน
ถึงข้อมู ลมากมายมหาศาลที่ ไหลเวี ยนผ่ านอิ นเทอร์เน็ ต

จึงเป็ นไปไม่ ได้ที่ จะตรวจตราความคิ ดเห็ น

ต่ าง ๆ และเฝ้ าติ ดตามตลอด 24 ชั่ วโมง ด้วยเหตุ นี ้ เว็ บบอร์ดท้องถิ่ นขนาดเล็ กจึงไม่ สามารถแบกรับ
ภาระต่ าง ๆ ได้ จึงต้องยุ ติ การให้บริ การในที่ สุ ด ขณะที่ แพลตฟอร์มข่ าวออนไลน์ก็ ต ด
ั สิ นใจยกเลิ ก
ฟั งก์ช น
ั การแสดงความคิ ดเห็ นใต้รายงานข่ าว มี เพี ยงเว็ บบอร์ดขนาดใหญ่ และแพลตฟอร์มออนไลน์
้ ที่ การใช้เสรี ภาพในการแสดงออก
้ ที่ รอดไปได้ จะเห็ นได้ว่ า พ.ร.บ. คอมฯ ลดพื น
ต่ างประเทศเท่ านัน
้ ยังจำ �กัดโอกาสในการสร้างสรรค์หรื อนวัตกรรมออนไลน์ ในประเทศ ผู ้คนหันไป
ของประชาชน ทัง
้ ที่ แพลตฟอร์มออนไลน์ต่ างประเทศ
แสดงความคิ ดเห็ นบนพื น

เนื่ องจากมี ความยากลำ �บากมากกว่ า

ในการบังคับใช้พ.ร.บ. คอมฯ กับบริ ษัทเทคโนโลยี รายใหญ่ 55
จิ รานุ ชอธิ บายเพิ่ มเติ มว่ า “ภายใต้เงาของพ.ร.บ. คอมฯ ประชาไทมองว่ าการรักษาเว็ บบอร์ด
้ เราจึงตัดสิ นใจปิ ดเว็ บบอร์ด เรารู ้สึ ก
ของเราเอาไว้มี แต่ จะเพิ่ มภาระและสร้างความเสี่ ยงมากยิ่ งขึ น
แย่ มาก เนื่ องจากเราไม่ มี ความสามารถในการปกป้ องสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของผู ้ ใช้ ได้ ถ้าประชาไท
ต้องให้บริ การเว็ บบอร์ดที่ ถู กจำ �กัดตามพ.ร.บ. คอมฯ เราก็ ไม่ รู ้ว่ าจำ �เป็ นต้องมี ไปทำ �ไม ด้วยเหตุ ผล
้ หมด เราจึงยุ ติ การให้บริ การเว็ บบอร์ด
ทัง
ในการแบ่ งปั นข้อมู ลและแสดงความคิ ดเห็ น
ไทมี สมาชิ กเว็ บบอร์ดจำ �นวนหลายแสน
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้ ที่
เราแจ้งให้ผู ้ ใช้ทราบล่ วงหน้า 1 เดื อน เราสู ญเสี ยพื น
ถ้าคำ �นวนเป็ นมู ลค่ าทางเศรษฐกิ จ

เราสู ญเสี ยมู ลค่ าทางเศรษฐกิ จมหาศาล

้ ประชา
ในเวลานัน
มันเจ็ บปวดมาก

ให้สม
ั ภาษณ์เอเชี ย เซ็ นเตอร์เมื่ อวันที่ 23 มี นาคม 2565
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เว็ บบอร์ดเป็ นเหมื อนชุ มชนเสมื อนจริ ง มันน่ าเศร้ามาก พ.ร.บ. คอมฯ ทำ �ลายเศรษฐกิ จสร้างสรรค์
ของประเทศและผู ้ประกอบการท้องถิ่ น”
อย่ างไรก็ ตาม

