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อภิธานศัพท์ ค�าย่อ และข้อกฎหมาย

 ในรายงานฉบับนี้จะใช้ค�าย่อ ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อแทนความหมาย
เต็ม ซึ่งจะขออธิบายไว้ ณ ที่นี้ดังนี้ (เรียงตามล�าดับที่พบ) 

	 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ใช้เป็นค�าย่อของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

	 มาตรา	 112 หมายถึง มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ความว่า  
ผูใ้ดหมิน่ประมาท ดหูมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัรย์ิ พระราชนิี 
รัชทายาท หรือผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 3-5 ปี

	 มาตรา	14 หมายถงึ มาตรา 14 ของพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิ 
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ความว่า ผู้ใดกระท�าความผิดท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 (1) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่นหรือประชาชน

 (2) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการ
ทีน่่าจะเกดิความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศหรอืก่อให้เกดิความตืน่ตระหนก
แก่ประชาชน

 (3) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิด 
เกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

 (4) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ใดๆ ทีม่ลีกัษณะอนัลามก 
และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

 (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู ้อยู ่แล้วว่าเป็นข้อมูล
คอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

	 มาตรา	 15 หมายถึง มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 ความว่าผูใ้ห้บรกิารผูใ้ดจงใจสนบัสนนุหรอื
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ยินยอมให้มีการกระท�าความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท�าความผิดตามมาตรา 14

	 ไอเอสพี	หมายถึง Internet Service Provider หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
เช่น True: ทรู, TOT: ทีโอที เป็นต้น 

	 แอดมิน หมายถึง ค�าย่อจากค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า administrator ซึ่ง 
หมายถึง ผู้ดูแลเว็บ หรือ เพจ ในเฟซบุ๊ก

	 เฟซบุ๊ก หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อ Facebook.com

	 ยูทูบ หมายถึง บริการวิดีโอออนไลน์ชื่อ YouTube.com 

	 ทวิตเตอร์ หมายถึง บริการแชร์ข้อความสั้นไม่เกินครั้งละ 140 อักขระชื่อ 
twitter.com 

	 เว็บหมิ่น หมายถึง เว็บไซต์ที่อาจมีเนื้อหาเข้าข่ายผิดตามมาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา

	 เพจ หมายถึง Facebook fan page หรือหน้าเฟซบุ๊กอื่นๆ ประเภทอื่นๆ ที่
ไม่ใช่บัญชีส่วนบุคคล 

	 เพจหมิ่น หมายถึง เพจเฟซบุ๊ก ที่อาจมีเนื้อหาเข้าข่ายผิดตามมาตรา 112 
ประมวลกฎหมายอาญา 

	 เครือข่ายสังคมออนไลน์	 หมายถึง บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก  
ทวิตเตอร์ ไฮไฟว์ เป็นต้น 

	 โพสต์ หมายถึง ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษส�าหรับ post ซึ่งหมายถึงการ 
เผยแพร่ข้อความบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก เป็นต้น 

	 แชร์	หมายถงึ ค�าทบัศัพท์ภาษาองักฤษค�าว่า share หมายถึงการแบ่งปันข้อมลู
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

	 รีทวีต หมายถึง ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษค�าว่า retweet ซึ่งหมายถึงการผลิต
ซ�้าข้อความบนทวิตเตอร์

เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554
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บทที่ 1 เสรีภาพในการแสดงออกบนเน็ต

	 1.1	 คดีเก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

 ภาพรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในปี 2554 แสดงให้เห็น 
ชัดว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ถูกใช้เพื่อกดทับความคิดเห็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เป็น 
หลัก และยังมีแนวโน้มว่า กฎหมายฉบับนี้จะถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการปิดปาก 
นักเคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนอื่นๆ อีกในอนาคต 

 อนึ่ง ข้อมูลที่รวบรวมมาไว้ในรายงานฉบับนี้ มาจากการรวบรวมคดีเกี่ยวข้อง
กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่มีความเคลื่อนไหวในปี 2554 และความเคลื่อนไหว 
ดังกล่าวถูกรายงานผ่านสื่อ เป็นไปได้ว่า ยังมีคดีอีกจ�านวนหนึ่งท่ีตกหล่นไปจาก
รายงานฉบับนี้ 

สถิติและความเคลื่อนไหว

 ในปี 2554 ที่ผ่านมา มีคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เดิมจากปีก่อนหน้า 6 คดีที่
มีความเคลื่อนไหว และมีคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เกิดใหม่ในปี 2554 และเป็นที่รับ
รู้ในสาธารณะจ�านวน 5 คดี

1) แบ่งตามชั้นการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรม 

 • ชั้นสืบสวน 2 คดี หรือร้อยละ 18 
 • ชั้นอัยการ 2 คดี หรือร้อยละ 18 
 • ชั้นศาล 3 คดี หรือร้อยละ 27 แบ่งเป็น 
  - ศาลชั้นต้น 2 คดี 
  - ศาลอุทธรณ์ 1 คดี
 • ตัดสินแล้ว 4 คดี หรือร้อยละ 37
  - ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง 2 คดี
  - ศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิด 2 คดี

รายงานประจ�าปี เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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2) แบ่งตามสถานะการได้รับการประกันตัว ในการขอประกันตัวครั้งล่าสุด

 • ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว 6 คดี หรือร้อยละ 55
 • ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว  5 คดี หรือร้อยละ 45

3) แบ่งตามมาตราของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯที่ถูกฟ้อง

 • มาตรา 7  1 คดี หรือร้อยละ 9
 • มาตรา 14 8 คดี หรือร้อยละ 72
 • มาตรา 15  1 คดี หรือร้อยละ 9
 • ทั้งมาตรา 14 และมาตรา 15  1 คดี หรือร้อยละ 9

4) แบ่งตามประเภทอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

 • อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 1 คดี หรือร้อยละ 9
   เกี่ยวกับระบบ
  คือ คดีแฮ็กทวิตเตอร์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเข้าข่ายกระท�าผิด พ.ร.บ. 
  คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 7
 • อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 10 คดี หรือร้อยละ 91 แบ่งเป็น 
  เกี่ยวกับเนื้อหา
  - คดีที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบัน 7 คดี
  - คดีที่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 3 คดี

5) แบ่งตามผู้ฟ้อง

 • ฟ้องโดยประชาชน 4 คดี หรือร้อยละ 36
 • ฟ้องโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 7 คดี หรือร้อยละ 64

6) แบ่งตามการกระท�าผิดที่เกิดที่เครือข่ายสังคมออนไลน์

 • เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 5 คดี หรือร้อยละ 45 แบ่งเป็น
  - เกิดในเฟซบุ๊ก 3 คดี
  - เกิดในทวิตเตอร์ 1 คดี
  - เกิดในแคมฟรอก 1 คดี
 • ไม่ได้เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 6 คดี หรือร้อยละ 55

รายงานประจ�าปี เครือข่ายพลเมืองเน็ต เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554
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7) แบ่งตามข้อหาอื่นๆ ที่ถูกฟ้องด้วย 

 • มาตรา 112  6 คดี หรือร้อยละ 55 

 • มาตราอื่นๆ  3 คดี หรือร้อยละ 27 แบ่งเป็น

  - มาตรา 116 2 คดี

  - มาตรา 326 และ 328  1 คดี

 • ไม่ถูกฟ้องด้วยข้อหาอื่น 2 คดี หรือร้อยละ 18

ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของคดีที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

ในปี 2554

จ�าเลย ข้อหา
ตาม

พ.ร.บ.
คอมฯ	

ข้อหาอื่น ประเภท
ของ

อาชญา
กรรม

คดีที่เกิดใน
เครือข่าย
สังคม

ออนไลน์

ผู้ฟ้อง
ในชั้น
ต�ารวจ

ชั้นใน
กระบวน

การ
ยุติธรรม

นายเอกวิทย์ 7 - ระบบ ทวิตเตอร์ เจ้าหน้าที่ ต�ารวจ

นายสุรภักดิ์ 14 112 เนื้อหา
 (สถาบัน)

เฟซบุ๊ก เจ้าหน้าที่ ต�ารวจ

นางปรียนันท์ 14(1) - เนื้อหา เฟซบุ๊ก บุคคล
ทั่วไป

อัยการ

นายสงคราม 14(1) 326, 328 เนื้อหา - บุคคล
ทั่วไป

ศาลชั้นต้น

นายโจ 14(3), (5) 112, 
116(3)

เนื้อหา
(สถาบัน)

- เจ้าหน้าที่ ศาลชั้นต้น
ตัดสินว่า
ผิด

นายนรเวศย์ 14(1), (5) 112 เนื้อหา 
(สถาบัน)

เฟซบุ๊ก บุคคล
ทั่วไป

อัยการ
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นายอ�าพล 14(2), (3) 112 เนื้อหา 
(สถาบัน)

- บุคคล
ทั่วไป

ศาลชั้นต้น
ตัดสิน
ว่าผิด

นายธันย์ฐวุฒิ 14(3), 
(4), 15

112 เนื้อหา
(สถาบัน)

- เจ้าหน้าที่ ศาล
อุทธรณ์

นายพรวัฒน์ 14(2) 116(2) เนื้อหา แคมฟรอก เจ้าหน้าที่ ศาลชั้นต้น
ยกฟ้อง

น.ส.จีรนุช 15 - เนื้อหา 
(สถาบัน)

- เจ้าหน้าที่ ศาลชั้นต้น

ผู้ใช้นามแฝง
เบนโตะ

14 112 เนื้อหา
(สถาบัน)

- เจ้าหน้าที่ ศาลชั้นต้น
ยกฟ้อง

รายละเอียดความคืบหน้าคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่มีความเคลื่อนไหว

ในรอบปี 2554

 เน่ืองจากผู้ต้องหา/จ�าเลย อันเกี่ยวข้องกับมาตรา 112 จัดว่าเป็นนักโทษ
ทางมโนส�านึก ในรายงานนี้จะละนามสกุลของผู้ต้องหา/จ�าเลย คดีที่เกี่ยวเนื่องกับ 
มาตรา 112 เพื่อไม่ให้ครอบครัวของผู้ต้องหา/จ�าเลย ต้องได้รับผลกระทบและจะ 
ไม่เปิดเผยชื่อและนามสกุล ส�าหรับผู้ที่ศาลตัดสินแล้วว่าไม่มีความผิดในคดีเกี่ยวข้อง
กับมาตรา 112

1)	นายเอกวิทย์	อายุ 22 ปี นักศึกษา

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 7 ว่าด้วยผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได ้
มีไว้ส�าหรับตน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ข้อหาอื่นๆ: ไม่มี

ความคืบหน้าล่าสุด: 5 ต.ค. 54 กระทรวงไอซีทีและกองบังคับการปราบปรามการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) น�าตัวนายเอกวิทย์ 
มาแถลงข่าวการมอบตัว 
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  วันที่ 2 ตุลาคม 2554 ได้มีผู้แฮ็กบัญชีทวิตเตอร์ @PouYingluck ของ  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แล้วโพสต์ข้อความโจมตีรัฐบาล 8 ข้อความ 
หลังจากน้ัน 3 วัน กระทรวงไอซีทีได้น�าตัวนายเอกวิทย์ มาแถลงข่าวการมอบตวั 
และแจ้งข้อหาว่ากระท�าผดิตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ มาตรา 7

 • 2 ต.ค. 54 เวลา 10.22 น. บญัชทีวติเตอร์ @PouYingluk ของ น.ส.ยิง่ลกัษณ์  
  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปรากฏข้อความแปลกปลอมท่ีมีเนื้อหาโจมตีการ 
  ท�างานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาน�้าท่วมต่อเนื่อง 8 ข้อความ 

 • 3 ต.ค. 54 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีแถลงข่าวว่า  
  การแฮ็กทวิตเตอร์ @PouYingluck ถือเป็นการกระท�าผิดตาม พ.ร.บ. 
  คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 5, 7, 9 และ 14 พร้อมเตือนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่า  
  ถ้าพบการกระท�าลักษณะดังกล่าว ก็ขอให้อย่าแชร์ข้อมูล เพราะเข้าข่าย 
  กระท�าความผิดร่วมกัน  ขณะนี้ทราบเบาะแสผู้กระท�าการแล้ว (1)

 • 4 ต.ค. 54 น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการสืบหาตัวแฮกเกอร์ว่า  
  ทางกระทรวงไอซทีมีหีลกัฐานค่อนข้างสมบรูณ์ พร้อมจะน�าไปสูก่ารจบักมุ 
  ผู้กระท�าความผิดภายใน 1 หรือ 2 วัน (2)

 • 5 ต.ค. 54 กระทรวงไอซีทีแถลงข่าว การมอบตัวของนายเอกวิทย์ อายุ  
  22 ปี อาชพี นกัศกึษา โดยไอซทีแีถลงว่า นายเอกวทิย์ยอมรบัว่าได้กระท�าการ 
  ทั้งหมดเพียงคนเดียว เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขณะนี้ส�านึกผิดแล้ว  
  เจ้าหน้าที่ได ้ ต้ังข้อกล่าวหานายเอกวิทย์ว ่ากระท�าผิดตาม พ.ร.บ. 
  คอมพิวเตอร์ฯมาตรา 7 และจะน�าตัวไปด�าเนินคดีต่อไป ระหว่างการ 
  แถลงข่าวดังกล่าว นายเอกวิทย์ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดหรือตอบค�าถาม 
  ผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด  

2)	นายสุรภักดิ์	อายุ 40 ปี นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 

ข้อหาอื่นๆ: มาตรา 112
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ความคืบหน้าล่าสุด: 14 ต.ค. 54 นายสุรภักดิ์ถูกฝากขังเป็นผลัดที่ 4 โดยที่ผ่านมา ไม่
เคยได้รับอนุญาตให้ประกันตัว 

 วันที่ 2 กันยายน 2554 เจ้าพนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
ในชุดนอกเครื่องแบบประมาณ 10 คน ได้บุกเข้าจับกุมนายสุรภักดิ์ โปรแกรมเมอร์
อิสระที่อพาร์ตเมนต์ส่วนตัวแบบไม่ทันต้ังตัว โดยกล่าวหาว่านายสุรภักดิ์ ได้ใช้ 
นามแฝงว่า “ดอกอ้อ” สร้างเพจ “เราจะครองแผ่นดินโดย...” ในเฟซบุ๊ก ซึ่งปรากฏ
ข้อความที่เข้าข่ายการกระท�าผิดตามมาตรา 112 ระหว่างจับกุม เจ้าหน้าที่ไม่ให้
โอกาสนายสุรภักดิ์ติดต่อกับญาติหรือทนายความ และยึดคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แอร์การ์ด และแผ่นซีดี (3)

 ขณะนีน้ายสรุภกัด์ิถกูคุมขงัทีเ่รอืนจ�าพเิศษกรงุเทพฯ และไม่เคยได้รบัอนญุาต
ให้ประกันตัว

 • 2 ก.ย. 54 เจ้าหน้าที่ดีเอสไอบุกจับกุมนายสุรภักดิ์ โดยตั้งข้อหาตาม  
  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 และมาตรา 112

 • 14 ต.ค. 54 เว็บไซต์ประชาไทรายงานว่านายสุรภักดิ์ถูกฝากขังเป็นผลัด 
  ที ่4 ซึ่งจะครบก�าหนดในวนัที ่20 ต.ค. 54 และคาดว่าทางครอบครัวจะยืน่ 
  ประกันอีกครั้ง ที่ผ่านมา นายสุรภักดิ์ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ประกันตัว (4)

3)	 นางปรียนันท์	 ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์  
ท�างานรณรงค์เพื่อผลักดันการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุข

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (1)

ข้อหาอื่นๆ: ไม่มี

ผู้ฟ้อง: พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ โรง
พยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.) 

ความคืบหน้าล่าสุด: 7 พ.ย. 54 อัยการเลื่อนฟังค�าสั่งฟ้องออกไปไม่มีก�าหนด 
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 พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ 
โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.) แจ้งความต่อสถานีต�ารวจ จ.สุรินทร์ ว่า 
นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ได้กระท�า
ผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) ด้วยการน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์หลายแห่ง ข้อมูลดังกล่าวคือ สถิติคนไข้ 
ที่เสียชีวิตและภาพความผิดพลาดในการรักษา ซ่ึงนางปรียนันท์ใช้ในการรณรงค์ 
เพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (5)

 • 22 พ.ค. 54 นางปรียนันท์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า กระท�าผิดตาม พ.ร.บ. 
  คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1)

 • 15 ส.ค. 54 นางปรียนันท์เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามหมายนัดของ 
  เจ้าหน้าทีต่�ารวจ โดยต�ารวจมคีวามเหน็สัง่ฟ้องคดดีงักล่าว พนกังานอยัการ 
  นัดฟังค�าสั่งฟ้องในวันที่ 3 ต.ค. 54

  ก่อนหน้านี้นางปรียนันท์ได้เดินทางมารายงานตัวตามหมายเรียกครั้งแรก
แล้วครั้งหนึ่ง โดยเบื้องต้นปฏิเสธข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาล

 • 1 พ.ย. 54  นางปรียนันท์ส่งหนังสือซึ่งร่างโดยทนายความจากส�านักงาน 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ถึงอัยการ เพื่อขอให้มีการ 
  สอบสวนเพิ่มเติม

 • 7 พ.ย. 54  เวบ็ไซต์ประชาไทรายงานว่า การนดัฟังค�าสัง่ฟ้องคดใีนชัน้อยัการ 
  ถกูเลือ่นออกไปอย่างไม่มกี�าหนด เพือ่ให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจสอบสวนเพิม่เตมิ  
  ขณะนี้นางปรียนันท์อยู ่ระหว่างรอหมายเรียกสอบจากทาง สภ.เมือง 
  สุรินทร์ (6)

 ข้อสังเกตต่อคดี: เป็นกรณีแรกที่มีการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 
ระหว่างประชาชนกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ก�าลังผลักดันเสนอกฎหมาย
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4)	นายสงคราม	ฉิมเฉิด พนักงานจัดส่งแก๊ส สาขาสมุทรสาคร บริษัท ไทยอินดัส 
เตรียลแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) (ทีไอจี) และอนุกรรมการสหภาพแรงงานไทยอินดัส 
เตรียลแก๊ส

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (1) 

ข้อหาอื่นๆ: ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 การหมิ่นประมาท และ 
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

ผู้ฟ้อง: นางปาริชาต พลพละ ผู้จัดการสาขาของทีไอจี

ความคืบหน้าล่าสุด: 20 มิ.ย. 54 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ นัดสืบพยานในเดือน 
เม.ย. 55

 นายสงคราม ฉิมเฉิด พนักงานบริษัททีไอจี และอนุกรรมการสหภาพแรงงาน
ทีไอจี ถูกนางปาริชาต พลพละ ผู ้จัดการสาขาของบริษัททีไอจีฟ้องในข้อหา 
หมิ่นประมาทผู ้อื่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326  
และมาตรา 328 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 11)  
พ.ศ.2535 มาตรา 3, 4 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการส่งอีเมลท่ีถูกกล่าวหา 
ว่าเป็นการหมิ่นประมาทนางปาริชาตไปยังองค์กรต่างๆ

 อัยการได้อ้างตามเอกสารค�าฟ้องว่า “...เมื่อระหว่างวันที่ 10 พ.ค.53 -  
15 พ.ค.53 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จ�าเลยนี้ได้บังอาจ 
ใส่ความนางปาริชาต พลพละ ผู้เสียหาย (ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว)  
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อ น.ส.นิสากร ปัญญาหอม, นางสลวย ศรีสละ และบุคคล
อื่นๆ อันเป็นบุคคลที่สามโดยการน�าเข้าข้อมูลข่าวสารเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
(อเีมล) เข้าสูร่ะบบสือ่สารเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ (อนิเทอร์เนต็) ทีบ่คุคลทัว่ไปอนัเป็น 
บุคคลที่สามสามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวอันเป็นการโฆษณาด้วยเอกสารหรือ 
ตัวอักษรที่ท�าให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ และเป็นการป่าวประกาศ…” (7)
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 • 30 พ.ค. 54  อัยการยื่นฟ้องและส่งตัวนายสงครามไปฝากขังที่ศาลจังหวัด
สมุทรปราการ นายสงครามปฏิเสธข้อกล่าวหา ต่อมาเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกัน 
นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยื่น
ประกันตัวนายสงครามด้วยหลักทรัพย์วงเงิน 50,000 บาท 

 • 7-8 มิ.ย. 54 มีการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณี นางปาริชาตยอม 
ถอนฟ้อง แต่ยังคงเหลือข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ไม่สามารถถอนฟ้องได้ 
เพราะเป็นคดีอาญาแผ่นดิน 

 • 20 มิ.ย. 54 ศาลจังหวัดสมุทรปราการนัดตรวจพยานหลักฐานและ 
แถลงการณ์เปิดคดี แต่เนื่องจากนางปาริชาตไม่ติดใจเอาความกับนายสงคราม 
ในความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ศาลจึงให้จ�าหน่ายคดีส�าหรับ
ข้อหาดังกล่าวออกจากสารบบ คงเหลือความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งยอม
ความมิได้ โดยนายสงครามยังคงให้การปฏิเสธ ศาลนัดสืบพยานโจทก์จ�านวน 7 ปาก 
ในวันที่ 24 และ 25 เม.ย. 55 และสืบพยานจ�าเลยจ�านวน 6 ปาก ในวันที่ 26 และ
ครึ่งวันของวันที่ 27 เม.ย. 55

5)	นายโจ	กอร์ดอน	(Joe	W.	Gordon)	หรือนายเลอพงษ์	อายุ 55 ปี ชาวไทย
สัญชาติอเมริกัน

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ความผิดมาตรา 14 (3), (5)

ข้อหาอื่นๆ:  มาตรา 112 และมาตรา 116 (3) ว่าด้วยผู้ใดกระท�าให้ปรากฏแก ่
ประชาชนด้วยวาจา หนงัสอืหรอืวธิอีืน่ใดอนัมใิช่เป็นการกระท�าภายในความมุง่หมาย 
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต (3) เพื่อให้
ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 7 ปี

ผูฟ้้อง: พนกังานอยัการ ส�านกังานอยัการพเิศษฝ่ายคดพีเิศษ 1 ส�านกังานอยัการสงูสดุ

ความคืบหน้าล่าสุด: 8 ธ.ค. 54 ศาลตัดสินจ�าคุก 5 ปี แต่เนื่องจากจ�าเลยรับ
สารภาพจึงลดโทษลงกึ่งหนึ่ง เหลือจ�าคุก 2 ปี 6 เดือน ฝ่ายทนายความจ�าเลยเตรียม 
ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ 
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 วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
(ดีเอสไอ) เข้าจับกุมนายโจ กอร์ดอน (ชื่อเดิม เลอพงษ์) ชาวไทยสัญชาติอเมริกัน  
ที่บ้านพักในจังหวัดนครราชสีมาตามหมายจับพร้อมยึดเงิน คอมพิวเตอร์ ฮาร์ด 
ไดร์ฟ และโทรศัพท์มือถือ

 นายโจถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบล็อกที่ชื่อว่า “บาทเดียว” และเป็นผู้ใช้
นามแฝงว่า “สนิ แซ่จิว้” โดยในบลอ็กดงักล่าวมลีงิก์ให้ดาวน์โหลดหนงัสอื The King 
Never Smiles ซึ่งเป็นหนังสือต้องห้ามในประเทศไทยและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
แปลหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นภาษาไทย

 ในหมายขอฝากขังผู้ต้องหาระบุว่า “เมื่อระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550  
ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน นายเลอพงษ์ ว.  
ได้ใช้นามแฝงว่า นายสิน แซ่จิ้ว เข้าไปประกาศข้อความ (Post) เมื่อวันที่ 22  
ตุลาคม 2552 บนเว็บบอร์ด sameskyboard.com โดยจัดท�าความเชื่อมโยง (link) 
ระบุข้อความว่า “TKNS อยู่ในนี้ ลิงก์ด้านซ้ายของรูปเปรม” ซึ่ง TKNS เป็นค�าย่อ
หมายถึงหนังสือต้องห้ามน�าเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยช่ือ เดอะคิงส์เนฟเวอร์สไมล์  
(The King Never Smiles) เผยแพร่เพื่อให้ผู้อื่นเข้าไปดูและอ่านหนังสือต้องห้าม 
The King Never Smiles ที่ได้แปลเป็นฉบับภาษาไทย เมื่อมีผู้อื่นที่พบและเข้าไป 
ที่ความเชื่อมโยง (link) ตรงข้อความดังกล่าว พบมีความเชื่อมโยงไปยังเว็บบล็อก 
บาทเดียว[ดอท]บล็อกสปอต[ดอท]คอม ของนายเลอพงษ์ ซึ่งใช้นามแฝงว่า  
นายสิน แซ่จิ้ว และใช้ค�านิยามเกี่ยวกับตัวเองสั้นๆ และอ้างตัวเป็นผู้แปลหนังสือ 
ต้องห้ามดังกล่าว...” (8) ซึ่งการกระท�าดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา 112, 116, และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3), (4) 

 • 25 ก.พ. 54 ศาลออกหมายจับนายโจ

 • 24 พ.ค. 54 ดีเอสไอจับกุมนายโจที่บ้านพักที่จังหวัดนครราชสีมา 

 • 27 พ.ค. 54 เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย เดินทาง 
  ไปเยี่ยมนายโจที่เรือนจ�า
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 • 17 ส.ค. 54 ส�านักงานอััยการสูงสุดสั่งฟ้องนายโจ ในข้อหาละเมิด 
  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 116 และ พ.ร.บ. 
  คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3), (4)

 • 19 ส.ค. 54 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์แสดงความ 
  ผิดหวัง และเรียกร้องให้ทางการไทย “ให้ความมั่นใจว่า เสรีภาพในการ 
  แสดงความเห็นเป็นสิ่งที่ได้รับการเคารพ และนายโจซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐ 
  จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม” (9)

 • 27 ก.ย. 54 เครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย (คกป.)  
  ประมาณ 30 คน ชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า 
  ประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและพลเมือง 
  อเมริกันทุกคนให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ทางการปล่อยตัวนายโจให้เร็ว 
  ที่สุด (10)

 • 10 ต.ค. 54 ศาลอาญารัชดานัดสืบพยาน นายโจยอมรับสารภาพ หลัง 
  จากที่เคยให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวน ศาลนัดฟังค�าพิพากษาในวันที่  
  9 พ.ย. 54 และสั่งให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติท�าการสืบเสาะพฤติการณ์ 
  ของนายโจแล้วรายงานต่อศาลภายใน 20 วัน 

 • 4 พ.ย. 54 ศาลอาญาประกาศเลื่อนนัดพิจารณาคดี จากวันที่ 7-15  
  พ.ย. 54 เนื่องจากสถานการณ์น�้าท่วม ซ่ึงจะแจ้งวันนัดพิจารณาใหม่ใน 
  ภายหลัง (11)

 • 6 ธ.ค. 54 ทนายของโจท�าจดหมายถึง นายสมชาย หอมลออ ในฐานะ 
  กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  
  (คอป.) และกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รวมถึงส่งส�าเนาถึงคณะกรรมการ 
  สทิธมินุษยชนแห่งชาติ  ตามความประสงค์ของลกูความ เพือ่เชญิให้เข้าร่วม 
  ฟังค�าพิพากษาที่จะมีขึ้น 

 • 8 ธ.ค. 54 ศาลอาญารัชดาตัดสินจ�าคุกนายโจ 5 ปี แต่เนื่องจากจ�าเลย 
  รบัสารภาพ จงึลดโทษลงกึง่หนึง่ เหลอืจ�าคกุ 2 ปี 6 เดอืน ฝ่ายทนายจ�าเลย 
  เตรียมยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ หากอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์ (12)
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 ก่อนหน้าน้ีนายโจใช้ชีวิตอยู่ในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกากว่า 30 ปี จน 
ได้รับสัญชาติอเมริกัน นายโจตัดสินใจกลับประเทศไทยเพื่อรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมทั้งดูแลพ่อที่ป่วยจนกระท่ังเสียชีวิต แต่หลังจากนั้น 
เขายังไม่เดินทางกลับ เพราะต้องการพบปะเพื่อนฝูง และอยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร 
การเดินทาง (13)

6)	นายนรเวศย์	อายุ 23 ปี บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (1), (5) 

ข้อหาอื่นๆ: มาตรา 112 

ผู้ฟ้อง: นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ความคืบหน้าล่าสุด: 7 พ.ย. 54 พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง

 เมือ่ปี 2553 ขณะทีน่ายนรเวศย์ยงัเป็นนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
นายนรเวศย์ได้คัดลอกข้อความจากเว็บไซต์ฟ้าเดียวกัน ไปไว้ในบล็อกส่วนตัว และ
ข้อความดังกล่าวถูกน�าไปเผยแพร่ต่อบนเฟซบุ๊ก 

 ในเดือนพฤษภาคม 2553 ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเรื่องร้อง 
เรียนเกี่ยวกับนายนรเวศย์ จึงเชิญผู้ปกครองเข้าพบ ต่อมานายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งความด�าเนินคดีกับนายนรเวศย์หลังจากได้รับ 
การร้องเรียนจากนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเดียวกันและอ้างว่า ถูกกดดัน 
จากสภามหาวิทยาลัย จึงต้องแจ้งความเพื่อเป็นการ “ปกป้องชื่อเสียงสถาบัน” (14)
ศาลอนุมัติหมายจับวันที่ 14 ตุลาคม 2553

 วันที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 17.00 น. นายนรเวศย์ถูกเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ สน.บางเขนจับกุมตามหมายจับของศาลและน�าตัวไปคุมขัง โดยต�ารวจ 
แจ้งข้อหากระท�าผดิตามมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ มาตรา 14(1), (5)  (15)
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 นายนรเวศย์ให้การกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่า ได้คัดลอกข้อความดังกล่าวมา 
ใส่ในบล็อกของตัวเองจริง แต่บล็อกน้ันเป็นบล็อกปิด ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าอ่าน
ได้ ต่อมามีผู้แฮ็กบล็อกดังกล่าวและน�าข้อความไปเผยแพร่ต่อในเฟซบุ๊กเพื่อล่า 
แม่มดตน ข้อความดังกล่าวได้กระจายออกเรือ่ยๆ ในเวบ็บอร์ดและฟอร์เวร์ิดเมลต่างๆ 

 • 14 ต.ค. 53 ศาลอาญาอนมุตัหิมายจบันายนรเวศย์ ตามทีน่ายนพินธ์ได้แจ้ง
ความด�าเนินคดีไว้ (16)

 • 5 ส.ค. 54 เวลาประมาณ 17.00 น. เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สน.บางเขนจับกุม
นายนรเวศย์ ตามหมายจับของศาล โดยกล่าวหาว่าท�าผิดตามมาตรา 112 และ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1), (5) 

 • 6 ส.ค. 54 ญาติท�าเร่ืองยื่นขอประกันตัว แต่ไม่ทันเวลาท�าการครึ่งวัน 
ของศาล เจ้าหน้าที่จึงน�าตัวนายนรเวศย์ไปฝากขังที่เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพฯ

 • 7 ส.ค. 54 ปรากฏหน้าแฟนเพจ “เป็นก�าลังใจให้น้องนรเวศย์” บนเฟซบุ๊ก 
มีแฟนเพจ 287 คน (ส�ารวจวันที่ 3 พ.ย. 54)

 • 8 ส.ค. 54 ศาลอาญารัชดาอนุญาตให้ประกันนายนรเวศย์ชั่วคราว  

  ขณะเดียวกัน เครือข่ายปัญญาชนและนักวิชาการในนามกลุ่มสันติประชา
ธรรม ออกแถลงการณ์คัดค้านการจับกุมนายนรเวศย์ ความว่า

   1. คัดค้านการกระท�าของนายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่าย 
    กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   2. คัดค้านการฟ้องร้องด�าเนินคดีบุคคลใดก็ตามด้วยมาตรา 112 

   3. เรียกร้องให้นายนรเวศย์ได้รับการประกนัตวัเพือ่ต่อสูค้ดใีนชัน้ศาล (17)

 • 9 ส.ค. 54 กลุม่เสรเีกษตรศาสตร์ออกแถลงการณ์คดัค้านการจบักมุตวันาย 
นรเวศย์ โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้

   1. เรยีกร้องให้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เคารพและปกป้องสทิธเิสรภีาพ 
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    ทางวิชาการ ที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองท่ีหลากหลายของ 
    นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

   2. ขอให้มหาวทิยาลยัตรวจสอบแ ละพจิารณาอย่างถ่ีถ้วนก่อนท่ีจะด�าเนนิ 
    การทางกฎหมายใดๆ ต่อนิสติและบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณี 
    กฎห มายมาตรา 112 (18) 

 • 7 พ.ย. 54 ไทยรฐัออนไลน์รายงานว่า เมือ่ปลายสปัดาห์ทีผ่่านมา พนกังาน 
  สอบสวน กองปราบปราม น�าส�านวนคดีส่งส�านักงานอัยการสูงสุด 
  เพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง โดยมีความเห็นสั่งฟ้องท้ังสองข้อหา อธิบดีอัยการ 
  ฝ่ายคดีอาญามีค�าสั่งต้ังคณะท�างานจากอัยการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้  
  เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ (19)

7)	นายอ�าพล	หรือ	“อากงเอสเอ็มเอส” อายุ 61 ปี

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (2), (3) 

ข้อหาอื่นๆ: มาตรา 112

ผูฟ้้อง: พนกังานอยัการ ส�านักงานอยัการพเิศษฝ่ายคดอีาญา 7 ส�านกังานอยัการสงูสดุ

ความคืบหน้าล่าสุด:  23 พ.ย. 54 ศาลอาญาพิพากษาว่านายอ�าพลมีความผิดตาม
มาตรา 112 จ�าคุกกระทงละ 5 ปี ซึ่งมีทั้งหมด 4 กระทง รวมทั้งสิ้นจ�าคุก 20 ปี

 วันที่ 3 สิงหาคม 2553 นายอ�าพลถูกเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 15 นาย จับกุมท่ี 
บ้านพัก โดยกล่าวหาว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 นายอ�าพลได้ใช้โทรศัพท์มือ
ถือส่งข้อความอันอาจเป็นการดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ และหมิ่นประมาท ใส่ความ  
ให้ร้ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ท้ังหมด 4 ครั้งไปยังโทรศัพท์
มือถือของนายสมเกียรติ  ครองวัฒนสุข ขณะท่ีด�ารงต�าแหน่งเลขานุการส่วนตัว
ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการกระท�าท่ีมีความผิด 
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2), (3) และมาตรา 112 โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
สืบเบาะแสจากหมายเลขประจ�าเคร่ืองโทรศัพท์ (IMEI) นายอ�าพลให้การปฏิเสธ 
ในชั้นจับกุม (20)
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 วันที่ 4 ตุลาคม 2553 นายอ�าพลได้รับอนุญาตให้ประกันตัว จากการ 
ยื่นประกันเป็นครั้งที่ 2 หลังถูกคุมตัวในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพฯ เป็นเวลา 63 วัน  
ต่อมาวันที่ 18 มกราคม 2554 อัยการมีค�าสั่งฟ้องคดี นายอ�าพลจึงถูกคุมขังอีกครั้ง 
โดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ด้วยเหตุผลว่า เป็นคดีร้ายแรงท่ีกระทบความรู้สึก
ชาวไทย หากให้ปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี 

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ศาลพิพากษาให้ลงโทษนายอ�าพลฐานกระท�า 
ผิดตามมาตรา 112 จ�านวน 4 กระทง จ�าคุกกระทงละ 5 ปี รวมท้ังสิ้นถูกจ�าคุก 
เป็นเวลา 20 ปี  เน่ืองจากพิเคราะห์แล้วว่า การที่นายอ�าพลอ้างว่าน�าโทรศัพท์ 
มือถือไปซ่อมนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนน�าตัวนายอ�าพลไปยังห้างดังกล่าว  
ปรากฏว่า นายอ�าพลอ้างว่าจ�าชื่อร้านไม่ได้ ทั้งท่ีนายอ�าพลต้องไปท่ีร้านซ่อม 
โทรศัพท์อย่างน้อย 2 ครั้ง ในวันที่ส่งซ่อม และในวันที่ไปรับโทรศัพท์คืน ส่วนที่ 
จ�าเลยอ้างว่าส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือไม่เป็น และไม่ทราบว่า หมายเลขผู้รับ
ข้อความเป็นของเลขานุการอดีตนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นเรื่องง่ายที่จะกล่าวอ้าง  
พยานหลักฐานของจ�าเลยไม่มีน�้าหนักพอที่จะหักล้างพยานโจทก์ ท่ีเช่ือว่าจ�าเลย 
เป็นเจ้าของโทรศัพท์และซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ใช้ก่อเหตุจริง (21)

 • 29 ก.ค. 53 ศาลอาญาออกหมายจับนายอ�าพลตามท่ี ปอท. ยืน่ขอ โดย ปอท.  
  กล่าวหาว่านายอ�าพลกระท�าผิดกฎหมายอาญามาตรา 112

 • 3 ส.ค. 53 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 15 นาย พร้อมสื่อมวลชนเข้าจับกุมนายอ�าพล 
  ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ใน จ.สมุทรปราการ พบของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 
  ยี่ห้อโมโตโรล่า 2 เครื่อง และยี่ห้อเทเลวิซ อีก 1 เครื่องในตู้เสื้อผ้า  
  นายอ�าพลปฏิเสธข้อกล่าวหา

 • 4 ส.ค. 53 นายอ�าพลถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพฯ

 • 29 ก.ย. 53 ทนายจ�าเลยยืน่ขอประกนัตวัเป็นครัง้ที ่2 โดยใช้ทีด่นิของญาต ิ
  เป็นหลักทรัพย์
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 • 4 ต.ค. 53 ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ประกันตัว โดยให้เหตุผลว่า หลัก 
  ประกันน่าเชื่อถือได้ว่าจ�าเลยจะไม่หลบหนี

 • 18 ม.ค. 54 อัยการมีค�าสั่งฟ้องนายอ�าพล ในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิว- 
  เตอร์ฯ มาตรา 14 (2), (3) และมาตรา 112

 • 23 ก.ย. 54 สืบพยานโจทก์วันแรก

 • 30 ก.ย. 54 สืบพยานจ�าเลยวันแรก

 • 6 ต.ค. 54 หลังการสืบพยานทุกปากเสร็จเรียบร้อย ทนายความยื่นขอ 
  ประกันตัวอีกครั้ง ด้วยหลักทรัพย์เป็นที่ดินของญาติจ�าเลย 