ในท้ายที่ สุ ดก็ พิ สู จน์แล้วว่ าบริ ษัทเทคโนโลยี ระหว่ างประเทศรายใหญ่ ไม่ อาจ

้ นี ้ มาตรา 18 ของพ.ร.บ.
หลบพ้นเงามื ดของพ.ร.บ. คอมฯ ไปได้ท่ ามกลางการกดดันจากรัฐบาลไทย ทัง
คอมฯ เจ้าหน้าที่ มี อำ �นาจในการขอข้อมู ลผู ้ ใช้จากผู ้ ให้บริ การ ข้อมู ลล่ าสุ ดจากศู นย์ความโปร่ งใสของ
เฟซบุ ๊กรายงานว่ า ระหว่ างเดื อนมกราคมถึงมิ ถุ นายน 2564 ทางแพลตฟอร์มได้ร บ
ั การร้องขอข้อมู ล
้ สิ น
้ 130 ครัง
้ โดยในจำ �นวนนี ้ 124 คำ �ร้องเป็ นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ส่ วน
จากรัฐบาลไทยทัง
้ ตลอดปี 2563 เฟซบุ ๊กได้ร บ
อี ก 6 คำ �ร้องเป็ นการขอเปิ ดเผยข้อมู ลฉุ กเฉิ น ก่ อนหน้านัน
ั การร้องขอ
้ สิ น
้ 267 จากรัฐบาลไทย เฟซบุ ๊กอธิ บายเพิ่ มว่ า ทุ ก ๆ คำ �ร้องจากรัฐบาลจะได้ร บ
ข้อมู ลทัง
ั การทบทวน
อย่ างถี่ ถ้วนเพื่ อความเพี ยงพอทางกฎหมาย

บริ ษัทอาจปฏิ เสธคำ �ร้องดังกล่ าวหรื อขอการจำ �เพาะ

เจาะจงเพิ่ มเติ มสำ �หรับคำ �ร้องที่ ดู เหมื อนกว้างขวางหรื อกำ �กวม56 สำ �หรับทวิ ตเตอร์ ในรายงานความ
โปร่ งใส่ เปิ ดเผยว่ า ระหว่ างเดื อนมกราคม 2555 ถึงมิ ถุ นายน 2564 ทางแพลตฟอร์มได้ร บ
ั การร้องขอ
้ สิ น
้ 103 คำ �ร้อง อย่ างไรก็ ตาม อัตราการปฏิ บัติ ตามคำ �ร้องของทวิ ตเตอร์อยู่
ข้อมู ลจากรัฐบาลไทยทัง
ที่ 0%57
ผู ้ ให้ บริ การอิ นเทอร์เน็ ตหรื อบริ ษัท เทคโนโลยี ที่ ล่ าช้า หรื อปฏิ เสธจะปฏิ บัติ ตามมาตราต่ างๆ
ของพ.ร.บ. คอมฯ กำ �ลังเผชิ ญกับแรงกดดัน ในปี 2563 เฟซบุ ๊กและทวิ ตเตอร์ถู กดำ �เนิ นคดี ภาย
ใต้พ.ร.บ. คอมฯ

้
โดยกระทรวงดิ จิ ทัลฯ ได้ยื่ นคำ �ร้องต่ อตำ �รวจอาชญากรรมไซเบอร์หลังจากทัง

สองแพลตฟอร์มยักษ์ ใหญ่ ล่ าช้าเกิ นกว่ ากำ �หนด 15 วันในการปฏิ บัติ ตามคำ �สั่ งศาลเพื่ อให้ลบข้อมู ล
้ แรกที่ รัฐมนตรี ฯ ใช้พ.ร.บ. คอมฯ ดำ �เนิ นคดี กับแพลตฟอร์มรายใหญ่ ฐานไม่ ปฏิ บัติ ตาม
นับเป็ นครัง
้ แถลงว่ า กระทรวงได้แจ้ง
คำ �สั่ งศาล พุ ทธิ พงษ์ ปุ ณณกันต์ รัฐมนตรี กระทรวงดิ จิ ทัลฯ ในเวลานัน
้ แต่ ก็ ยง
เตื อนไปยังบริ ษัทดังกล่ าวและส่ งคำ �เตื อนไปแล้วถึง 2 ครัง
ั ไม่ มี การปฏิ บัติ ตามการร้องขอ58
รัฐมนตรี ฯ ยังระบุ ด้วยว่ า “หากทางบริ ษัทส่ งผู ้แทนมาขอเจรจา ตำ �รวจก็ ยง
ั จะสามารถจะดำ �เนิ นคดี
้ สองฝ่ ายก็ อาจจะตกลง
กับบริ ษัทได้ แต่ ถ้าทางบริ ษัทกระทำ �ความผิ ดหรื อยอมรับว่ าทำ �ความผิ ด ทัง
กันได้ดว้ ยการจ่ ายค่ าปรับ”59