 • 23 พ.ย. 54 ศาลพิพากษาให้ลงโทษจ�าเลยตามมาตรา 112 ให้เรียงกระทง 
  ลงโทษ จ�าคุกจ�าเลยเป็นเวลา 5 ปี จ�านวน 4 กระทง รวมจ�าคุกทั้งสิ้น  
  20 ปี 

 • 24 พ.ย. 54 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human  
  Rights Commission) ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อการตัดสินคดี 
  และการจ�าคกุบคุคลในคดอีาชญากรรมทางเสรภีาพในการแสดงออก และ 
  เรียกร้องให้ปล่อยตัวนายอ�าพลโดยทันที รวมถึงนักโทษคนอื่นๆ ทั้งหมดที่ 
  ถูกจ�าคุกจากมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (22), (23)

 สหพนัธ์นสิตินกัศกึษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์คดัค้านและประณาม
การตัดสินคดี รวมถึงเสนอข้อเรียกร้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ข้อ ได้แก่

 ควรพจิารณาตดัสนิคดอีย่างชดัเจนเพือ่เป็นบรรทดัฐานในการตดัสนิคดต่ีอไป

 ควรพจิารณาตัวกฎหมายใหม่ และลดโทษในกฎหมายอืน่ๆ เพือ่เป็นแบบอย่าง
ของประเทศที่เจริญในด้านตุลาการ

 ควรยกเลกิมาตรา 112 เพราะเป็นมาตราทีม่ปัีญหาทัง้ด้านความชอบธรรมใน
การออกกฎหมายและการน�าไปใช้ (24)
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 • 28 พ.ย. 54 สหภาพยุโรป (European Union) ออกแถลงการณ์แสดง 
  ความเป็นห่วงต่อค�าพิพากษาความผิดและการจ�าคุกนายอ�าพล พร้อม 
  เรียกร้องต่อรัฐบาลไทยให้ใช้หลักนิติธรรมอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม  
  (25), (26)

 • 1 ธ.ค. 54 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการ 
  แก้ไขมาตรา 112 เพราะกฎหมายดงักล่าวมปัีญหาและข้อบกพร่องปรากฏ 
  อยู่อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านของเน้ือหาสาระและกระบวนการในการ 
  ด�าเนินคดี กฎหมายนี้จึงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง และยังท�าให้ 
  ประชาชนอีกเป็นจ�านวนไม่น้อยได้รับโทษอย่างไม่เป็นธรรมเช่นในคดีนี้  
  (27), (28)

 • 2 ธ.ค. 54  เว็บไซต์บล็อกนัน (www.blognone.com) ออกจดหมายเปิด 
  ผนึกถึงรัฐบาล ระบุข้อความว่าเจ้าพนักงานสอบสวนไม่ควรใช้เพียง 
  หมายเลขประจ�าตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือเป็นหลักฐานในการจับกุม 
  ฟ้องร้อง และคัดค้านการประกันตัวจ�าเลย เพราะข้อมูลดังกล่าวสามารถ 
  ปลอมแปลงได้ และเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 5 ข้อ ได้แก่

 คดีที่ยังไม่ฟ้องร้อง ให้หยุดกระบวนการฟ้องร้องจนกว่าเจ้าหน้าที่จะรวบรวม
พยานหลักฐานได้เพียงพอที่จะระบุผู้กระท�าความผิดได้อย่างชัดเจน

 คดีที่ฟ้องร้องแล้ว ให้หยุดการคัดค้านประกันตัว พร้อมกับด�าเนินการหา 
หลักฐานเพิ่มเติม หากหาไม่ได้ให้ถอนฟ้อง

 คดีที่ตัดสินแล้ว ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ โดยการให้ผู้ต้องหามีโอกาส 
ต่อสู้คดี และเจ้าหน้าที่ควรต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม

 สร้างมาตรฐานการรวบรวมหลกัฐานในคดคีวามผดิทางคอมพวิเตอร์ขึน้มาให้
ชัดเจน 

 ด�าเนินการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อย่างเร่งด่วน (29)

 • 6 ธ.ค. 54 ดาร์ราจ พาราดิโซ (Darragh Paradiso) โฆษกกระทรวง 
  ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ฝ่ายเอเชียตะวันออก ให้สัมภาษณ์กับ 
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  ส�านักข่าวเอพีว่า สหรัฐรู ้สึก “หนักใจ” กับการตัดสินคดีของนาย 
  อ�าพล ซึ่งไม่สอดคล้อง (inconsistent) กับหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
  ด้านเสรีภาพในการแสดงออก (30)

8)	นายธันย์ฐวุฒิ ผู้ดูแลเว็บไซต์ norporchorusa.com 

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (3), (4) และมาตรา 15

ข้อหาอื่นๆ: มาตรา 112

ผู้ฟ้อง: พนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 ส�านักงานอัยการ
สูงสุด

ความคืบหน้าล่าสุด: 12 เม.ย. 54 ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวนายธันย์ฐวุฒิ

 • วันที ่1 เมษายน 2553 นายธนัย์ฐวฒุถิกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจจากกองบงัคบัการ 
  ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) จับกุมและยึดคอมพิว- 
  เตอร์ โดยกล่าวหาว่าระหว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 2553 นายธันย์ฐวุฒิ  
  ในฐานะผู ้ดูแลเว็บไซต์ www.norporchorusa.com และ www. 
  norporchorusa2.com ได้น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิว- 
  เตอร์ และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์โดยมีข้อความที่น่าจะท�าให้พระบาท 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสื่อมพระเกียรติยศ ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นและถูก 
  เกลียดชัง ทั้งเป็นการดูหมิ่นเจตนาให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา ไม่เคารพ 
  สักการะและเป็นลักษณะแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ 
  และจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้ผู้อื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล 
  คอมพวิเตอร์ทีม่ข้ีอความหรอืภาพทีผ่ดิกฎหมาย ซึง่เป็นการกระท�าผดิตาม  
  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3), (4) และมาตรา 15 และประมวล 
  กฎหมายอาญามาตรา 112   (31)

 ตลอดช่วงการพิจารณาคดี นายธันย์ฐวุฒิไม่เคยได้รับการประกันตัว

 • 1 เม.ย. 53 ปอท.เข้าจับกุมตัว นายธันย์ฐวุฒิโดยกล่าวหาว่า เป็นผู้โพสต์ 
  ข้อความที่ผิดตามมาตรา 112 ลงในเว็บไซต์ นปช.ยูเอสเอ และเป็น 
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  ผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ไม่ยอมลบข้อความที่ผิดกฎหมายมาตรา 112 ซ่ึงโพสต์ 
  โดยผู้อื่นอีก 1 ข้อความ นายธันย์ฐวุฒิถูกน�าตัวไปคุมขังท่ีเรือนจ�ากลาง 
  กรุงเทพฯ โดยไม่ได้รับการประกันตัว 

 • 24 มิ.ย. 53 อัยการสั่งฟ้องคดี นายธันย์ฐวุฒิให้การปฏิเสธ  

 • 9 ส.ค. 53 ศาลอาญารัชดานัดตรวจสอบพยานหลักฐาน พนักงานอัยการ 
  ได้ยื่นบัญชีพยานบุคคลจ�านวน 12 ปาก ขณะที่ทนายจ�าเลยยื่นบัญช ี
  พยานบุคคลจ�านวน 6 ปาก ศาลนัดสืบพยานโจทก์ 3 นัด และพยานจ�าเลย 
  2 นัด

 • 4–11 ก.พ. 54 สืบพยาน

 • 15 มี.ค. 54 ศาลอาญาตัดสินว่า นายธันย์ฐวุฒิมีความผิดตามมาตรา 112  
  ลงโทษจ�าคุก 10 ปี ผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) ลงโทษ 
  จ�าคุก 3 ปี รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 13 ปีและให้ยึดของกลาง

 • 12 เม.ย. 54 ศาลอุทธรณ์มีค�าสั่งให้ยกค�าร้องขอประกันตัวจ�าเลย โดย 
  ให้เหตุผลว่า จ�าเลยถูกฟ้องในความผิดท่ีมีอัตราโทษสูง ประกอบกับศาล 
  ชั้นต้นได้พิพากษาจ�าคุกแล้วถึง 13 ปี หากอนุญาตปล่อยชั่วคราว เกรงว่า 
  จะหลบหนี

9)	นายพรวัฒน์	ทองธนบูรณ์	หรือเคทอง อายุ 50 ปี คนสนิท พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิ
ผล หรือเสธ.แดง และแกนน�ากลุ่มนักรบพระเจ้าตาก

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (2)

ข้อหาอื่นๆ: มาตรา 116 (2) ว่าด้วยผู้ใดกระท�าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา 
หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระท�าภายใต้การมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ 
หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต (2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือ
กระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 7 ปี 

ผู้ฟ้อง: พนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 ส�านักงานอัยการ
สูงสุด
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ความคืบหน้าล่าสุด: 18 มี.ค. 54 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องทุกข้อกล่าวหา

 พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้องนายพรวัฒน์ โดย 
กล่าวหาว่าน�าข้อมูลอันเป็นเท็จปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา ด้วยภาพและเสียง  
เข้าสู่ระบบโปรแกรมชื่อแคมฟรอก (Camfrog)  เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2553  
ด้วยการพูดข้อความท�านองว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ซึ่งไม่ใช ่
การแสดงความเห็นโดยสุจริต หรือวิจารณ์โดยความมุ ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ  
แต่จะสร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน จึงเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรและการก่อการร้าย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2) และประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 116, 392 (6)

 • 5 มี.ค. 53 ปอท.ได้น�าหลักฐานไปขออนุมัติหมายจับนายพรวัฒน์จากศาล 
  อาญากรุงเทพใต้ ซึ่งศาลอนุมัติหมายจับตามข้อหากระท�าผิดตาม พ.ร.บ. 
  คอมพิวเตอร์ฯ

 • 21 เม.ย. 53 พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดี

 • 18 มี.ค. 54 ศาลอาญารัชดาอ่านค�าพิพากษายกฟ้องโจทก์ทุกข้อกล่าวหา  
  เพราะพิเคราะห์แล้วว่า พยานหลักฐานฝ่ายโจทก์มีลักษณะขัดแย้ง 
  กันเองในส่วนของวันและเวลาที่เกิดเหตุ ไม่สามารถน�าสืบได้ว่า จ�าเลย 
  กระท�าความผิดตามฟ้อง (32)

10)	น.ส.จีรนุช	เปรมชัยพร ผู้อ�านวยการเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท 

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 15

ข้อหาอื่นๆ: ไม่มี

ผู้ฟ้อง:  กองปราบปราม

ความคืบหน้าล่าสุด: 11 ต.ค. 54 ศาลเลื่อนการสืบพยานจ�าเลยท่ีเหลือไปในเดือน
กุมภาพันธ์ 2555 
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 วันที่ 6 มีนาคม 2552 เวลาประมาณ 14.30 น. เจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้าจับกุม 
น.ส.จีรนุช ที่ส�านักงานประชาไท โดยแสดงหมายค้นก่อนแสดงหมายจับในเวลาต่อ
มา น.ส.จีรนุชถูกแจ้งข้อกล่าวว่ากระท�าผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 15 
เนื่องจากมีข้อความในกระทู้หนึ่งบนกระดานสนทนาโพสต์โดยสมาชิกเว็บบอร์ดวัน
ที่ 15 ตุลาคม 2551 น.ส.จีรนุชปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้
ยดึคอมพวิเตอร์ของ น.ส.จรีนชุและท�าส�าเนาข้อมลูเพือ่ใช้ในการพสิจูน์หลกัฐาน โดย
ท�าส�าเนาเก็บไว้ 2 ชุด

 • 6 มี.ค. 52 เวลาประมาณ 14.30 น. เจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้าจับกุม น.ส.จีรนุช  
  ที่ส�านักงานประชาไท

 • 7 เม.ย. 52 เจ้าหน้าทีต่�ารวจแจ้งข้อกล่าวหาเพิม่เตมิอกี 9 ข้อ จาก 9 กระทู้ 
  ในกระดานสนทนาระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2551

 • 1 มิ.ย. 52 เจ้าหน้าที่ต�ารวจส่งส�านวนคดีให้อัยการยื่นฟ้อง ด้าน น.ส.จีรนุช  
  ยื่นประกันตัวต่อเนื่องในชั้นอัยการ ระหว่างนั้น น.ส.จีรนุช ต้องรายงาน 
  ตัวต่อส�านักงานอัยการอย่างต่อเนื่องทุก 30 วันในระยะแรก และ 60 วัน 
  ในระยะหลัง

 • 31 มี.ค. 53 อัยการยื่นฟ้อง น.ส.จีรนุชเพิ่มอีก 1 ข้อกล่าวหา รวมทั้งสิ้น  
  10 ข้อหา ด้าน น.ส.จรีนชุ ถกูคมุตวัทีศ่าลอาญา ต่อมาได้รบัการประกนัตวั 
  ในชั้นศาล

 • 31 พ.ค. 53 ศาลนัดพร้อม สอบค�าให้การ ตรวจพยานหลักฐาน ก�าหนด 
  วันนัดสืบพยาน

 • 8 พ.ย. 53 ศาลนัดตรวจสอบพยานหลักฐานเป็นครั้งสุดท้าย 

 • 4 -11 ก.พ. 54 ศาลสืบพยานฝ่ายโจทก์ 5 ปาก

 • 20 -21 ก.ย.และ 11-14 ต.ค. 54 ศาลสืบพยานจ�าเลย 4 ปาก 

 • 11 ต.ค. 54 ศาลเลื่อนการสืบพยานจ�าเลยที่เหลืออยู่ 3 ปาก จากวันที่  
  11, 12 และ 14 ต.ค. 54 เปลี่ยนเป็น 14 – 16 ก.พ. 55 เนื่องจากบ้าน 
  ผู้พิพากษาน�้าท่วม
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11)	ผู้ถูกกล่าวหาว่าใช้นามแฝงว่า	‘เบนโตะ’	ในเว็บบอร์ดประชาไท

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 

ข้อหาอื่นๆ: มาตรา 112

ผูฟ้้อง:พนักงานอยัการ ส�านกังานอยัการพเิศษฝ่ายคดพีเิศษ 1 ส�านกังานอยัการสงูสดุ

ความคืบหน้าล่าสุด: 31 ม.ค. 54 ศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง

 น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 28 ปี ถูกบุกค้นบ้านและจับกุมในวันที่ 30 มกราคม 
2552 เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 เธอได้กระท�าความผิด
ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  
จากการว่าใช้นามแฝงว่า “เบนโตะ” ในเว็บบอร์ดประชาไท โพสต์ข้อความดูหมิ่น
และแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร น.ส.เอถูกคุมขังอยู่ในทัณฑ-
สถานหญิงกลางประมาณ 10 วันจึงได้รับการประกันตัวออกมา (4)

 • 30 ม.ค. 52 น.ส.เอ ถูกจับกุม

 • 31 ม.ค. 54 ศาลอาญารัชดาพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐาน 
  ไม่ชัดเจน ยังมีเหตุอันควรสงสัย จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จ�าเลย

 ข้อสังเกตต่อคดี: คดีนี้เป็นคดีแรกที่มีการฟ้องตามความผิด มาตรา 112  
และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ผู้ต้องหาต่อสู้คดีจนกระทั่งมีการตัดสินคดี  

บทวิเคราะห์และข้อสังเกตต่อคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในปี 2554 

1) เริ่มมีการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 ระหว่างประชาชนกับประชาชน 

 “มันมากไปกว่าเสรีภาพในการแสดงความเห็น แต่ยังเลยเถิดไปถึงเสรีภาพ 
ทางการชุมนุม การรณรงค์ด้วย” อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่าย 
พลเมืองเน็ตกล่าวในการเสวนาหัวข้อ “สื่อออนไลน์ กับขอบเขตการแสดงความเห็น 
และการหาเสียงทางการเมือง” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554
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 ปัญหาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 คือมีความซ�้าซ้อนกับกฎหมาย 
หมิ่นประมาท หากแต่มีโทษจ�าคุกสูงกว่า และยอมความไม่ได้ เพราะถือเป็นความ
ผิดที่เป็นอาญาแผ่นดิน ในปี 2554 เป็นปีแรกที่มีบันทึกว่า มีการน�า พ.ร.บ.คอม 
พิวเตอร์ฯ มาตรา 14 มาใช้ฟ้องร้องระหว่างประชาชนกับประชาชน ในทางที่ 
ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งมี 3 กรณีด้วยกันที่เป็นที่รับรู้ของสาธารณะได้แก่ 

 ก. นายสงคราม ฉิมเฉิด ผู้น�าสหภาพแรงงานแห่งหนึ่ง ถูกนายจ้างฟ้อง 
เพราะส่งอีเมลเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กรไปให้ผู้อื่น ซึ่งจากอีเมลดังกล่าว ท�าให้  
นายสงครามถูกกล่าวหาจากนายจ้างว่า หมิ่นประมาทนายจ้าง นายสงครามถูกฟ้อง
ในข้อหาหมิ่นประมาท และน�าเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1)

 ข. นางปรยีนันท์ ล้อเสริมวัฒนา เป็นผู้ตอ้งหาในคดีทีป่ระธานสมาพันธ์แพทย์
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.) ฟ้องร้องว่า นาง 
ปรียนันท์ได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จ อันได้แก่ข้อมูลคนไข้ที่เสียชีวิตและภาพความ 
ผิดพลาดในการรักษา ซึ่งนางปรียนันท์ใช้ในการรณรงค์เพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข นางปรียนันท์ถูกฟ้องในข้อหา  
น�าเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1)

 ค. บัญชีทวิตเตอร์ @NotMallikaBoon ล้อเลียน (parody) @Mallika 
Boon ของ น.ส.มลัลกิา บญุมตีระกลู รองโฆษกพรรคประชาธปัิตย์ ซึง่ถูก น.ส.มลัลกิา 
แจ้งความต่อต�ารวจ ในฐานความผิดตามมาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ว่าเป็น
ข้อมลูเทจ็ซึง่ท�าให้คนเข้าใจผดิและเสือ่มเสยีชือ่เสยีง ซึง่จากรายงานข่าวไม่ปรากฏว่า 
น.ส.มัลลิกาจะแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาททั่วไป 

 นอกจากปัญหาความทับซ้อนกันของกฎหมายประมาทใน พ.ร.บ.คอม- 
พิวเตอร์ฯ มาตรา 14 แล้ว ปัญหาส�าคัญของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีกอย่างซึ่งคือ  
ความผิดในกฎหมายเกือบทั้งฉบับเป็นอาญาแผ่นดิน เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ 
ท�าให้ความผิดที่เหมือนการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา ดังในข้อ ก. และ ค. ก็ยอม 
ความไม่ได้ไปด้วย และมีปัญหาว่าแม้คู่ความจะไม่เอาความแล้วแต่ก็ไม่สามารถ 
ยตุกิารด�าเนนิคดไีด้ ดังเช่นในคดี ก. ทีคู่่กรณีต้องการถอนแจ้งความแต่ไม่สามารถท�าได้
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 เน่ืองจากประชาชนไทยใช้อนิเทอร์เนต็เป็นช่องทางหลกัในการสือ่สารมากขึน้
เรื่อยๆ ทั้งกิจกรรมการรณรงค์ทางการเมือง รณรงค์ด้านสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิแรงงาน 
สิทธิผู้ป่วย ก็ล้วนแล้วแต่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ เครือข่ายพลเมืองเน็ตมีความกังวล
เป็นอย่างยิ่งว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะถูกน�ามาใช้เพื่อขัดขวางการรณรงค์เพื่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ ในอนาคต

 2) เห็นแนวโน้มของการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในฐานะกฎหมายหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ “ออนไลน์” มากขึ้นเรื่อยๆ

 ในปี 2554 มี คดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่มีความเคลื่อนไหวและเป็นที่รับรู้ 
ของสาธารณะทั้งหมด 11 คดีแต่มีเพียงคดีเดียวเท่านั้นที่เป็นคดีคอมพิวเตอร์ 
บริสุทธิ์ นอกนั้นเป็นคดีเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งสิ้น จาก 10 คดีที่เกี่ยวกับเนื้อหามี 8 คดี
เกี่ยวข้องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และเกือบท้ังหมดผู้ต้องหา/จ�าเลยถูก 
ฟ้องด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 จากสถติิดังกล่าว จะเหน็ได้ว่า พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ ถกูใช้เป็นส่วนต่อขยายของ 
มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ในการกดทับความคิดเห็นต่อสถาบันพระมหา
กษตัรย์ิและชนชัน้น�าในอนิเทอร์เนต็ ท�าให้สถานการณ์เสรภีาพในการแสดงความคดิ
เห็นของคนไทยตกต�่าลงไปอีก

 3) การพจิารณาคดีทีเ่กีย่วกบัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ทีย่งัขาดมาตรฐาน 
ผู้พิพากษาขาดความรู้ทางเทคโนโลยี และภาระการพิสูจน์จนสิ้นสงสัยท่ีกลับไปตก 
อยู่ที่จ�าเลย

 ในปี 2554 มีคดีที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจความซับซ้อนของเทคโนโลยี 
อันน�ามาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ 2 คดีด้วยกัน คือ คดีที่นายธันย์ฐวุฒิ ผู้ออกแบบ
เว็บไซต์ นปช. ยูเอสเอเป็นจ�าเลยในข้อหาเผยแพร่ข้อความดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ 
และคดีที่นายอ�าพล (อากงเอสเอ็มเอส) เป็นจ�าเลยในข้อหา ส่งข้อความเอสเอ็มเอส
ที่มีข้อความดูหมิ่นสมเด็จพระราชินี ไปหาเลขานุการอดีตนายกรัฐมนตรี 
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 จากข้อเท็จจริงของทั้งสองคดี เครือข่ายพลเมืองเน็ตพบว่า มีช่องโหว่อยู่มาก
ที่ท�าให้ไม่น่าจะสามารถสรุปได้ว่า จ�าเลยทั้งสองกระท�าผิดอย่างสิ้นสงสัย นอกจากนี้ 
ช่องโหว่ต่างๆ ยังแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจเทคโนโลยีของผู้พิพากษาอีกด้วย 

ชาวเน็ตอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้กฎหมาย	ศาลอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้เน็ต?

 เผยแพร่ครั้งแรกใน thainetizen.org วันที่ 17 มีนาคม 2554 โดย อาทิตย์ 
สุริยะวงศ์กุล 

 ข้อสังเกตจากเครือข่ายพลเมืองเน็ตต่อค�าพิพากษาของศาลอาญาในคดีนาย
ธันย์ฐวุฒิ ผู้ออกแบบเว็บไซต์ norporchorusa.com ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โพสต์ 
ข้อความหมิ่นประมาทกษัตริย์ลงในเว็บไซต์ดังกล่าว และถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดูแล
ระบบของเว็บไซต์ดังกล่าว โดยตั้งค�าถามถึงความเข้าใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
ฝ่ายยตุธิรรม ผลกระทบต่อเสรภีาพประชาชน และข้อสงัเกตในการใช้หลกัฐานบันทกึ
การจราจร

 
 (16 มี.ค. 2554) ค�าพิพากษาของศาล กรณีผู้ออกแบบเว็บไซต์ นปช.ยูเอสเอ 
แสดงให้เหน็ถงึความไม่เข้าใจของผูอ้ยูใ่นกระบวนการยตุธิรรม ถงึความเป็นไปได้และ
ข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยี เช่น:

 การโยงการเข้าถงึ FTP ได้ ว่าเท่ากบัการเป็นผูด้แูลระบบ (ข้อเทจ็จรงิ: บรกิาร  
 FTP เป็นบริการทั่วไปที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้ ทั้งแบบระบุผู้ใช้และ 
 ไม่ระบุผู้ใช้ รวมถึงล�าดับชั้นของสิทธิในการเข้าถึงก็ยังมีหลายระดับ)

 การเข้าใจว่าเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้ เท่ากับว่าสามารถแก้ไขเนื้อหา 
 ในระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ (ข้อเท็จจริง: ระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งๆ โดย 
 ทั่วไป จะมี “ห้อง” หลายห้อง โดยผู้ใช้แต่ละคนอาจเข้าถึงห้องบางห้องได้  
 ในขณะที่เข้าห้องอื่นๆ ไม่ได้ หรือดูได้อย่างเดียว (read-only) แก้ไขหรือ 
 เพิ่มเติมไม่ได้ หรือกระทั่งไม่รู้ด้วยซ�้าว่ามีห้องดังกล่าวอยู่)
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 ความไม่เข้าใจว่าระบบอินเทอร์เน็ตน้ัน ประกอบด้วยหลายบริการที่แยก 
 จากกัน เช่น อเีมล, FTP, เวบ็ (WWW), แชท ฯลฯ และท�างานจากการประสาน 
 กันของหลายชิ้นส่วน ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องดูแลโดยผู้ดูแลระบบคนเดียวกัน  
 ดังจะเห็นได้จากค�าพิพากษาที่ใช้ค�าว่า “ผู้ดูแลระบบ” ซ่ึงมิได้มีการอธิบาย 
 ที่ชัดเจนว่าเป็นผู้ดูแลระบบของระบบย่อยหรือชิ้นส่วนไหน

 ต่อเนื่องจากประเด็นข้างต้น ยังมีความไม่เข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ 
 บริการเว็บ ว่าสามารถเชื่อมโยงและท�างานร่วมกัน-อย่างเป็นอิสระจากกัน 
 อย่างไร ดังจะเห็นได้จากค�าพิพากษาที่อ้างถึงการเข้าถึง FTP ได้ ว่าหมายถึง 
 การสามารถแก้ไขเนื้อหาในเว็บได้ (ข้อเท็จจริง 1: แม้ผู้ใช้จะสามารถอัปโหลด 
 และแก้ไขเนื้อหาแฟ้มที่เข้าถึงด้วย FTP ได้ก็ตาม แต่ดังที่ได้อธิบายไปก่อน 
 หน้านี้ว่าระบบคอมพิวเตอร์มักประกอบด้วย “ห้อง” หลายห้อง และแฟ้ม 
 ในห้องเหล่าน้ีไม่จ�าเป็นที่จะต้องดูได้ผ่านเว็บ – นั่นคือต่อให้แก้ไขแฟ้มใน  
 FTP ได้ ก็ไม่ได้แปลว่าแก้ไขเนื้อหาในเว็บได้; ข้อเท็จจริง 2: ในกรณีของ 
 คดีนี้ ระบบเว็บของ norporchorusa.com ใช้ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหา 
 ชื่อ Joomla ซึ่งเก็บเนื้อหาข้อความลงในระบบฐานข้อมูล SQL – ซึ่งการ 
	 เข้าถึง	 FTP	 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในระบบฐาน 
	 ข้อมูล	SQL	ได้)

 ความไม่เข้าใจในเทคโนโลยีในประเด็นต่างๆ ดังท่ีได้แสดงตัวอย่างไปบ้าง 
แล้วนี้ ได้ส่งผลต่อการพิจารณาคดี ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิเสรีภาพของ 
ผู้ถูกกล่าวหา และยังจะส่งผลกระทบต่อไปถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยท่ัวไป
อีกด้วย

 จากการสังเกตการณ์ของผู้สื่อข่าว นักกิจกรรมด้านสิทธิ และตัวแทนจาก 
เครือข่ายพลเมืองเน็ต ได้เกิดข้อค�าถามขึ้นว่า การพิจารณาคดีโดยศาลในครั้งนี้  
ได้มีความพยายามหยิบยกข้อแก้ต่าง หลักฐานพยาน และข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยี
อื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีมาอย่างครบถ้วนรอบด้านหรือไม่ ทั้งนี้ 
บนพื้นฐานของหลักฐานพยานจากทั้งฝ่ายโจกท์และจ�าเลย
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 อย่างพื้นฐานที่สุด โดยไม่ต้องกล่าวถึงความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยีอื่นๆ 
เลยก็ได้ เราขอตั้งข้อสังเกตว่า ในคดีดังกล่าวนี้ บันทึกการจราจร (log file) ซึ่งเป็น
หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้สนับสนุน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เห็นว่ามีความจ�าเป็น 
จะต้องเก็บเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและด�าเนินคดีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
นั้นถูกใช้เพื่อการระบุและติดตามผู้ต้องหาเท่านั้น และไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มที่เพื่อการ
อ�านวยความยุติธรรมและพิสูจน์ความผิด (หรือไม่ผิด) ของผู้ต้องหา

 โดยสรุปแล้ว พยานหลักฐานต่างๆ เท่าท่ีมีการน�าสืบในศาล ไม่สามารถ
ระบุให้สิ้นสงสัยได้ว่า ผู้ต้องหาเป็นผู้โพสต์เนื้อหาจริงหรือไม่ และเป็นผู้ดูแลระบบ 
(ของระบบซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา) จริงหรือไม่

 สาวตรี สุขศรี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายอนิเทอร์เนต็ได้แสดงความเหน็เกีย่วกบัค�าพพิากษา ในประเดน็หลกัการการ
พิจารณาความอาญาไว้ว่า:

 ในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักส�าคัญที่สุดในทางกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาก็คือ

 1. ให้สันนษิฐานไว้ก่อนว่าจ�าเลยหรอืผูต้้องหาเป็นผูบ้รสิทุธิอ์ยู ่จนกว่าศาลจะ 
  พิพากษาว่ามีความผิด

 2. สืบเนื่องจากข้อ 1 นั่นหมายความว่า ผู้มีภาระการพิสูจน์ให้ศาลสิ้นสงสัย  
  คือ “โจทก์” ไม่ใช่ “จ�าเลย” แต่จากเหตุผลของศาลนี้… เขาเขียนท�านอง 
  ว่าจ�าเลยไม่ยอมพิสูจน์ … แสดงว่าศาลหันมาให้น�้าหนักกับการแก้ต่าง 
  ของ “จ�าเลย” มากกว่าการพิสูจน์โดย “โจทก์” ซ่ึงไม่น่าจะถูกต้องตาม 
  หลักการ

 ปกติคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคมากๆ แบบนี้ คนที่หนักคือโจทก์
อยู่แล้ว ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ศาลมักต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จ�าเลย  
คือ ยกฟ้อง… ค�าถามเรื่องนี้จึงมีว่า
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 1. โจทก์สืบยังไงหรือ ศาลถึงสิ้นสงสัย ? (ทั้งที่ ในเหตุผล ก็ยังแสดงให้เห็นถึง 
  ความสงสัยอยู่)

 2. ฝ่ายจ�าเลยได้พยายามท�าลายน�้าหนักของโจทก์หรือไม่ อย่างไร?

ความเห็นเชิงเทคนิคต่อคดีนายอ�าพล	(อากง	SMS)

โดย วสันต์ ลิ่วลมไพศาล 

เผยแพร่ครั้งแรกที่ blognone.com

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมาผมได้ไปร่วมงานเสวนา “สิทธิพลเมืองกับ 
หลกัฐานอเิล็กทรอนกิส์” ทีจ่ดัโดยเครอืข่ายพลเมอืงเนต็ การพดูครัง้นัน้มผีลมากกว่า
ที่ผมคิด คือหนังสือพิมพ์และสื่อหลายฉบับน�าข้อมูลไปอ้างอิง เช่น กรุงเทพธุรกิจ, 
เดอะเนชั่น, และเจาะข่าวตื้น ข้อมูลในงานนั้นเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านทางไอลอว์: iLaw  
ทีน่ดัแนะให้ผมเข้าไปดูเอกสารส�านวนคดีทีท่างฝ่ังจ�าเลยได้รบัมา เนือ่งจากเวลาในงาน
นั้นมีจ�ากัด และกลุ่มผู้ฟังไม่ใช่คนในสายวิชาการนัก ผมจึงตัดสินใจมาเขียนบทความ
อีกครั้งในบล็อกนัน

 บทความนี้เป็นการชี้ว่าด้วยหลักฐานเท่าที่มี มันมีความเป็นไปได้อื่นๆ อีก
จ�านวนมาก และหากยึดมาตรฐานว่าหลักฐานเท่านี้เพียงพอต่อการด�าเนินคดีและ
ลงโทษ อาจจะท�าให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีหรือการสวมรอยบุคคลอื่นๆ ท�าความผิด
ตามมาได้อีกมากมาย

ข้อเท็จจริงในคดี

 หลายคนอ่านจากหลายที่แล้วอาจจะเจอข้อเท็จจริงไปแบบต่างๆ อย่างใน
บล็อกนันเอง ที่คุยกันก็มีความสับสนมาก จึงขอไล่ข้อเท็จจริงกันก่อน

 หลักฐานข้อความคือภาพถ่ายหน้าจอโทรศัพท์จ�านวน 4 ภาพ
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 การส่งมีขึ้นในวันที่ 9, 11, 12, 22 พฤษภาคม 2553 จากหมายเลข “-3615” 
ในเครอืข่ายดแีทคเป็นหมายเลขไม่ลงทะเบยีนชือ่ผูใ้ช้ ภายหลงัตรวจพบว่ามข้ีอความ
ที่หมายเลขนี้ส่งข้อความไปมากกว่านั้น แต่ไม่มีข้อมูลว่าเป็นข้อความอะไร

 หมายเลข IMEI ที่ใช้งานกับหมายเลข -3615 นั้นคือ 358906000230110

 เจ้าหน้าที่ค้นหาว่าหมายเลข 358906000230110 มีการใช้งานกับหมายเลข
ใดอีกบ้าง จึงพบว่ามีการใช้งานกับหมายเลข “-4627” ในเครือข่ายทรูแบบไม่ลง
ทะเบียนผู้ใช้อีกครั้ง

 แต่จากการตรวจสอบการใช้งานของหมายเลข “-4627” พบว่ามีการติดต่อ
กับอีกหมายเลขหนึ่ง เป็นหมายเลขลงทะเบียน ภายหลังจึงทราบว่าเป็นหมายเลข
ของลูกสาวคุณอ�าพล

 Cell ID ของดีแทคที่ใช้ส่ง SMS คือ Cell ID หมายเลข 23672 กินพื้นที ่
ซอยวัดด่านส�าโรง ซอย 14 ถึง 36 โดยบ้านนายอ�าพลอยู่ที่ซอย 32 และ Cell ที่
หมายเลข -4627 ใช้งานนั้นอยู่บริเวณเดียวกัน

 หมายเลข -3615 และ -4627 ใช้งานในเวลาใกล้เคียงกัน และไม่เคยใช้งาน 
ในเวลาเดียวกัน

 ล็อก : Log เป็นล็อกการใช้งานบันทึกช่วงเวลาที่มีการรับส่งต่างๆ โดยตลอด
ทั้งวันมี SMS เข้าหมายเลข -4627 เป็นช่วงๆ ในเรื่องนี้ค�าพิพากษาฉบับเต็ม ได้ระบุ
ไว้ว่าหมายเลข -4627 นั้นมีการส่ง SMS จ�านวนมาก ผมไม่แน่ใจว่าเอกสารที่ผมเห็น 
ครบถ้วนหรือไม่ แต่เท่าที่เห็นคือมีแต่การรับเท่านั้น

 ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวเครื่องไปเพื่อหาว่ามีการแก้หมายเลข 
IMEI หรือไม่ และหาข้อความที่อาจจะเหลือหลักฐานในเครื่อง แต่เครื่องเสียหาย 
จนไม่สามารถตรวจสอบหมายเลข IMEI จากเครื่องได้ (ตรวจได้จากสติกเกอร์ 
หลังเครื่องเท่านั้น) ท�าให้ไม่สามารถตรวจหน่วยความจ�าในเครื่องได้อีกเช่นกัน  
ที่เหลือคือข้อมูลในการ์ด micro SD ที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าได้ดัมพ์ลงซีดีให้แล้ว (ไม่พบ
เอกสารว่ามีข้อมูลอะไรภายใน)
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หมายเลข	IMEI

 ประเด็นว่าหมายเลข IMEI ว่าปลอมได้หรือไม่นั้น คงเป็นประเด็นที่มีการพูด
กันมากแล้วว่าปลอมได้ ในบางรุ่นแทบไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ มากไปกว่าสาย 
USB และซอฟต์แวร์ เท่านั้น

 ประเด็นที่ควรกังวลอีกประเด็นหนึ่งคือ แม้เราจะไม่รู้หมายเลข IMEI ของ 
คนทั่วไป เพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมัน แต่ในทางปฏิบัติแล้วหมายเลข IMEI ไม่ใช่
ความลับแต่อย่างใด เครื่องส่วนมากสามารถดูหมายเลข IMEI ได้ด้วยการกด *#06#  
ในส่วนสติกเกอร์นั้นมักติดอยู่ใต้แบตเตอรี ตัวกล่องโทรศัพท์เองมักมีหมายเลข 
IMEI บอกไว้ภายนอกกล่อง หมายเลขนี้จะผ่านตาคนจ�านวนมาก เช่น พนักงานขาย 
โทรศัพท์มือถือ หรือคนซ่อมโทรศัพท์ ฯลฯ ต่างจากหมายเลขที่เป็นความลับ เช่น  
รหัสบัตรเอทีเอ็ม ที่จะส่งมาในซองด�าที่คอมพิวเตอร์ถูกออกแบบให้พิมพ์ตรงออกมา 
ยังซองปกปิด ไม่มีใครเห็นรหัส แม้แต่ตัวพนักงานผู้สั่งพิมพ์เอง

ภาพหน้าจอ

 ผมเคยเขียนเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าภาพหน้าจอไม่ใช่หลักฐาน ไม่ว่าจะเป็น 
การส่ังเซฟหน้าจอโดยตรง หรือเอากล้องมาถ่ายภาพหน้าจอก็ตามที ในความเป็น
จริงคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในได้จนไม่เหลือพิรุธใดๆ และการกระท�า
เช่นนี้ใช้เวลาไม่นาน

  การเปลี่ยนแปลงข้อความใน SMS ที่ได้รับมาเป็นหัวข้อที่ท�าได้ไม่ยากใน
โทรศัพท์หลายรุ่น (โนเกีย, แอนดรอยด์, ไอโฟน) เมื่อผ่านการแก้ไขด้วยกระบวนการ
เหล่านี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อความว่าเป็นข้อความจริง
ด้วยภาพหน้าจอ