56

Facebook, 2564

57

Twitter, 2564

58

BBC, 2563

59

Tanakasempipat and Thepgumpanat, 2563
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เฟซบุ ๊ ก ตอบโต้ ด ้ ว ยการขู่ ว่ าจะยื่ นฟ้ องรัฐ บาลไทยกลับ เนื่ องจากถู กบัง คับ ให้ บ ล็ อกกลุ่ ม
เฟซบุ ๊กรอยัลลิ สต์มาร์เก็ ตเพลส (ดังที่ กล่ าวมาแล้วข้างต้น) เนื่ องจากรัฐบาลมองว่ ามี เนื ้อหาวิ พากษ์วิ
้ เป็ นเรื่ องที่ ร้ายแรงมาก เป็ นการ
จารณ์สถาบันฯ ในคำ �แถลงบริ ษัทเฟซบุ ๊กระบุ ว่ า การร้องขอให้ปิ ดกัน
ละเมิ ดกฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่ างประเทศ
ความคิ ดเห็ นของผู ้คนด้วย60

้ ยังส่ งผลกระทบต่ อความสามารถในการแสดง
ทัง

ถื อเป็ นความเคลื่ อนไหวที่ หาได้ยากสำ �หรับแพลตฟอร์มเฟซบุ ๊กที่ ยื่ น

ฟ้ องร้องรัฐบาลไทยเนื่ องจากทางแพลตฟอร์มปฏิ บัติ ตามกฎหมายของประเทศไทยมาโดยตลอด
นายกรัฐมนตรี ประยุ ทธ ต
์ อบโต้ปฏิ กิ ริ ยาดังกล่ าวของเฟซบุ ๊ก โดยยื นยันว่ า เฟซบุ ๊กจำ �เป็ นต้อง
ปฏิ บัติ ตามกฎหมายไทยและรัฐ บาลไม่ ได้ห วั่ นกลัว กับ การขู่ ฟ้ องกลับ ของเฟซบุ ๊กในเรื่ องการบล็ อก
บัญชี ผู ้ ใช้ต่ าง ๆ ที่ ดู หมิ่ นสถาบันฯ61
้ เมื่ อแน่ งน้อย อัศวกิ ตติ กร ผู ้สนับสนุ น
ในปี 2564 เฟซบุ ๊กต้องเผชิ ญกับแรงกดดันมากยิ่ งขึ น
สถาบันฯ ได้ยื่ นคำ �ร้องผ่ านชัยวุ ฒิ ธนาคมานุ สรณ์ รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงดิ จิ ทัลฯ เพื่ อให้ร ฐ
ั บาล
ตรวจสอบการดำ �เนิ นธุ รกิ จของเฟซบุ ๊กในประเทศไทย

โดยขอให้ร ฐ
ั บาลสอบสวนประเด็ นต่ าง

ๆ

เกี่ ยวกับเฟซบุ ๊กไม่ ว่ าจะเป็ นการจ่ ายภาษี และการดำ �เนิ นธุ รกิ จที่ อาจกระทบต่ อความมั่ นของประเทศ
ตลอดจนความเป็ นกลาง

หลังจากรับคำ �ร้องแล้ว

รัฐมนตรี ฯ

แถลงว่ า

เฟซบุ ๊กไม่ ได้ปฏิ บัติ ตาม

กฎหมายไทยและรัฐบาลกำ �ลังดำ �เนิ นการเรื่ องนี ้อยู่ 62
ในเรื่ องการสร้างแรงกดดันต่ อผู ้ ให้บริ การอิ นเทอร์เน็ ตและแพลตฟอร์มโซเชี ยลมี เดี ย

ผู ้

เชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยี รายหนึ่ งกล่ าวว่ า “แพลตฟอร์มโซเชี ยลมี เดี ยต้องปฏิ บัติ ตามพ.ร.บ. คอมฯ
เพื่ อความอยู่ รอด

้ อาจต้องเผชิ ญกับบทลงโทษหรื อถู กยึ ดใบอนุ ญาต แพลตฟอร์มต่ าง ๆ
มิ เช่ นนัน

รู ้สึ กไม่ สบายใจและกระอักกระอ่ วนใจกับกฎหมายฉบับนี ้ พ.ร.บ. คอมฯ สร้างความรู ้สึ กอึ ดอัดใจให้
กับแพลตฟอร์มต่ าง

ๆ”63

ฐิ ติ รัตน์

์ ุล
ทิ พย์ส ม
ั ฤทธิ ก

อาจารย์คณะนิ ติ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่ าวเพิ่ มเติ มว่ า “เป็ นที่ รู ้ก น
ั ในวงการว่ า ผู ้ ให้บริ การมักรู ้สึ กกระอักกระอ่ วนใจกับการ
ปฏิ บัติ ตามคำ �ร้องขอของเจ้าหน้าที่ ภายใต้พ.ร.บ. คอมฯ แพลตฟอร์มต่ าง ๆ ไม่ เพี ยงแค่ ต้องปฏิ บัติ
้ แต่ ยังต้องปฏิ บัติ มาตรฐานสากลด้วย นอกจากนัน
้ แล้ว ผู ้ ให้
ตามกฎหมายของประเทศไทยเท่ านัน
้ ฐาน
บริ การยังต้องรักษาความไว้วางใจจากลู กค้าและทำ �ให้ น ักลงทุ นเชื่ อมั่ นว่ าได้ดำ �เนิ นธุ รกิ จบนพื น
จริ ยธรรม เหล่ านี ้คือสิ่ งที่ ผู ้ ให้บริ การต้องพิ จารณา”64
60

Iyengar, 2563

61

Bangkok Post, 2563

62

ประชาไท (2564)

63

ให้สม
ั ภาษณ์เอเชี ย เซ็ นเตอร์ เมื่ อวันที่ 24 มี นาคม 2565

64

ให้สม
ั ภาษณ์เอเชี ย เซ็ นเตอร์ เมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2565
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้ ยังเป็ นผู ้ดู แลกลุ่ มออนไลน์ที่ ถู กปิ ดกัน
้ ภายใต้พ.ร.บ.
ดร. ปวิ น ซึ่ งถู กคุ กคามและดำ �เนิ นคดี ทัง
คอมฯ เพิ่ มเติ มประเด็ นที่ น่ าสนใจว่ า “แพลตฟอร์มออนไลน์ต่ าง ๆ ได้ร บ
ั การร้องขอจากรัฐบาลให้ลบ
เนื ้อหาที่ ไม่ พึ งประสงค์ โดยแต่ ละแพลตฟอร์มแสดงท่ าที ตอบกลับแตกต่ างกันไป

ท่ าที ที่ แตกต่ าง

เหล่ านี ้ข องแพลตฟอร์ม โซเชี ยลมี เดี ยอาจมาจากจุ ดขายและความอดทนอดกลั้น ต่ อเนื ้อ หาที่ ทำ �ให้
รัฐบาลไม่ สบายใจแตกต่ างกันออกไป

้ น้อยกว่ าทวิ ต
โดยเฟซบุ ๊กมี ความต้านทานและอดทนอดกลัน

ขณะที่ ทวิ ตเตอร์กล้าที่ จะเสี่ ยงและไม่ เกรงกลัว

เตอร์

ผมรู ้สึ กสะดวกใจที่ จะโพสต์ข อ
้ ความลงบน

ทวิ ตเตอร์ ผมไม่ กังวลว่ า โพสต์ของผมจะถู กลบหรื อบัญชี ของผมจะถู กปิ ด แต่ ผมรู ้สึ กเป็ นกังวลเมื่ อ
โพสต์ขอ
้ ความบนเฟซบุ ๊ก”
ในระหว่ างการสัมภาษณ์ก บ
ั แพลตฟอร์มเทคโนโลยี รายหนึ่ ง

เอเชี ย

เซ็ นเตอร์ส ง
ั เกตได้ว่ า

บริ ษัทเทคโนโลยี ต่ าง ๆ กำ �ลังอยู่ ในสถานะที่ ยากลำ �บากเนื่ องจากต้องพยายามรักษาสมดุ ลระหว่ าง
การปฏิ บัติ ตามพ.ร.บ.