ความถูกต้องของล็อกการใช้งาน

 ในค�าพิพากษามีส่วนหนึ่งระบุถึงความถูกต้องของล็อกว่ามีผลส�าคัญต่อความ 
น่าเชื่อถือ แต่หากใครทันยุคโทรศัพท์อนาล็อก (ระบบ AMPS) อาจจะจ�าได้ว่ายุค
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หน่ึงฝันร้ายของคนใช้โทรศัพท์มือถือคือการถูกจูนโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก 
จากเหยื่อที่ไม่ได้ใช้งาน ท�าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการอยู่ต่อเนื่อง 
แม้แต่ในปัจจุบันนี้เอง ปัญหาการคิดค่าบริการผิด (ซึ่งก็คิดมาจากล็อกการใช้งาน
เหล่านี้) ก็ยังเป็นปัญหาส�าคัญที่ สบท. และ กสทช. ต้องรับเรื่องแก้ไขกันเรื่อยมา 
จนเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของวงการโทรคมนาคมไทย ในยุโรปเองเริ่มมีรายงาน 
ผู้ใช้ถูกจูนโทรศัพท์ในระบบจีเอสเอ็มกันบ้างแล้ว ปัญหาความไม่น่าเช่ือถือก็ยังอยู ่
กับวงการโทรคมนาคมต่อไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้

 ในด้านความปลอดภัยน้ัน การโจมตีผู้ให้บริการเพื่อให้เกิดล็อกท่ีผิดพลาด 
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว เช่น การจูนโทรศัพท์ในระบบจีเอสเอ็มที่เพิ่งมีรายงาน
ไม่กี่วันมานี้ การโจมตีด้วย de-registration spoof ท่ีมีรายงานมาตั้งแต่กว่าสิบปี 
ก่อน ท�าให้ผู้ให้บริการเข้าใจว่าเครื่องปลายทางมีการปิดเครื่องไป

 ช่องโหว่ของระบบจีเอสเอ็มนั้นมีจ�านวนมาก และความผิดพลาดในการออก-
แบบจ�านวนหนึ่งได้รับการแก้ไขไปในระบบสามจี รายงานช่องโหว่ส่วนมากปรากฏ 
อยู่ในรายงานเชิงเทคนิคของ 3 GPP (PDF) ซึ่ง 3 GPP เป็นหน่วยงานออกมาตรฐาน
ในระบบสามจีเอง

การใช้งานสลับกัน

 การใช้งานสลับกันเป็นหัวข้อที่คงพูดถึงกันมากท่ีสุดต่อจากการปลอม IMEI  
ในคดีนี้คือการใช้งานสลับกัน อย่างที่ได้กล่าวในหัวข้อที่แล้วว่าการ “หลอก” ผู้ให้
บริการว่าเครื่องออกจากระบบน้ันท�าได้ แต่หากต้องการกระท�าเช่นนั้นจริง มีวิธ ี
ที่ง่ายกว่ามากคือการรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

 เครื่องรบกวนสัญญาณมือถือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในระบบการควบคุมการ 
น�าเข้าอปุกรณ์วทิยใุนประเทศไทย ขณะทีก่ารปล่อยคลืน่ทีต้่องได้รบัอนญุาตล่วงหน้า
จาก กสทช. เช่นนี้ท�าไม่ได้ตามกฎหมาย แต่อุปกรณ์เหล่านี้กลับมีวางขายอยู่ทั่วไป 
ในหลายขนาดหลายราคา ต้ังแต่ 10-100 เมตร และมกีารใช้งานทัว่ไปตามห้องประชมุ 
หรือสถานที่ต่างๆ
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 การที่ล็อกไม่แสดงว่ามีการใช้งานทับช่วงเวลากัน แล้วถือว่าล็อกเช่นนั้น
เป็นการยืนยันว่าข้อความถูกส่งออกมาจากเครื่องเดียวกันจริง ทั้งที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบจากตัวเครื่องได้ จะสร้างค�าถามและเปิดช่องให้มีการโจมตีกันได้อีกมาก 
เช่น หากมีคนมีความตั้งใจจะโจมตีใส่ร้ายผู้อื่นว่าเป็นผู้กระท�าความผิด เขาต้องการ 
เพียงรู้หมายเลข IMEI แล้วจัดหาเครื่องตัดสัญญาณท่ีแรงพอ เดินออกไปนอกเขต
ท�าการของเครื่องตัดสัญญาณแล้วใช้เครื่องที่ปลอมแปลงมาส่งข้อความออกไป  
ทั้งหมดไม่ต้องแตะต้องเคร่ืองที่ถูกโจมตีหรือใช้ความรู้พิเศษไปกว่าความรู้ท่ัวไปท่ี 
ช่างซ่อมโทรศัพท์ทั่วไปสามารถท�าได้

การพิสูจน์ตัวตน

 ด้วยข้อสงสยัทัง้หมด ผมยงัคงตัง้ค�าถามว่าหากเราสามารถหาหลกัฐานยนืยนั
ได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องที่ใช้กระท�าความผิดนั้นเป็นเครื่องท่ีจับกุมได้จริง เจ้าหน้าท่ี
ควรต้องหาหลกัฐานยนืยนัตัวผูก้ระท�าเพิม่เติมหรอืไม่ ก่อนหน้านีค้ดทีางคอมพวิเตอร์ 
เจ้าหน้าทีเ่คยระมดัระวงัในเรือ่งพสิจูน์ตัวบคุคลถงึกบัซุม่จบัขณะทีใ่ช้งานคอมพวิเตอร์
หน้าเครื่อง แม้จะมีประเด็นค�าถามอื่นๆ ต่อความถูกต้องในการจับกุมว่าผู้ต้องหา 
ได้รับสิทธิต่างๆ อย่างครบถ้วนหรือไม่ แต่ค�าถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาตรฐานการ
พสิจูน์ตวัตนผูก้ระท�าความผดิทีค่ดนีีใ้ช้เพยีงลอ็กทีช่ีไ้ปยงัโทรศพัท์เครือ่งหนึง่เท่านัน้

 ค�าถามส�าคัญต่อเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้คือมาตรฐานของหลักฐานว่าเพียงพอ
ต่อการด�าเนินคดีหรือไม่น้ันอยู่ตรงไหน และค�าถามส�าคัญต่อสังคมคือเราจะเอา 
มาตรฐานนี้จริงๆ หรือเปล่า?
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1.2	สถานการณ์การปิดกั้นอินเทอร์เน็ต	

 ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถาน- 
การณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2553 มีการปิดกั้น 
การเข้าถึงเว็บไซต์ที่รัฐบาลอ้างว่า เป็นภัยต่อความมั่นคง (ท้ังๆ ท่ีส่วนใหญ่เป็น 
เพียงเว็บไซต์ต่อต้านรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) กว่า 10,000 ยูอาร์แอล ซึ่งถือเป็น 
การปิดกั้นเสรีภาพการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนอย่างมาก เมื่อ ศอฉ.ถูกยุบไป 
ในเดือนธันวาคม 2553 ค�าสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ของ ศอฉ. จึงควรหมดสภาพบังคับไป
โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม จากการส�ารวจพบว่า ยังมีเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นโดยอ�านาจ
ศอฉ. ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ตามปกติ นอกจากนี้ ในหลายๆ เว็บไซต์การเมืองที่ถูก
บล็อค หรือพบการขัดขวางการเข้าถึง ก็เป็นไปด้วยการ “ขอความร่วมมือ” จากรัฐ
ไปยังไอเอสพีเท่านั้น 

  สถานการณ์การปิดกั้นเว็บไซต์การเมืองผ่อนคลายลงช่วงต้นปี 2554 เมื่อ
ศอฉ. ถกูยบุ และบรรยากาศการเมอืงไทยเข้าสูก่ารเตรยีมตวัหาเสยีงเลอืกตัง้ อย่างไร
กต็าม เมือ่พรรคเพือ่ไทยชนะการเลอืกต้ังในเดือนกรกฎาคมกไ็ด้ประกาศทนัทว่ีา การ
ปราบเวบ็หมิน่เป็นนโยบายส�าคัญของรฐับาล และช่วงใกล้ไตรมาสสดุท้ายของปี คนใน
รัฐบาลออกมาให้ข่าวเรื่องการท�างานอย่างแข็งขันในการปราบเว็บหมิ่นแทบจะราย
วัน และยังอ้างว่าได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศรายส�าคัญอย่าง
เฟซบุ๊กให้ร่วมมือปิดเว็บหมิ่น ก่อนสิ้นปี 2554 ยังมีการให้ข่าวอีกว่า ได้มีแผนจัดซื้อ 
“เครื่องตัดสัญญาณเว็บหมิ่น” อีกด้วย

กรณีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นอย่างไม่โปร่งใส	

 ก. กรณีเว็บไซต์ประชาไท

 ในระหว่างเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดง ระหว่างเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม 2553 ศอฉ. ภายใต้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้มีค�าสั่ง ลงวันท่ี 8  
เม.ย. 53 อาศัยอ�านาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้ท�าการปิดก้ัน ไม่ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทยเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ รวม 36 เว็บไซต์รวมถึงเว็บไซต์ประชาไท (www.
prachatai.com) 
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 นับตัง้แต่ ศอฉ. มคี�าสัง่ปิดกัน้เวบ็ไซต์ประชาไท ทมีงานของเวบ็ไซต์ได้ตดัสนิใจ 
ที่จะสร้างยูอาร์แอลขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ แต่ก็ยังถูก 
ศอฉ.ปิดกั้นอีก รวมแล้วระหว่างการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประชาไทต้องสร้าง 
ยอูาร์แอลขึน้ใหม่ทัง้หมด 7 ครัง้ โดยทีย่งัคงยอูาร์แอลหลกั prachatai.com ไว้ตลอด 
มีตามล�าดับดังนี้ 

 

 นอกจากตัวเว็บไซต์แล้ว บัญชีของประชาไทในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์และยูทูบ  
ก็ถูกบล็อคจากไอเอสพีบางราย

 ทางประชาไทได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งในวันที่ 23 เมษายน 2553 ขณะนี้คดีอยู่
ระหว่างการพจิารณาของศาลอทุธรณ์ ซึง่ไม่ได้มกีรอบเวลาว่าจะมคี�าพพิากษาเมือ่ใด 

 ปัจจุบัน การเข้าถึงเว็บไซต์ประชาไทยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เพราะผู้ใช้ยัง 
ไม่สามารถเข้า prachatai.com ได้จากผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็บางระบบ นอกจากนี้
ยังพบว่าการปิดกั้นนั้นไม่สม�่าเสมอ เป็นเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น และเป็นบางพื้นที่ 
ทางประชาไทได้ส่งจดหมายถึงไอเอสพี 3 แห่ง คือ ทรู, ทีโอที และ 3BB แต่ได้รับ 
การตอบกลับจาก 3BB รายเดียวเท่านั้นว่าได้ยกเลิกการปิดกั้นแล้ว

ข. กรณีเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์

 ในช่วงระหว่างเดอืนมนีาคมถงึพฤษภาคม 2553 เวบ็ไซต์ Thaifreenews.org 
ก็ถูกปิดกั้นเช่นกัน เว็บไซต์จึงเปลี่ยนยูอาร์แอลทั้งสิ้น 6 ครั้งเพื่อหลบเลี่ยงการปิดกั้น
ซึ่งเป็นไปตามล�าดับดังนี้ 

prachatai.com > prachatai.net > prachatai.org > prachatai1.com >

prachatai.info > prachatai1.info > prachatai2.info > prachatai3.info

thaifreenews.org	>	tfn.info	>	tfn1.info	>	tfn2.info	>

tfn3.info	(ถูกบล็อคล่วงหน้า)>	tfn4.info	>	tfn5.info
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 โดยที่ยังคงไว้ซึ่งยูอาร์แอลดั้งเดิมคือ thaifreenews.org ไว้ตลอดซ่ึงเมื่อม ี
การเปลี่ยนยูอาร์แอลแล้ว ทางเว็บไซต์ใช้วิธีการบอกต่อ แบบปากต่อปาก เพื่อให ้
แฟนประจ�าเว็บไซต์ได้ทราบถึงยูอาร์แอลใหม่

 ทางเว็บไซต์ไม่เคยได้รับการติดต่อจากรัฐหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การปิดกั้นอาจจะด�าเนินการโดยไม่มีค�าสั่งศาล แต่เป็นการขอ
ความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพราะผู้ใช้ยังสามารถเข้าได้ปกติจากผู้ให้
บริการบางราย โดยแอดมินเล่าว่า ไม่เคยเห็นรายชื่อเว็บของตนเองอยู่ในรายชื่อเว็บ
ที่ถูก ศอฉ. มีค�าสั่งปิดกั้น 

 นอกจากนี้เว็บไทยฟรีนิวส์ยังต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์ท่ีอยู ่ในประเทศไทยไป 
ต่างประเทศ เพราะเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ชาวไทยได้ปิดเว็บไซต์โดยพลการเพราะความ
กลวั โดยอ้างเร่ืองเง่ือนไขการใช้เซร์ิฟเวอร์ในช่วงทีเ่หตกุารณ์ทางเมอืงเริม่ตงึเครยีดข้ึน 

 ปัจจุบันสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์ได้จากระบบอินเทอร์เน็ต 3BB  
แต่ยังพบการปิดกั้นจากระบบทรู และทีโอที ยังไม่สามารถเข้าได้ (ส�ารวจวันที่  
29 กันยายน 2554)

บันทึกท่าทีของรัฐบาล	ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ต่อการปราบ	“เว็บหมิ่น”	

	 13	 ส.ค.	 54 เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็นรายงานว่า น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวถึงแนวทาง
การท�างานว่า จะให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทุกระดับเข้มงวดในการ 
ปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน และการกระท�าผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ  
โดยจะด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด (34)

	 18	ส.ค.	54 เครือข่ายเฝ้าระวัง พิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(ศพปส.) เข้าพบ น.อ.อนุดิษฐ์ เพื่อเรียกร้องให้ปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน
และบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ตามที่ได้แถลงไว้ น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่าจะ 
ท�าหน้าที่ด�าเนินการในการปราบปรามเว็บไซต์หมิ่น รวมถึงเว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสม 
เช่น เว็บไซต์พนัน เว็บไซต์ลามก อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเรื่องท่ีต้องด�าเนินการตาม 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯอยู่แล้ว “ไม่ต้องกังวล กระทรวงจะท�างานตามหน้าที่ที่ถูกระบุ
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ไว้อยู่แล้ว จริงๆ ศาลคือผู้มีอ�านาจสั่งปิดเว็บ กระทรวงเป็นแค่ผู้ประสานงานเท่านั้น 
หากใครเห็นว่าไม่เป็นธรรมก็ไปขอความเป็นธรรมจากศาลได้” รมว.ไอซีทีกล่าวกับ 
ศพปส. (35)

	 23	ส.ค.	54 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ชี้แจง
ในโอกาสแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า แม้จะเพิ่งเข้ามาท�างาน  
แต่ว่ารัฐบาลนี้ก็ให้ความส�าคัญกับการปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นสถาบันมาตลอด  
ทั้งนี้ มีรายงานเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงไอซีทีระบุว่า ในสมัยรัฐบาลชุด 
ที่แล้วมีการด�าเนินการฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีหมิ่นสถาบันที่ยังไม่มีการจัดการถึง  
116 เรื่อง และมีการตั้งงบประมาณเพื่อด�าเนินการถึง 530 ล้านบาท แต่กระทรวง
ไอซีทีไม่น�าไปใช้ แต่กลับโอนให้กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดไปด�าเนินการแทน จึงท�าให้เกิดเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน
อย่างมากในรัฐบาลชุดที่แล้ว เว็บไซต์คมชัดลึกยังรายงานว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ารุง  
รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็นว่าเว็บไซต์หมิ่นสถาบันมีมากในรัฐบาล
ประชาธิปัตย์ เพราะนายเชาวรัตน์ ชาญวีรกูล ขณะด�ารงต�าแหน่ง รมว.มหาดไทย 
ไม่ได้ด�าเนินการเรื่องดังกล่าว (36)

	 20	 ต.ค.	 54 น.อ.อนุดิษฐ์ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่อข้อวิจารณ์ของฝ่าย 
ค้านที่ว่า ไม่ได้ด�าเนินการปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน และไม่เคยจับกุมผู้กระท�า
ความผิดได้ โดย น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ด�าเนินการอย่างหนักและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่การกระท�าความผิดใน 
ลักษณะนี้ ทางกระทรวงนั้นไม่จ�าเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ (37)

	 23	 พ.ย.	 54	 รมว.ไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีได้สั่งปิดเว็บไซต์หมิ่น
สถาบันฯ ไปแล้วกว่า 10,000 ยูอาร์แอล และยังได้ขอความร่วมมือไปยังบริษัท 
เฟซบุ๊ก ส�านักงานใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อขอให้ปิดหน้าเฟซบุ๊กที่เป็น 
ต้นตอการโพสต์รูป และข้อความที่หมิ่นสถาบัน ท่ีเป็นการน�าเข้าข้อมูลจาก 
ต่างประเทศ รมว.ไอซีทียังได้ขอความร่วมมือกับประชาชนว่า หากพบเห็นการโพสต์
ข้อมูลและข้อความหมิ่นสถาบัน อย่ากดถูกใจหรือคอมเมนต์ เพราะจะเป็นการ 
เผยแพร่ทางอ้อม นอกจากน้ี หากร่วมกดถูกใจจะเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ทันที (38)
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	 1	ธ.ค.	54 รมว.ไอซีที พร้อมตัวแทนจากกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพ
เรือ สภาความม่ันคง ส�านกัข่าวกรองแห่งชาติ สนง.ต�ารวจแห่งชาต ิกระทรวงกลาโหม 
และกระทรวงยุติธรรม เปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” 
(Cyber Security Operation Center: CSOC) ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร 9 บมจ. ทีโอที 
ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อด�าเนินภารกิจในการปราบปรามภัยทางไซเบอร์ที่เป็นอันตราย
ต่อประชาชนโดยเฉพาะเว็บหมิ่นเบื้องสูง พร้อมอธิบายถึงขั้นตอนในการท�างาน
ของศูนย์ดังกล่าว โดยที่ น.อ.อนุดิษฐ์ อธิบายว่าศูนย์ดังกล่าวเป็นการยกระดับจาก 
“ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต” (Internet Security Operation 
Center: ISOC) ที่ก่อตั้งในปี 2553 โดยจะใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึนในการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และระงับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะกับการใช้สื่อ 
และการส่งถ่ายข้อมลูทีเ่ปลีย่นรปูแบบไป โดยเฉพาะในปัจจบัุนท่ีมกีารใช้โซเชียลมเีดยี 
เช่น เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ ซึ่งส่งผลให้การส่งต่อข้อมูลที่อันตรายระหว่างบุคคลเป็น
ไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้น 

 นอกจากนี้ รมว.ไอซีทียังกล่าวด้วยว่า ตั้งแต่เข้ามารับต�าแหน่งได้มีการปิดกั้น
ยูอาร์แอลไปแล้วกว่า 60,000 ยูอาร์แอล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล
นี้ในการถวายความจงรักภักดีแก่พระเจ้าอยู่หัว โดยหากเทียบกับเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา 
ระหว่างพ.ศ. 2551-2554 มีการปิดกั้นยูอาร์แอลที่ไม่เหมาะสมเพียงกว่า 70,000  
ยูอาร์แอลเท่านั้น โดยได้อธิบายว่า การปิดกั้นเว็บไซต์แบบเดิมท่ีกระทรวงไอซีทีท�า
คือ การขออ�านาจศาลหรือขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการเพื่อให้ปิดเว็บไซต์นั้น  
แต่วิธีดังกล่าวไม่สามารถป้องกันการเข้าถึงส�าหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศได้ และยัง 
ถือว่า “ข้อมูลอันตราย” ยังคงอยู่ในอินเทอร์เน็ต กระทรวงไอซีทีจึงได้พัฒนาวิธีการ
ใหม่ ซึ่งคือการประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ต่างประเทศด้วยตนเอง 
โดยมีกระบวนการคือ รับแจ้งเบาะแส จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงท�าการรวบรวมข้อมูล  
และส่งข้อมูลดังกล่าวพร้อมค�าอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเทียบเคียงฐานความ
ผิดของต่างประเทศส่งไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศเพื่อท�าการปิดกั้น (39)