คอมฯ

กับการยึ ดถื อปฏิ บัติ ตามมาตราฐานของตัวเอง

ผู ้แทนจากบริ ษัท

เทคโนโลยี แห่ งหนึ่ งกล่ าวว่ า “พ.ร.บ. คอมฯ เป็ นกฎหมายที่ มี ความท้าทายแล้วก็ คาดเดาไม่ ได้ ภาย
ใต้กฎหมายฉบับนี ้ รัฐบาลมี อำ �นาจบังคับให้บริ ษัทเทคโนโลยี จำ �กัดเนื ้อหาต่ าง ๆ ที่ รัฐบาลต้องการ
บริ ษัทไม่ อาจตอบโต้กลับได้มากนักเนื่ องจากอาจส่ งผลลัพธ ต
์ รงข้าม อย่ างไรก็ ตาม แพลตฟอร์มจะ
ยังคงยึ ดมั่ นต่ อเสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ นและสิ ทธิ ต่ าง ๆ ของผู ้ ใช้งาน โดยเราได้ยึ ดนโยบาย
้ ฐานกฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่ างประเทศ
และแนวทางปฏิ บัติ บนพื น

อันประกอบไปด้วยหลักการ

้ นะแห่ งสหประชาชาติ ว่ าด้วยธุ รกิ จกับสิ ทธิ มนุ ษยชน กติ กาไอซี ซี พี อาร์ และกติ การะหว่ างประเทศ
ชี แ
ว่ าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม”
้ แล้ว
นอกจากนัน
บริ การอิ นเทอร์เน็ ต

พ.ร.บ.

คอมฯ

ยังสร้างภาระทางการเงิ นให้ก บ
ั บริ ษัทเทคโนโลยี และผู ้ ให้

ดังเช่ นในกรณี ของผู ้ ให้บริ การมื อถื อ

โดยในระหว่ างงานสัมมนาในปี

2559

บริ ษัทดี แทคได้เปิ ดเผยว่ า บริ ษัทผู ้ ให้บริ การต่ าง ๆ จำ �เป็ นต้องออกมาตรการเพื่ อหลี กเลี่ ยงไม่ ให้ถู ก
ลงโทษตามพ.ร.บ. คอมฯ โดยบริ ษัทต่ าง ๆ ต้องจัดที มคอยตรวจสอบและต้องใช้เงิ นลงทุ นอี กจำ �นวน
หนึ่ ง แทนที่ จะเอาเงิ นไปลงทุ นกับการพัฒนางานบริ การและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ65
ขณะที่ มาตรา 26 ของพ.ร.บ. คอมฯ ได้กำ �หนดให้ผู ้บริ การเก็ บข้อมู ลจราจรคอมพิ วเตอร์หรื อ
ล็ อกไฟล์ของผู ้ ใช้ ไว้เป็ นเวลาอย่ างน้อย 90 วัน ในกรณี จำ �เป็ นให้เก็ บไว้สู งสุ ดไม่ เกิ น 2 ปี ข้อกำ �หนดดัง
กล่ าวเป็ นการเพิ่ มต้นทุ นในการประกอบกิ จการ

65

โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสำ �หรับวิ สาหกิ จขนาดกลางและ

ไอลอว์ (2559)
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ขนาดย่ อม (เอสเอ็ มอี ) เนื่ องจากกิ จการต่ าง ๆ ต้องลงทุ นในระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ในการเก็ บ
รักษาข้อมู ลตามข้อกำ �หนดของพ.ร.บ. คอมฯ โดยมี ข้อมู ลว่ าอุ ปกรณ์ซอฟแวร์เพี ยงอย่ างเดี ยวมี มู ลค่ า
้ ทัง
้ ระบบอาจมี มู ลค่ าระหว่ าง 1 ถึง 10 ล้านบาท ถื อเป็ นภาระ
ประมาณ 100,000 บาท ขณะที่ การติ ดตัง
ทางการเงิ นที่ ใหญ่ มาสำ �หรับผู ้ ให้บริ การ66

66

Charoen (2555)
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IV.
ข ้อเสนอแนะ
ในบทนี ้ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะสำ �คัญ ๆ ที่ สามารถนำ �ไปอภิ ปรายต่ อยอดได้สำ �หรับผู ้มี ส่ วนได้
เสี ยต่ างๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นรัฐบาล สมาชิ กรัฐสภา ภาคประชาสังคม บริ ษัทเทคโนโลยี และคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยนชนแห่ งชาติ
ข้อเสนอแนะต่ าง

ๆ

เพื่ อหาทางออกในการยกระดับและปกป้ องสิ ทธิ ดิจิ ทัลในประเทศไทย

ถู กกลั่ นกรองเป็ นข้อเรี ยกร้องที่ นำ �ไปสู่ การปฏิ บัติ และสามารถนำ �ไปประกอบ

รายงานสถานการณ์สิ ทธิ มนุ ษยชนในกระบวนการยู พี อาร์ ด้วยแนวทางดังกล่ าว ข้อเสนอแนะเหล่ านี ้
สามารถนำ �ไปใช้เพื่ อปกป้ องและส่ งเสริ มสิ ทธิ ดิจิ ทัลในประเทศไทย

ข ้อเสนอแนะต่ อร ฐ
ั บาล
•

ใช้พ.ร.บ. คอมฯ เฉพาะเพื่ อจัดการกับอาชญากรรมไซเบอร์ที่ กระทำ �โดยการใช้ล ก
ั ษณะพิ เศษ
ต่ าง ๆ ของระบบคอมพิ วเตอร์ เช่ น ไวรัส สปายแวร์หรื อมัลแวร์ แทนที่ จะใช้ ในทางที่ ผิ ดเพื่ อ
บิ ดเบื อนเนื ้ อ หาออนไลน์ห รื อดำ � เนิ นคดี กับ การแสดงความคิ ดเห็ นอัน ชอบธรรมบนพื ้ น ที่
ออนไลน์

•

ยุ ติ การใช้พ.ร.บ. คอมฯ ควบคู่ กับบทลงโทษหนักอื่ น ๆ ของกฎหมายอาญาด้วยเจตนาเพื่ อเพิ่ ม
โทษความผิ ด

•

คณะกรรมการกลั่ นกรองข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ที่ ระบุ ไว้ในมาตรา 20 ของพ.ร.บ. คอมฯ ควร
้ เนื ้อ หาเพื่ อหลี กเลี่ ยงการดำ � เนิ นการ
ทำ �งานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพในการกลั่ นกรองการปิ ดกัน
ตามอำ �เภอใจของเจ้าหน้าที่

•

ปฏิ บัติ ตามมาตรฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่ างประเทศด้ว ยการปฏิ บัติ ตามข้อ เสนอแนะที่ ได้ร บ
ั
มาในระหว่ างกระบวนการยู พี อาร์และกระบวนการทบทวนไอซี ซี พี อาร์

•

ส่ งเสริ มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี ดิ จิ ทัลในทุ กกลุ่ มประชาชนทั่ วประเทศ

ข ้อเสนอแนะ

32

ข ้อเสนอแนะสำ �หร บ
ั สมาชิ กร ฐ
ั สภา
•

ทบทวนและแก้ ไขมาตรา 14 (2) ของพ.ร.บ. คอมฯ โดยไม่ ใช้ถอ
้ ยคำ �ที่ กำ �กวมไม่ ชัดเจนและเพิ่ ม
คำ �จำ �กัดความเฉพาะหรื อเงื่ อนไขข้อกำ �หนดต่ าง ๆ เพื่ อหลี กเลี่ ยงการตี ความอย่ างกว้างขวาง
และตามอำ �เภอใจ

•

บรรเทาความรุ นแรงของบทลงโทษ

และลงโทษเฉพาะข้อหาที่ ร้ายแรงซึ่ งพิ สู จน์ ได้ว่ าเป็ นภัย

คุ กคามต่ อความปลอดภันสาธารณะ
•

ยกเลิ กมาตรา 14 (3) ของพ.ร.บ. คอมฯ ที่ ซํ า้ กับมาตราต่ าง ๆ ของกฎหมายอาญา

•

แก้ ไขปรับปรุ งมาตรา

15

ของพ.ร.บ.