	 8	ธ.ค.	54 ร.ต.อ.เฉลิม ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 54 น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการอ�านวยการก�าหนดนโยบายการป้องกันและปราบปราม
การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร” จ�านวน 22 คน มี ร.ต.อ.เฉลิมเป็นประธาน เป้า
หมายหลักของคณะกรรมการฯ คือ ก�าจัดและสกัดเว็บไซต์ท่ีกระทบสถาบัน 
คณะกรรมการฯ จะแถลงข่าวให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ โดยจะบอกว่าผู้ใดเป็น 
คนกระท�า แต่จะไม่น�าเสนอเนื้อหา ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ร่วม
มอืกนัรกัษาพระเกยีรตยิศอย่างจรงิจงั ห้ามมข้ีออ้างว่าเวบ็ไซต์ทีเ่ผยแพร่เป็นเวบ็ไซต์ 
จากต่างประเทศ มิเช่นนั้น ตนเองจะด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

	 12	ธ.ค.	54 ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวถึงเว็บไซต์หมิ่นสถาบันที่เปิดในต่างประเทศว่า  
แม้ไม่สามารถปิดได้ แต่สามารถบล็อคและ “ตัดสัญญาณ” ได้ ฉะนั้น ตนเองจึงได้ 
แจ้งต่อเลขาธกิารนายกรฐัมนตรว่ีา ในทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรนีดัพเิศษ จะให้กระทรวง
ไอซีทีตั้งงบประมาณประมาณ 400 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องมือตัดสัญญาณ (40)

	 14	ธ.ค.	54	พล.ต.อ.วรพงษ์	ชีวปรีชา	หัวหน้าชุดท�างาน	กล่าวว่า	หลัง	
ร.ต.อ.เฉลิม	 มอบนโยบายได้มีการประชุมหารือและมอบหมายภารกิจโดยมี
มาตรการ	2	แนวทาง	คือ	

 1) ปิดกั้นไม่ให้ข้อความที่ไม่เหมาะสมถูกเผยแพร่ออกไปสู ่ประชาชน  
 2) ด�าเนินการตามกฎหมาย ในกรณีที่พบร่องรอยและหลักฐานที่ด�าเนินการ 
  จับกุมได้

 นายธนิต ประพาสตระนันท์ ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ส�านักงานปลัด
กระทรวงไอซีที ในฐานะตัวแทนกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ขณะนี้สามารถรวบรวม 
ผู้ที่เข้าข่ายได้ 60,000 ยูอาร์แอลมีการระงับไปแล้ว 116 ยูอาร์แอลและกระทรวง
ไอซทีจีะเร่งรดัการด�าเนนิการปิดเวบ็ไซต์ทีเ่ข้าข่ายดงักล่าวทกุสปัดาห์ให้ได้มากทีส่ดุ  
 พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รองผู ้บัญชาการกองบังคับการปราบปรามการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กล่าวว่า ปอท. ได ้
ค้นคว้าหาเครื่องมือที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายซ่ึงเป็นท่ี 
ยอมรับในระดับสากล คือ ระบบ Lawful Interception (LI) โดยจะกระท�าภายใต้
กรอบของกฎหมาย ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของประชาชน ท้ังนี้เสนอให้กระทรวง
ไอซีทีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อมูลค่า 400 ล้านบาท จ�านวน 
1 เครื่อง เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายเว็บไซต์ดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวง
ไอซีทีเป็นผู้ด�าเนินการต่อไป (41)
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ข้อสังเกตและข้อเรียกร้องของเครือข่ายพลเมืองเน็ต 

1)	ข้อเรียกร้องต่อรัฐในประเด็นการจัดการกับ	“เว็บหมิ่น”	

 - รฐัต้องไม่เอาผดิการแบ่งปันลงิก์และควรแก้ไข พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ 2550  
ไม่ระวางโทษกับการส่งลิงก์ใดๆ

 ในประเทศที่กฎหมายให้ความส�าคัญกับการปกป้องสิทธิพลเมืองเป็นส�าคัญ 
เช่น แคนาดา ศาลได้พิพากษาว่า การแบ่งปันลิงก์ไม่นับเป็นการสร้างหรือเผยแพร่
เนื้อหา และไม่ต้องถูกระวางโทษ เพราะเน้ือหาในลิงก์อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
โดยผู้แบ่งปันไม่สามารถควบคุมได้ ผู ้แบ่งปันลิงก์จึงได้รับการปกป้องออกจาก 
ความรับผิด

 แต่ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายตีความว่าการแบ่งปันลิงก์ 
คือการเผยแพร่ข้อมูล และต้องรับผิด ซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 - การท�าลิงก์ ส่งลิงก์ และเผยแพร่ลิงก์ เป็นหัวใจส�าคัญของอินเทอร์เน็ต 
การเชื่อมโยงในเครือข่ายจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีลิงก์ การท�าให้การแบ่งปันลิงก ์
เป็นอาชญากรรม จึงเป็นการขัดขวางหลักการพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต และกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ

 - รัฐต้องไม่เอาผิดการกิจกรรมที่อาจท�าให้เกิดการแชร์อย่างไม่รู ้ตัวใน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ท�างานด้วยระบบอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่สามารถล่วงรู้และ
ควบคุมการใช้งานได้ทั้งหมด

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก มีซอฟต์แวร์ท่ีท�าการคัดเลือกเนื้อหา 
และลิงก์ เพื่อแสดงในหน้าเว็บกลาง (วอลล์: wall) และหน้าส่วนตัว (โปรไฟล์:  
profile) โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องอนุมัติหรือรับรู้ อีกทั้งการคัดเลือก 
ดังกล่าวพิจารณาจากองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมวิธีได้ โดย 
ผู้ใช้เฟซบุ๊กจะทราบดีว่า ซอฟต์แวร์ของเฟซบุ๊กนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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 การระวางโทษกับการกดถูกใจ แสดงความเห็น หรือการกระท�าอื่นใด ซึ่งผู้ใช้
ไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าจะท�าให้เกิดการเผยแพร่ต่อหรือไม่ จึงขัดกับธรรมชาติของระบบ 
ท�าให้ผู้ใช้ตกอยู่ในความกลัว และไม่สามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างปกติ

 - รฐัควรตระหนักถงึราคาทีส่าธารณะต้องจ่ายอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ ส�าหรบัความ
พยายามที่ไม่สามารถส�าเร็จได้

 ไม่มีการปิดกั้นแบบใดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า แม้รัฐบาลไทยจะลงทุน
ระดับ The Great Firewall ของประเทศจีน ซึ่งเริ่มต้นด้วยงบประมาณราว 24,000 
ล้านบาท กไ็ม่สามารถปิดกัน้ให้เน้ือหาใดๆ หายไปจากอนิเทอร์เนต็ได้ ในขณะเดยีวกนั 
การกีดขวางการจราจรอินเทอร์เน็ต ยังกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
นวัตกรรมอีกด้วย

 - ต้องใช้วิธีตามกฎหมาย หยุดการ “ขอความร่วมมือ” อย่างไม่เป็นทางการ
จากผู้ให้บริการ

 วัฒนธรรมการ “ขอความร่วมมือ” ซึ่งเป็นการขอให้เอกชนท�าตามความ
ประสงค์ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ ส่งผลเสียในทางปกครองและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เน่ืองจากหลักฐานการขอความร่วมมือและข้อมูลท่ีได้ จะไม่ถูก 
จดัเก็บในสารบบของราชการ ประชาชนไม่สามารถใช้สทิธ ิเช่น สทิธติาม พ.ร.บ.ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ เพื่อขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบการท�างาน ท�าให้การพิทักษ์สิทธ ิ
ของประชาชนเป็นไปได้ยาก และเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

 - หากรัฐยืนยันว่าจ�าเป็นต้องปิดเว็บไซต์หรือข้อความที่ “ไม่เหมาะสม” การ 
กระท�าดังกล่าวควรเป็นไปโดยไม่สร้างภาระความรับผิดที่เกินสมควรให้กับตัวกลาง
หรือผู้ให้บริการ

 เครือข่ายพลเมืองเน็ตขอเสนอข้อปฏิบัติในภาพรวมในการปิดเว็บไซต์ โดย 
 ท�าให้เกิดภาระแก่ผู้ให้บริการน้อยที่สุดดังนี้

 แยกชนดิผูใ้ห้บรกิารและผูด้แูล ออกเป็นส่วนทีเ่กีย่วกบัเนือ้หาและไม่เกีย่วกบั 
 เนื้อหา
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 ก�าหนดให้ผู้ให้บริการและผู้ดูแลที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา (“ท่อข้อมูล”) ไม่ต้องมี 
 ความรับผิด

 ก�าหนดระดับชัน้ของผูใ้ห้บรกิารและผูดู้แลทีเ่กีย่วกบัเนือ้หา ตามความใกล้กบั 
 เนื้อหา 

 จ�ากัดขนาดของผลกระทบต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องให้เล็กที่สุด ในการส่งหนังสือ 
 เพื่อให้ระงับการเข้าถึงเน้ือหาชั่วคราว ควรแจ้งไปที่ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแล  
 ในระดบัทีใ่กล้กบัเนือ้หาทีส่ดุ ก่อนจะไล่ไปสูผู่ใ้ห้บรกิารหรอืผูด้แูลระดบัทีห่่าง 
 ออกไป เน่ืองจากผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระดับท่ีใกล้เนื้อหาท่ีสุดจะมีความ 
 สามารถในการจัดการเนื้อหาได้ง่ายกว่า และผลจากการกระท�ามีโอกาส 
 น้อยกว่าที่จะกระทบผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

 ต้องถอืว่าการระงบัการเข้าถงึเป็นมาตรการบรรเทาความเสยีหาย ในลกัษณะ 
 การคุ้มครองชั่วคราว ค�าสั่งปิดกั้นจะมีได้ต่อเมื่อมีการแจ้งความหรือฟ้องคดี  
 ระยะเวลาการปิดกั้นต้องมีวันสิ้นสุด (สามารถขยายได้ อย่างมีขอบเขต)

 ในการระงับการเข้าถึงเนื้อหา ผู้ให้บริการต้องแสดงหมายเลขค�าสั่งท่ีชัดเจน 
 บนหน้าเว็บ เพื่อให้สาธารณะตรวจสอบได้

 การปิดกั้นต้องสิ้นสุดทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ส่งฟ้อง หรือศาลยกฟ้อง หรือคดี 
 ส้ินสดุโดยศาลพพิากษาว่าเนือ้หาไม่ผดิกฎหมาย หลงัจากนัน้รายละเอยีดของ 
 ค�าสั่งทั้งหมดต้องเผยแพร่สู่สาธารณะ
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2)	การยืนยันจากเฟซบุ๊กและกูเกิล	ต่อเรื่องการขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทย	

 เครือข่ายพลเมืองเน็ตไม่สามารถหาค�ายืนยันจากเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ 
ได้ว่า เฟซบุ๊กได้ท�าการปิดหน้าเฟซบุ๊กหมิ่น ตามที่รัฐบาลไทยร้องขอจริงหรือไม่ 

 ส�าหรับกูเกิลนั้น จากข้อมูลในรายงาน Google Transparency ซึ่งเปิดเผย
ข้อมลูการร้องขอจากรฐับาลไทยไปยงักเูกลิให้เซน็เซอร์เนือ้หาในบรกิารของกเูกลิ ได้
ระบุว่า:

 ระหว่าง ก.ค.- ธ.ค. 2553 มีค�าร้องจากกระทรวงไอซีที 1 ค�าร้อง โดยเป็นการ 
 ขอให้เอา 43 วิดีโอ ออกจากยูทูบ ซึ่งกูเกิลได้ตอบสนองต่อค�าร้องโดยการ 
 ระงับการเข้าถึงวิดีโอจากประเทศไทยทั้ง 43 ชิ้น

 ระหว่าง ม.ค.- มิ.ย. 2554 มีค�าร้องกระทรวงไอซีที 2 ค�าร้อง ขอให้เอา  
 225 วิดีโอ ออกจากยูทูบ ซึ่งกูเกิลได้ตอบสนองต่อค�าร้องโดยระงับการเข้าถึง 
 วิดีโอจากประเทศไทย จ�านวน 90 เปอร์เซ็นต์ จาก 225 ชิ้น

 รวมแล้วระหว่าง ก.ค. 2553 – มิ.ย. 2554 มีค�าร้องจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น 3  
 ค�าร้อง ให้เอา 268 วิดีโอ ออกจากยูทูบ โดยท่ีวิดีโอท้ังหมดถูกกล่าวหาว่า 
 มีเนื้อหาเกี่ยวกับกษัตริย์ (วิพากษ์วิจารณ์ ล้อเลียน ฯลฯ)
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2.1	 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของภาคประชาชน	 ในการเคลื่อนไหว 

ทางการเมือง	

 ตั้งแต่หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา สถานการณ์
การเมืองที่แบ่งขั้ว และการกดทับการแสดงความเห็นต่างเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์  
โดยมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ท�าให้ผู้ท่ีคิดต่างเก่ียวกับสถาบันกษัตริย์ 
ไม่มีช่องทางแสดงออกบนดิน และหันไปแสดงออกในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดย 
ใช้นามแฝง น�าไปสู่การเพิ่มขึ้นของจ�านวนของเพจเฟซบุ๊กและคลิปวิดีโอยูทูบท่ีอาจ 
มข้ีอความเข้าข่ายมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ในทีน่ีจ้ะใช้ว่า “เพจหมิน่” 
(ตัวอย่าง: ตัดต่อภาพราชวงศ์ไทยในลักษณะดูหมิ่น ตั้งชื่อเพจด้วยข้อความแสดง
ความอาฆาตมาดร้าย แสดงความเห็นว่าไม่จงรักภักดีหรือไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์ 
พูดถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ที่อาจพูดไม่ได้ในที่สาธารณะ) มากขึ้นอย่างเป็น
ประวัติการณ์ 

 การเกิดขึ้นของเพจหมิ่นจ�านวนมาก และในขณะเดียวกันท่ีมีการแสดง 
ความคิดเห็นเชิงเท่าทันสถาบันกษัตริย์มากขึ้น ก็น�ามาสู่การโต้กลับของผู้จงรักภักด ี
ที่ทนไม่ได้ โดยที่การตอบโต้ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยค�าหยาบ ถ้อยค�าลดค่าความ 
เป็นมนุษย์ (hate speech) การตอบโต้กันอย่างรุนแรง และเกิดการล่าแม่มดผู้เห็น
ต่างเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ขึ้น ในปี 2552

 ในปี 2554 เกิดการโต้กลับโดยฝ่ายต่อต้านอ�านาจเก่าโดยการล่าแม่มด 
เช่นเดียวกัน ทั้งยังเกิดวิธีการใหม่ ซึ่งคือการน�าชื่อจริงและภาพจริงของบุคคล 
ผู้นิยมเจ้า มาสร้างบัญชีบุคคลปลอมแล้วโพสต์ข้อความแสดงความเกลียดชังต่อ
สถาบันกษัตริย์ 

บทที่ 2 วัฒนธรรมเน็ต
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 จากการตอบโต้กันที่รุนแรงนี้ จึงเกิดเป็นขบวนการ (movement) ของ 
การตอบโต้แนวใหม่จากฝ่ายนิยมอ�านาจเก่า ที่พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า 
และมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลทางปฏิบัติมากขึ้น 

1.	ภาพรวมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของภาคประชาชน	ในการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง

 จากการส�ารวจ พบว่า มีเพจที่มีเนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองมากกว่า 
500 เพจ ส่วนใหญ่จะเป็นเพจประเภท กลุ่ม ชุมชน และ บุคคลสาธารณะ นอกจากนี้ 
ยังมีเพจประเภท องค์กรไม่แสวงหาก�าไร สื่อ/ข่าว เว็บไซต์ 

 โดยเพจในฝ่ายอุดมการณ์ต่อต้านอ�านาจเก่า พบการสร้างเพจประเภทบุคคล 
ในลกัษณะล้อเลยีนเสยีดสจี�านวนมาก เช่นเพจ เคนชโิร่ ก ูkult และเพจตวัละครต่างๆ 
จ�านวนมาก โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ในเพจเหล่านี้จะเป็นการล้อเลียน เสียดสี ประเด็น
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ มาตรา 112 และค่านิยมในสังคมไทยต่างๆ

 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลับ หรือ กลุ่มในเฟซบุ๊กซึ่งตั้งค่าให้สมาชิกเท่านั้นที่จะ 
มีสิทธิเห็นข้อความ ผู ้เรียบเรียงมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูล จากการส�ารวจ 
กลุ่มลับของฝ่ายต้านอ�านาจเก่า พบว่า มีกลุ่มประเภทจ�านวนมาก และมีบทบาท 
ส�าคัญเช่นกัน เพราะมีลักษณะที่สามารถแชร์ข ้อมูลท่ีอาจผิดหรือเสี่ยงท่ีจะ 
ถูกแจ้งความข้อหาตามมาตรา 112 และยังมีการท�างานเป็นวอร์รูม: war room  
เพื่อสนับสนุนข้อมูลเวลามีการโต้เถียง “หน้าไมค์” หรือการโต้เถียงอย่างเปิดเผย 
ในหน้าวอลล์ในเพจการเมอืงเปิดเผยอืน่ๆ ทัง้ยงัเป็นพืน้ทีเ่ลีย่งข้อจ�ากดัทางกฎหมาย
ได้ในการแลกเปลี่ยนแบบถึงพริกถึงขิงในประเด็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ เป็นต้น
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อันดับ ชื่อเพจ จ�านวนสมาชิก/
คนกดถูกใจ

1 รวมพลัง 1 ล้านคน สนับสนุนให้ยุบสภา 22,083

2 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 20,490

3 Prachatai 17,802

4 Red Democracy ประชาธปิไตยในทศันะของคนเสือ้แดง 17,567

5 เจาะข่าวตื้น 15,468

6 ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ 12,672

7 มดแดงล้มช้าง 12,351

8 บก.ลายจุด 12,329

9 Chaturon Chaisang 10,037

10 ศาสดา 9,257

11 uddthailand 9,197

12 คิดเล่นเห็นต่างกับค�าผกา 8,808

13 มั่นใจคนไทยเกิน 1 ล้านสนับสนุนข้อเสนอของคณะนิติ
ราษฎร์

8,516

14 เคนชิโร่ 8,080

15 แม่มดสาวพันปีสีแดง 7,556

16 แกนนอน 7,489

17 Red Intelligence 7,422

18 จิตร ภูมิศักดิ์ 7,176
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อันดับ ชื่อเพจ จ�านวนสมาชิก/
คนกดถูกใจ