คอมฯ

จากปั จจุ บันที่ กำ �หนดความรับผิ ดชอบโดย

เคร่ งครัด โดยให้เพิ่ มข้อกำ �หนดเรื่ องเจตนาในการกระทำ �ความผิ ด
•

แก้ ไขปรับปรุ งมาตรา 18 ของพ.ร.บ. คอมฯ โดยระบุ ให้การขอข้อมู ลผู ้ ใช้ของเจ้าหน้าที่ จำ �เป็ น
ต้องได้ร บ
ั ความเห็ นชอบจากศาล

•

มาตรา 26 ของพ.ร.บ. คอมฯ

ควรกำ �หนดกลไกที่ ชัดเจนเพื่ อปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวและ

การันตี ว่ าข้อมู ลที่ เก็ บรักษาไว้ โดยผู ้ ให้บริ การหรื อเข้าถึงโดยเจ้าหน้าที่ จะต้องอยู่ ภายใต้ความ
คุ ม
้ ครองกฎหมาย
•

เพิ่ มความโปร่ งใสและการตรวจสอบทางกฎหมายในการแต่ งตั้ง เจ้า หน้า ที่ ที่ บัง คับ ใช้พ .ร.บ.
คอมฯ

•

อำ �นาจในการสอบสวนภายใต้พ.ร.บ. คอมฯ สมควรได้ร บ
ั การตรวจสอบและเห็ นชอบจากศาล

•

อภิ ปรายประเด็ นปั ญหาเรื่ องการดำ �เนิ นดคดี พ.ร.บ.
รัฐสภาเพื่ อสร้างความรับรู ้สาธารณะ

คอมฯ

ต่ อผู ้เห็ นต่ างทางการเมื องใน

และทำ �หน้าที่ วิ พากษ์วิจารณ์ร ฐ
ั บาลเนื่ องจากได้ร บ
ั

์ ุม
เอกสิ ทธิ ค
้ ครองทางกฎหมาย

ข ้อเสนอแนะสำ �หร บ
ั ภาคประชาส งั คม
•

สร้างความรับรู ้สาธารณะเกี่ ยวกับพ.ร.บ. คอมฯ รวมถึงผลกระทบ

•

ส่ งเสริ มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี ดิ จิ ทัลในทุ กกลุ่ มประชาชนทั่ วประเทศ

•

ติ ดตามและเดิ นหน้ า การทำ � บัน ทึ ก พยานหลัก ฐานการข่ มขู่ คุ กคามและการดำ � เนิ นคดี ภาย
ใต้พ.ร.บ. คอมฯ

•

ช่ วยประเมิ นความเสี่ ยงให้ก บ
ั นักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนและนักเคลื่ อนไหว

•

มี ส่ วนร่ วมในกลไกสิ ทธิ มนุ ษยชนภายในประเทศและหว่ างประเทศ

ข ้อเสนอแนะสำ �หร บ
ั บริ ษ ท
ั เทคโนโลยี
•

ยึ ดมั่ นและปฎิ บัติ ตามมาตราฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่ างประเทศ

•

ยกย่ องภารกิ จในการปกป้ องการใช้สิ ทธิ ดิจิ ทัลของผู ้ ใช้งาน
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•

เดิ นหน้าการเผยแพร่ รายงานความโปร่ งใส

•

ทำ �งานร่ วมกับภาคประชาสังคมในการแบ่ งปั นข้อมู ลและการรณรงค์

ข ้อเสนอแนะสำ �หร บ
ั คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
•

ตรวจสอบข้อกล่ าวหาการข่ มขู่ คุ กคาม การดำ �เนิ นคดี รวมถึงการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนในรู ป
แบบอื่ นๆ ต่ อผู ้ ใช้อิ นเทอร์เน็ ต

•

ทำ �งานอย่ างใกล้ชิ ดกับรัฐบาลเพื่ อผลักดันมาตรฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่ างประเทศ
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