19 ยทุธการลงทณัฑ์นกัล่าแม่มด-Sanction Witch Doctors 6,217

20 ถ้ารักประเทศไทย ต้องไม่ซึนเดเระ 6,163

ตารางที่ 1 แสดงหน้าเฟซบุ๊ก 20 อันดับแรก ที่มีอุดมการณ์ต่อต้านกลุ่มอ�านาจเก่า 
ส�ารวจ ณ วันที่ 18 ต.ค. 54

อันดับ ชื่อเพจ จ�านวนสมาชิก/
คนกดถูกใจ

1 คนไทยรักในหลวง 767,029

2 เรารัก “สมเด็จพระเทพฯ” : Our BeLoved Princess 
Maha Chakri Sirindhorn

658,288

3 มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้าน ต่อต้านการยุบสภา 559,716

4 เรารักในหลวง 448,737

5 We love the King of Thailand 404,390

6 เรารักพระเจ้าอยู่หัว 335,531

7 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ 313,579

8 พวกเราชาวไทยไม่ยุบสภาและไม่เอาคนโกงชาติทักษิณ
กลับคืนมา

235,134

9 กู ไม่เอา “เสื้อแดง” 191,754

10 เรา     พระเจ้าอยู่หัว      #WeLoveKing 149,644

11 คนไทยร่วมใจปกป้องในหลวง - We Love King 112,028
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อันดับ ชื่อเพจ จ�านวนสมาชิก/
คนกดถูกใจ

12 Watch Red Shirt ศูนย์ปฏบิติัการติดตามผูชุ้มนมุเสือ้แดง 65,813

13 มัน่ใจว่าคนไทยเกนิล้านได้ฟังพงศ์พฒัน์พดูในงานประการ
รางวัลนาฏราชแล้วน�้าตาไหล

20,456

14 ร่วมลงนามถวายพระพร “ในหลวง” 15,103

15 ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม - Social Sanction: SS 13,741

16 ขบวนการเสรีไทยเฟซบุ๊ค 13,553

17 ครองแผ่นดินโดยธรรม 13,495

18 เราไม่เอา ตุ๊กตาบาร์บี้ ไร้สมอง มาบริหารประเทศ 13,393

19 เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก 13,059

20 ร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอยู่หัว 12,729

ตารางที่ 2 แสดงหน้าเฟซบุ๊ก 20 อันดับแรก ที่มีอุดมการณ์สนับสนุนกลุ่มอ�านาจเก่า ส�ารวจ ณ 
วันที่ 18 ต.ค. 54

2.	สถานการณ์การล่าแม่มด	(Internet	Vigilante)	

 ตั้งแต่รัฐประหาร 2549 ที่ความเห็นทางการเมืองของคนไทยแตกแยกอย่าง
รุนแรงมากขึ้น โดยมีประเด็นหลักอยู่ที่เรื่องความเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ ด้วยมาตรา 
112 พร้อมๆ กับการเติบโตขึ้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ไฮไฟว์ และเฟซบุ๊ก 
ที่มีบทบาทในการสื่อสารประจ�าวันมากขึ้น และกลายเป็นพื้นท่ีหลักในการแสดง 
ความเห็นทางการเมืองของบุคคลทั่วไป มีการถกเถียงเรื่องสถาบันกษัตริย์ และ
อินเทอร์เน็ตก็เป็นพ้ืนที่หน่ึงที่ถูกใช้เพ่ือแสดงความคิดเห็นเชิงเท่าทันต่อสถาบันฯ 
หรือไม่แสดงความจงรักภักดีเท่าที่ควร ไม่ว่าด้วยชื่อจริงหรือนามแฝง ด้วยความที่ 
การวิจารณ์สถาบันฯ อย่างเท่าทันเป็นสิ่งต้องห้ามในสังคมไทยมานาน ผู้ที่เริ่ม 
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วิจารณ์สถาบันฯ จึง ถูก“เสียบประจาน”โดยฝ่ายผู้จงรักภักดีในเว็บบอร์ดต่างๆ เช่น 
เว็บบอร์ดเสรีไทยเป็นต้น 

 การ “เสียบประจาน” ดังกล่าว เกิดขึ้นโดยน�าเอาข้อมูลส่วนบุคคล และ
รปูภาพของบคุคลๆ น้ันมา “ประจาน” เพือ่ให้บคุคลดงักล่าวถูกรมุด่า และอาจน�าไปสู่ 
การถูกข่มขู่คุกคามทางวาจาและร่างกาย เป็นต้น 

 การเกิดขึ้นของเพจเฟซบุ๊ก เพื่อการล่าแม่มดผู้เห็นต่างทางการเมืองโดย 
เฉพาะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยเกิดกลุ่มยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม  
Social Sanction: SS ในเฟซบุ๊กขึ้น 

 หลังการเกิดขึ้นของ SS ไม่นาน ก็มีเพจต่อต้าน SS จากฝ่ายผู้ต่อต้านอ�านาจ
เก่าเกิดขึ้น ได้แก่ 

 1.  Anti-Social	Sanction	(A-SS) ยทุธการลงทัณฑ์ทางสงัคม เพือ่ตอบโต้ SS

 2. Sanction	Witch	 Doctors	 (SWD) ยุทธการลงทัณฑ์นักล่าแม่มด ซึ่ง 
ถูกสร้างขึ้นมาแทน A-SS ที่ถูกปิดไป ปัจจุบันมีภารกิจหลักคือการเปิดโปงตัวตนจริง
ของทีมงาน SS ซึ่งจะกล่าวลงรายละเอียดด้านล่าง

 3. Social	 Sanction:	 SS เป็นเพจท่ีสร้างข้ึนเพื่อท�าให้สับสนว่าเป็น SS  
โดยใช้ชือ่เพจและรปูประจ�าตัวเหมอืนกบั SS จริง ทกุประการ หากต่างกนัที ่URL (เพจ 
SS จริงคือ facebook.com/SocialSanction ส่วน SS ปลอมคือ facebook.com/
SocialSanctions)  เพจนี้เสนอข้อมูลที่แย้งกับ SS จริง และน�าเสนอข้อมูลเหมือน
เพจเสื้อแดงทั่วไป คือ โจมตีฝ่ายนิยมอ�านาจเก่า และพรรคประชาธิปัตย์ 

 4. WHY-Social	Sanction:	ยทุธการลงทัณฑ์ทางสงัคม ซึง่เป็นเพจท่ีตัง้ค�าถาม
กับการล่าแม่มดถูกตั้งขึ้นเมื่อราวกลางปีที่ผ่านมา โดยมีค�าอธิบายกลุ่มว่า “ท�าไม
ต้องเปิดโปง ท�าไมต้องยุ่งเรื่องคนอื่น? ท�าไมต้องจงใจเป็นศัตรูกับคนที่ความเห็นแตก
ต่าง? ท�าไมต้องเอาข้อมูล รูป ที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขามาเปิดเผย? ท�าไมต้องตัดสิน 
ด้วยศาลเตี้ยส่วนตัวว่าใครดีใครเลว? ท�าไมไม่แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมการ 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข” แต่สุดท้ายด้วยความที่เป็นเพจประเภทกลุ่ม ปัจจุบัน 
ไม่แอคทีฟแล้ว จึงกลับกลายเป็นพื้นที่ๆ SS หรือคนที่สนับสนุนกลุ่มอ�านาจเก่า 
มาโพสต์ข้อความรวมถึงรูปเสียบประจาน
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 โดยสรุปแล้ว เพจล่าแม่มดที่ปัจจุบันยังมีการล่าแม่มดอยู่อย่างต่อเนื่องคือ SS 
และ SWD เท่านั้น 

รูปที่ 1 แผนผังแสดงความเชื่อมโยงและการตอบโต้กันระหว่างกลุ่มล่าแม่มดของฝ่ายนิยมอ�านาจ
เก่า และต่อต้านอ�านาจเก่า 
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กรณีศึกษา	1	เพจ	ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม	Social	Sanction:	SS

 เพจ	 ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม	 Social	 Sanction:	 SS ระบุในค�าอธิบาย 
เพจว่า เพจมีจุดประสงค์เพื่อ “รวมพลังไทยต่อต้านเปิดโปง คนโกงคนชั่วบนแผ่นดิน
บิดามารดร และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยมาตรการทางสังคม” โดยระบุ
ในช่องภารกิจว่า “ต่อต้านคอร์รัปชั่น และปกป้องสถาบันกษัตริย์” 

 จากการส�ารวจ เพจ SS จะท�าการ “เสียบประจาน” ผู้ท่ีมีความคิดเท่าทัน
สถาบันกษัตริย์ หรือเป็นเพียงคนเสื้อแดงที่นิยมชมชอบอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ 
ชินวัตร มาเปิดเผย โดยการน�าภาพ ชื่อจริง และข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ไปสืบเสาะ 
มาได้ เช่น ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ประวัติการศึกษา นายจ้าง  
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนายจ้าง รายชื่อบุคคลในครอบครัว หรือคนรัก มา 
เปิดเผย นอกจากนี้ ยังพบการตัดต่อภาพของผู้ถูก “ล่า” ในลักษณะล้อเลียน  
พร้อมเขียนความเห็นในเชิงด่าทอด้วยค�าหยาบลงไปด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให ้
ผู้ที่ถูกเสียบประจานตกอยู่ในความกลัว และให้สมาชิกเพจน�าข้อมูลส่วนบุคคล 
เหล่านั้นไปคุกคาม เช่น โทรศัพท์ไปข่มขู่ เป็นต้น 

 SS เคยถูกปิดเพจโดยเฟซบุ๊กอย่างน้อย 1 ครั้ง ในปี 2553 และเสียบประจาน
มาแล้วไม่ต�่ากว่า 30 คน 

 ผู้ที่ถูก SS เสียบประจาน อาจถูกเสียบประจานได้มากกว่า 1 ครั้ง (มากกว่า 
1 โพสต์) มักมาจากการที่ได้พยายามตอบโต้ SS โดยการโพสต์ความเห็นตอบโต้  
SS ในหน้ากระดานเฟซบุ๊กของตนเอง ท�าให้ SS จับภาพหน้าจอของการพยายาม
ตอบโต้มาเยาะเย้ย และเสียบประจานซ�้า 

 ชุดวาทกรรรมหลักของ SS ที่ใช้ในการด่าทอฝ่ายต่อต้านอ�านาจเก่า มี 
ศูนย์กลางอยู่ที่แนวคิด “ความเป็นไทย” ที่อยู่ภายใต้แนวคิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
อันได้แก่ การเป็นคนไทยต้องจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินไทย 
หากผู้ใดตั้งค�าถาม วิพากษ์วิจารณ์ หรือไม่แสดงความรักต่อสถาบันกษัตริย์ ก็จะถือ 
ว่าไม่ใช่คนไทยและเป็นผู้ไม่ส�านึกบุญคุณต่อพระมหากษัตริย์ และถือเป็นคนเลว  
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ดังจะเห็นได้จากวาทกรรมที่พบบ่อยๆ โดย SS เช่น “เนรคุณ” “หนักแผ่นดิน”  
“ใจเขมร” เป็นต้น และยังเหมารวมอีกว่า บุคคลท่ีไม่มีลักษณะ “ความเป็นไทย”  
ก็จะจัดอยู่ในขบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ (ล้มเจ้า) นอกจากนี้ SS ยังมีแนวคิด
เหมารวมอกีด้วยว่า ผูท้ีไ่ม่จงรกัภกัดต่ีอสถาบนักษตัรย์ิกค็อืผูท้ีร่กัอดตีนายกรฐัมนตรี 
ทักษิณ ชินวัตร และโง่ ถูกทักษิณหลอกใช้โดยไม่มีความคิดเป็นของตนเอง ดังจะ
เห็นได้จากวาทกรรมที่พบบ่อยๆ เช่น “หางแดง” “ถูกหลอก” “ควายแดง” เป็นต้น 

 นอกจากการเสียบประจานแล้ว SS ยังท�าหน้าท่ีเป็นผู ้น�าทางความคิด: 
opinion leader โดยการน�าข่าวการเมือง หรือประเด็นที่เป็นกระแสสังคมมาให้ 
ความเห็นเชิงชี้น�า แต่ส่วนใหญ่เป็นความเห็นที่ไม่มีเนื้อหาสาระ ไร้เหตุผล (หากจะ 
มีเหตุผลก็เป็นเหตุผลเรื่อง “ความเป็นไทย” ที่ถูกครอบง�าโดยแนวคิดสมบูรณาญา-
สิทธิราชย์) และยังเต็มไปด้วยถ้อยค�าลดค่าความเป็นมนุษย์ เช่น การเรียกกลุ่ม 
นิติราษฎร์ว่า “นิติรวย หัวคาด” “การพิสูจน์ทางไสยศาสตร์ระบุชัดว่า หางแดง 
ทุกตัวคือพวกชิงเปรตมาเกิด” และยังมีการพุ่งประเด็นเรื่องรูปร่าง หน้าตา และ 
เพศสภาพของผู้ที่ถูกกระท�าอีกด้วย เช่น การเล่นเรื่องเพศสภาพของนายจักรภพ  
เพ็ญแข ในลักษณะล้อเลียนเพศที่สาม หรือกรณีของค�า ผกา ท่ีเปลือยหน้าอกเพื่อ
ประท้วงการถูกตัดสินจ�าคุก 20 ปีของ “อากงเอสเอ็มเอส” กลายเป็นประเด็นให้ SS 
ล้อเลียนเรือ่งรปูลกัษณะหน้าอกของเธออย่างน้อย 8 โพสต์ ในระยะเวลาไม่ถงึ 10 วนั

 โดยสรุปแล้ว เพจ SS ถูกท�าขึ้นเพื่อสนองความสะใจของผู้จงรักภักดีกลุ่มหนึ่ง 
ให้มีที่ได้แสดงความดูถูกเกลียดชังต่อฝ่ายตรงข้ามกับตนเอง
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รูปที่ 2 หนึ่งในภาพจากอัลบั้ม “เสียบประจาน” ของเพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม น�าข้อมูล
ส่วนตัวชื่อ วันเกิด ประวัติการศึกษา สถานที่ท�างาน และที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

ของบริษัทนายจ้างมา “เสียบประจาน” ท�าโมเสกโดยผู้เขียนรายงาน 
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รูปที่ 3 อีกหนึ่งรูปแบบของการ “เสียบประจาน” ในเพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม คือการจับ
ภาพสเตตัสของคนที่กลุ่มไม่เห็นด้วย มาขีดเส้นใต้พร้อมเพิ่มความเห็นเชิงชี้น�า ซึ่งมักเต็มไปด้วย

ค�าหยาบ และค�าพูดลดค่าความเป็นมนุษย์

รูปที่ 4 แสดงภาพตัดต่อนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลกับตัว “เหี้ย” ซึ่งถือเป็นค�าหยาบที่สุดค�า
หนึ่งในภาษาไทยถูกโพสต์โดย SS ในวันที่ 22 กันยายน 2554 โดย SS เขียนค�าบรรยายภาพว่า 
“ภาพมันฟ้อง...เอิ๊กๆ~~ แฟ้มภาพ: นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเข้ารับทราบข้อกล่าวหาการกระท�าผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2554 ที่ 

สน.นางเลิ้ง”
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รูปที่ 5 โพสต์โดย SS วันที่ 11 ธันวาคม 2554 โดยมีค�าบรรยายภาพว่า “เจอแบบนี้อากงบอก 
“อั๊วขอตายในคุกลีกว่า” แงๆ” เพื่อล้อเลียนลักษณะทางกายภาพของหน้าอกค�า ผกา

 
รูปที่ 6 โพสต์โดย SS วันที่ 12 
ตุลาคม 2554 โดย SS เขียนค�า
บรรยายภาพว่า “แม้วเคยบอก
แล้ว UN ไม่ใช่พ่อ จ�าได้ป่ะ...

แสรดดด”
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รูปที่ 7 โพสต์โดย SS ในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 โดย SS เขียนค�าบรรยายว่า  
“หางแดง เอ๊ยยย !!! ระบอบแม้ว ยิ่งกว่าอ�ามาตย์นะว้อยยย ขอบอกๆ” 

แสดงให้เห็นความคิดของ SS ต่อคนเสื้อแดงและ “ระบอบทักษิณ” 

รายงานประจ�าปี เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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นิธิวัต	วรรณศิริ:	เป้าหมายหมายเลขหนึ่งของ	SS	

 นิธิวัต วรรณศิริ อดีตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อายุ 24 ปี เป็น 
นักกิจกรรมสังคมและการเมืองตัวยง เคยร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับสหพันธ ์
นิสิตนักศกึษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) กลุม่แนวร่วมประชาธปิไตยต่อต้านเผดจ็การ
แห่งชาติ (นปช.) นิธิวัตเรียกตนเองว่าเป็นคนเสื้อแดง ตั้งแต่มีการก่อตั้ง SS มา  
ถือได้ว่า นิธิวัติเป็นผู้ที่ถูก SS เสียบประจานบ่อยครั้งที่สุด 

 หลังเหตกุารณ์การสลายการชมุนมุคนเสือ้แดงปี 2552 เขาได้ใช้ชือ่จรงิในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองตามเว็บบอร์ด และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
กับฝ่ายนิยมอ�านาจเก่า การถกเถียงที่เผ็ดร้อน น�ามาสู่การน�าชื่อจริงของเขาไปค้นหา
ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ และน�ามาเสียบประจานทางฟอร์เวิร์ดเมล และเฟซบุ๊ก 

 “หลังจากที่โดนเสียบประจานโดนล่าแล้ว ส่วนมากมีการข่มขู่ทางหน้า 
เฟซบุ๊กของผมและเพจล่าแม่มดเหล่านั้น เช่น ขู่ฆ่าบ้าง ใครเจอจะให้ยิงบ้าง ซ่ึงผม 
ก็เห็นอยู่ตลอด เพจล่าแม่มดนี่มีหลายกลุ่ม แต่หลักๆ คือ SS ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีเคย 
ใช้ชื่อจริงมาถกเถียงกับผมในเฟซบุ๊ก ท�าให้ผมก็รู้ชื่อจริงของทางเขาเช่นกัน เราก ็
รู้ว่าเขาเป็นใคร มาจากไหนบ้าง รวมทั้งแอดมิน” นายนิธิวัติกล่าว และยังเสริมว่า
ประมาณเดือนตุลาคม 2553 SS ได้ส่งภาพจับหน้าจอเฟซบุ๊กของเขาไปให้คณบดี
คณะที่เขาเรียนอยู่ ซึ่งต่อมาทางมหาวิทยาลัยก็ได้น�าเรื่องดังกล่าวไปแจ้งความกับ 
นิธิวัติตามข้อหา มาตรา 112 ช่วงเดือนตุลาคม 2553 ในลักษณะเดียวกับที่นาย 
นรเวศย์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งคณบดีแจ้งความข้อหาตามมาตรา 112 
เช่นกัน (ดูเพิ่มเติม: หัวข้อ 1.1 คดีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550) นิธิวัติเคยถูกเรียกไปให้ปากค�ากับต�ารวจ 
1 ครั้ง หลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไป 
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รูปที่ 8 นิธิวัติถูกเสียบประจานโดย SS โพสต์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ล่า

 นอกจากจะถูกเพจ SS ล่าแล้ว นิธิวัติยังถูกอีกหลายกลุ่มน�าประวัติและรูป 
ของเขาไปเสียบประจาน หนึ่งในนั้นคือกลุ่ม ระดมคนกรุงเทพต่อต้านเสื้อแดงชั่ว

  กลุ่ม ระดมคนกรุงเทพต่อต้านเสื้อแดงชั่ว ถูกตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์ต่อต้าน
การชุมนุมของคนเสื้อแดงในกรุงเทพมหานคร โดยเน้นแสดงความเห็นเรื่องการเมือง 
วิจารณ์คนเสื้อแดง และล่าแม่มดคนเสื้อแดง โดยแอดมินกลุ่มดังกล่าวเคยเปิดเผย
ชื่อจริงและภาพของตนเองไว้ในโพสต์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ว่าช่ือ ยศพนธ์  
ซ้ายขวัญ ซึ่งขณะนั้นเป็นอาสาสมัครของ อาสาป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)  
“กูนี่แหละแอดมินเพจนี้กูชื่อ ยศพนธ์ ซ้ายขวัญ มีปัญหากับกูมากมั้ย” โพสต์โดย
แอดมินกลุ่มดังกล่าว 

รายงานประจ�าปี เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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 นิธิวัติเล่าว่า เนื่องจากโพสต์นี้ท�าให้เขารู้จักและจ�าหน้ายศพนธ์ได้ และเพราะ
วิกฤตน�้าท่วม จึงท�าให้ทั้งสองต้องพบกันวันที่ 1 ตุลาคม 2554 “วันนั้นมีเหตุการณ์
บังเอิญที่ว่าต้องเรียกหน่วย อปพร.ไปช่วยเพื่อนที่บ้านและเขา (ยศพนธ์) ก็เข้ามา 
ซึ่งผมก็จ�าหน้าได้และเขาก็จ�าผมได้ ทั้งๆ ที่ตอนแรกก็มีการคุยกันดีๆ ก่อน แต่พอ
เผลอ เขาก็ถ่ายรูปผมและเช้ามาก็มีรูปผมไปลงในเพจเขา (ระดมคนกรุงเทพต่อต้าน
เสื้อแดงชั่ว)”

รูปที่ 9 ข้อความที่ถูกข่มขู่และภาพที่แอดมิน
เพจระดมคนกรุงเทพต่อต้านเสื้อแดงชั่วดังกล่าวถ่ายไว้

 ข้อความประกอบโพสต์ดังกล่าวโดยแอดมิน ระดมคนกรุงเทพต่อต้านเสื้อ
แดงชัว่ ทีน่ธิวิตักิล่าวถงึคือ “หลายคนอาจสงสยัว่า มนิเจอมนัแล้วท�าไมไม่กระทืบให้ยบั 
โอเคเค้าก�าลังเดอืดร้อนใจ และผมกเ็ป็นอาสากท็�าตามหน้าทีค่อื ช่วยเหลอื ถามในใจ
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ว่าอยากจะยิงแมร่มทิ้งไหมบอกตรงๆว่า เกือบแล้ว ยิ่งตอนมีผู้หญิงอีกคนใส่เสื้อไม่
เอา ม112 เดินเข้ามาอีกขึ้นเลย ผมทิ้งน้องๆไว้แล้วบอกขอกลับเพราะผมท�าใจไม่ได้ 
ที่จะช่วยบุคคลพวกนี้ วันนี้ผมได้ลาออกจากอาสาที่นั่นไปแล้วคืนรหัสไปแล้วแต่ผมก็
ยังมีสังกัดอีกเพียบ การช่วยเหลือคนไม่จ�าเป็นต้องอยู่มูลนิธิไหน” 

 เนือ่งจากข้อความดงักล่าวแสดงถงึเจตนาต้องการท�าร้ายร่างกาย นธิวิตัจิงึน�า
หลักฐานไปร้องเรยีนที ่อปพร. หลงัจากนัน้ กลุม่ ระดมคนกรงุเทพต่อต้านเสือ้แดงชัว่ 
กไ็ด้ปิดไปเป็นเวลาประมาณ 1 สปัดาห์ เมือ่เปิดกลบัมาใหม่กไ็ด้เลกิพฤตกิรรมก่อกวน
นิธิวัติไป 

ผลกระทบต่อคนใกล้ตัว

 นอกจากตวันธิวิตัจิะถกูล่าแม่มดแล้ว คนในครอบครวักถ็กูน�าข้อมลูส่วนตวัไป
เปิดเผยเช่นกัน และทีห่นกัทีส่ดุคงเป็นอดีตแฟนสาวของเขากถ็กูล่าเสยีบประจานพ่วง
ไปด้วย โดยการน�ารูปมาตัดต่อ

รูปที่ 10 ภาพล้อเลียนนิธิวัติและอดีตแฟนสาว โพสต์โดย SS วันที่ 4 กันยายน 2553
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66



 นิธิวัติเล่าว่า SS คอยมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของตนเองทางเฟซบุ๊กตลอด
เวลา แม้กระทั่งเรื่องส่วนตัว และก็น�าเรื่องส่วนตัวไปล้อ ไปแซว แม้กระท่ังปัญหา 
เรื่องความรัก “พวกนี้รู้จักผมมากกว่าเพื่อนในเสื้อแดงบางคนเสียอีก” นิธิวัตกล่าว
ทิ้งท้าย

ผลกระทบต่อชีวิต

 นิธวิตับิอกว่า ถงึแม้ว่าตนเองจะเป็นเป้าใหญ่ของการเสยีบประจาน แต่กไ็ม่ได้
มีผลอะไรต่อชีวิตจริง หากแต่มีผลดี ที่ช่วยท�าให้คนรู้จักเขามากขึ้นด้วย 

 “เอาเข้าจริงในชีวิตจริงก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร มันกลับยิ่งท�าให้คนรู้จักเรา 
แต่ว่าถ้าสมมติคนที่เลือกข้างแบบสุดโต่งจริงๆ ถ้าเขาเจอเราในชีวิตจริงก็คงไม่กล้า
ท�าอะไรเราจรงิๆ หรอกคดิว่าพวกนีเ้ก่งในเนต็ คอืในเนต็พดูได้ทกุอย่าง แต่เจอในชวีติ
จริงยังไม่เคยโดน” นิธิวัติกล่าว 

กรณีศึกษา	2	Sanction	Witch	Doctors	(SWD)	ยุทธการลงทัณฑ์นักล่าแม่มด

	 Sanction	Witch	 Doctors	 (SWD)	 ยุทธการลงทัณฑ์นักล่าแม่มด เขียน 
อธิบายกลุ่มไว้ว่า “กลุ่มผู้ถูกคุกคามจากพวกล่าแม่มด SS รวมตัวกันก่อตั้งเพื่อ 
เอาคืนพวก SS ตามวิถีทางที่พวกมันเคยใช้กับเรา และเราจะใช้กับมันให้หนักข้ึน 
เป็นสิบเท่าร้อยเท่า และต่อต้านพ่อของมันด้วย” ส�ารวจวันท่ี 15 มกราคม 2555  
พบว่ามีคนกดถูกใจ 77 คน (เคยมีผู้กดถูกใจประมาณ 7,000 กว่าคนก่อนเพจจะ
ถูกปิดไปเดือนธันวาคม 2554) ดังในค�าอธิบายกลุ่ม SWD ท�าการเปิดเผยบุคคล 
ที่อยู่ในทีมงานของ SS โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคนท่ี SWD เช่ือว่าน่าจะ 
เป็นทีมงาน SS โดยมีการเปิดเผยชนิดข้อมูลมากกว่าทาง SS เช่น มีการเปิดเผย
หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ถูกล่า ชื่อบิดามารดา ไปจนถึงหมายเลขประจ�าตัว
ประชาชนของบิดาและมารดา เป็นต้น 
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 การ “เสียบประจาน” ของ SWD มักจะไม่มีการตัดต่อภาพ หรือล้อเลียน 
กับรูปร่างหน้าตามากเท่า SS แต่จะเน้นที่ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสามารถน�ามาเปิดเผย
ได้มากกว่า SS ที่ผ่านมา มีผู้ถูก SWD เสียบประจานท่ีส�ารวจพบไม่เกิน 10 คน  
โดยสาเหตุของการเสียบประจานคือ ถูกต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลัง SS

 ชุดวาทกรรมหลักของ SWD ที่ใช้ในการด่าทอฝ่ายนิยมอ�านาจเก่า มีศูนย์- 
กลางอยู ่ที่การดูถูกความจงรักภักดีของผู ้รักสถาบันกษัตริย์ เช่น “พวกคลั่ง”  
“พวกฝุ่นใต้ตีน” เป็นต้น นอกจากการเสียบประจานแล้ว เพจ SWD ก็เผยแพร่ข้อมูล 
ที่วิพากษ์สถาบันกษัตริย์เชิงเท่าทัน และแสดงความเกลียดชังต่อสถาบันกษัตริย ์
ในระดับที่อาจผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ได้ และมีรูปภาพเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 

 แอดมิน SWD เคยพูดถึงเหตุผลในการล่าแม่มดฝ่าย SS ว่า แม้จะรู้ว่าเป็น 
การกระท�าที่ไม่ดี แต่เป็นเพราะไม่สามารถนิ่งนอนใจท่ีจะทนอยู่เฉยๆ ให้ฝ่าย SS  
มาล่าแต่ฝ่ายตนเองได้ จึงต้องท�าการตอบโต้เช่นนี้ อุปมาเหมือนหนามยอก ก็ต้อง
เอาหนามบ่ง 

 โดยสรุปแล้ว เพจ SWD เต็มไปด้วยการแสดงความอาฆาต เคียดแค้น  
ของฝ่ายต่อต้านอ�านาจเก่า เป็นผลจากการถูกท�าให้กลัว และการไม่มีเสรีภาพใน 
การพูดเร่ืองสถาบนักษัตรย์ิในสงัคมไทย แสดงออกมาในรปูแบบการล่าเสยีบประจาน
ฝ่ายผู้จงรักภักดี และแสดงความเกลียดชังต่อสถาบันกษัตริย์ 
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รูปที่ 11 แสดงการเสียบประจานผู้ที่ถูก SWD 
เชื่อว่าเป็นสมาชิกของ SS

รูปที่ 12 แสดงอัลบั้มรูปชื่อ “6 ตุลาโฉมหน้า
ศักดินาไทย” ของ SWD

ข้อสังเกตต่อ	SS	และ	SWD	

 1. เมือ่เปรยีบเทยีบ SS และ SWD 
  พบว ่า SS มีการใช ้ค�าพูด
  เหยียดหยามความเป็นมนุษย์
  และน�าประเด็นเรื่องรูปร่าง
  หน้าตา เพศสภาพ มาดูถูก
  เหยียดหยามฝ่ายตรงข้ามมาก
  กว่า SWD หากแต่สมาชิกของ
  ทั้ง SS และ SWD มีการใช้ค�า
  พูดดูหมิ่นโดยสมาชิกในเพจ
  นั้นๆ ต่อเป้าหมายในเชิงการ
  เหยียดรูปร่างหน้าตาพอๆ กัน
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 2. แม้ SS จะเสียบประจานฝ่ายตรงข้ามเป็นจ�านวนมากกว่า แต่มีเป้าหมาย 
  ที่กว้าง และสะเปะสะปะ กล่าวคือ คนเสื้อแดงใดๆ ที่อาจเปิดบัญชี 
  เฟซบุ๊กแบบสาธารณะและบังเอิญแอดมิน SS ไปเห็นเข้า ข้อมูลที่ SS  
  น�ามาเปิดเผยมกัมาจากข้อมลูทีถ่กูต้ังค่าเป็นสาธารณะของเป้าหมายอยูแ่ล้ว  
  หรืออาจมาจากการน�าชื่อไปค้นหาเพิ่มเติมในกูเกิลบ้าง ส่วน SWD ในเชิง 
  ปริมาณมีการเสียบประจานฝ่ายตรงข้ามน้อยกว่า เพราะจ�ากัดกลุ่มการล่า 
  แค่ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นทีมงาน SS แต่มีความเข้มข้นในการล่ามากกว่า  
  เปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเป้าหมายในระดับลึกได้ 
  มากกว่า (แต่ข้อมูลเหล่านั้นก็ยังไม่ถูกพิสูจน์ว่า มีความถูกต้องมากน้อย 
  เพียงใด) สันนิษฐานว่า เป็นเพราะทีมงาน SWD อาจรู้จักตัวตนจริงของ 
  แอดมิน SS บางคน 

 3. สาเหตุที่มีผู้กดถูกใจ SWD น้อยกว่า SS มาก น่าจะเป็นเพราะว่า SWD มี 
  การโพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่ต่อความผิด มาตรา 112 อย่างชัดเจน 

การตอบโต้โดยสร้างบัญชีบุคคลปลอม	

 ในปี 2554 พบรูปแบบการตอบโต้แบบใหม่ ซ่ึงสันนิษฐานว่า เป็นวิธีท่ีฝ่าย 
ต่อต้านอ�านาจเก่าใช้เพื่อตอบโต้บุคคลในฝ่ายนิยมสถาบันกษัตริย์ท่ีเป็นคู ่กรณี  
เคยมีเรื่องโต้เถียงกันในเพจเฟซบุ๊กอื่นมาก่อน หรือแอคทีฟในการแจ้งความหรือ 
ต่อต้านฝ่ายต้านอ�านาจเก่า 

 การต่อต้านแบบใหม่นี้ กระท�าโดยสร้างบัญชีเฟซบุ๊กบุคคลปลอมเพื่อใส่ร้าย
คู่กรณี ซึ่งมักเป็นผู้จงรักภักดี ว่ามีความเกลียดชังสถาบันกษัตริย์ โดยการน�าชื่อจริง 
ภาพจริง และประวตัขิองคูก่รณมีาสร้างเป็นบญัชบีคุคล โดยตัง้ชือ่บญัชมีคี�าห้อยท้าย
ที่แสดงถึงความเกลียดชังต่อสถาบันกษัตริย์อย่างชัดเจน และตั้งค่าการเข้าถึงบัญชีนี้
แบบสาธารณะ แล้วโพสต์สถานะแสดงการดูหมิน่ อาฆาต มาดร้าย ต่อสถาบนักษตัรย์ิ
อย่างรุนแรง ท�าให้บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อเสียชื่อเสียง ถูกด่าทอจากฝ่ายนิยมเจ้าผู้ไม่รู้
ที่มาที่ไป 
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 ถงึแม้จะยงัไม่อาจพสิจูน์ได้อย่างแน่นอนว่า บัญชีเหล่านีเ้ป็นบัญชีบุคคลปลอม
ที่สร้างขึ้นโดยฝ่ายต้านสถาบันฯ หากแต่เมื่อพิจารณาด้วยเหตุผลว่า ผู้ท่ีแสดงการ 
ดูหม่ิน อาฆาต มาดร้ายต่อสถาบันในระดับนี้ ย่อมจะปกปิดอัตลักษณ์ท่ีแท้จริง 
ของตัวเอง มากกว่าเปิดเผยชื่อจริงและรูป 

 จากการส�ารวจ พบอย่างน้อย 5 บัญชีบุคคลที่น่าจะเข้าข่ายนี้ แต่ในที่นี้จะยก
มาเพียง 2 บัญชี

กรณีศึกษา	1	บุษบาบัณ	โกเมศ

รูปที่ 13ภาพประกอบข่าว “นักรบไซเบอร์สวมรอยคนรักสถาบันฯ สร้างเพจหมิ่นโจมตี” 
ของส�านักข่าวทีนิวส์ ด้านขวา แสดงภาพบัญชีบุคคลที่อ้างว่าเป็นของจริง มีการโพสต์

ข้อความสนับสนุนสถาบัน และด้านซ้ายซึ่งอ้างว่า เป็นบัญชีบุคคลแอบอ้าง 
โพสต์ข้อความที่แสดงความเกลียดชังสถาบันกษัตริย์

จากการส�ารวจ พบบัญชีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บุษบาบัณ โกเมศ ทั้งหมด 9 เพจดังนี้

 ก. Bussababun	Komes ประเภท บญัชบีคุคล ในหน้ากระดาน แสดงข้อความ
ว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนกลุ่มอ�านาจเก่า 
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 ข. บุษบาบัณ	โกเมศ	ดิฉันเกลียดXXX	ประเภทบัญชีบุคคล ในหน้ากระดาน
แสดงข้อความอาฆาต มาดร้าย ต่อสถาบันกษัตริย์ ทั้งยังมีภาพตัดต่อของพระ 
มหากษตัริย์อนัอาจจะผดิตามมาตรา 112 อยูด้่วย มผีูไ้ม่เหน็ด้วยเข้ามาแสดงความคดิ
เหน็ด่าทอและประณามเป็นจ�านวนมาก พบว่า เพจดงักล่าวหายไปจากเฟซบุ๊กช่ัวคราว
ช่วงปลายปี (สันนิษฐานว่า ถูกปิดกั้นการเข้าถึงจากเฟซบุ๊กเพราะละเมิดมาตรฐาน
ชุมชน) และพบว่าเพจดังกล่าวกลับมาใหม่ในเดือนธันวาคม 2554 

 เพจข้อ ข. น�ามาสู่การสร้างเพจต่อต้าน “บุษบาบัณ โกเมศ” อีกหลายเพจใน
ข้อถัดไป

 ค. มั่นใจว่าคนไทยเกิน	60	ล้านคน	เกลียด	บุษบาบัณ	โกเมศ	อิกระเทยไม่มี
สัญชาติไทย

 ง. Anti	คนทรยศประเทศ	บุษบาบัณ	โกเมศ

 จ. มั่นใจว่าคนไทยทุกคนเกลียด	บุษบาบัณ	โกเมศ	ดิฉันเกลียดXXX	

 ฉ. ด่าอีต�่า	บุษบาบัณ	โกเมศ

 ช. ชาติชั่ว	บุษบาบัณ	โกเมศ

 ซึ่งน่าสงสัยว่า เพจเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นโดยผู้จงรักภักดีที่ต้องการต่อต้าน บุษบา-
บัณ จริงๆ หรือไม่ หรือเพจเหล่าน้ีถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพจในข้อ ข.  
เพื่อท�าให้เกิดกระแสเกลียด บุษบาบัณ มากขึ้นไปอีก หลังจากที่มีกระแสเกี่ยวกับ
บุษบาบัณ ก็เกิดเพจ:

 ซ.	ความสับสนเกี่ยวกับ	บุษบาบัณ	โกเมศ	หญิงปริศนา	ซึ่งตั้งค�าถามกับบัญชี  
ข้อ ข. ว่าเป็นบัญชีแอบอ้างหรือไม่ และเรียกร้องให้ผู้ท่ีก่นด่าบุษบาบัณได้ยั้งคิด
ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โพสต์ข้อความทั้งหมด 8 ครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 2554 และ
หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีความเคลื่อนไหวอีกเลย ตัวอย่างข้อความของเพจๆ นี้เช่น 

 “บุษบาบัณ โกเมศ หญิงที่ไม่มีใครที่เคยไม่ด่าหล่อนพบตัวจริง อยากทราบ
ว่า พวกท่านเอาอะไรยืนยันว่า เพจต่างๆ ที่แค่มีช่ือเขียนยังง้ี รูปอย่างง้ี คือตัวตน 
ของหล่อนจริง แล้วด่าว่าเจ้าของชื่อนั้นอย่างรุนแรง โดยที่ ผู้อยู่เบื้องหลังไม่กระทบ
กระเทือบไม่รู้สึกรู้สา กระท�าการไม่เหมาะผ่านหน่ากากคนอื่น” 
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 “ผมจะข้อกล่าวเป็นโพสสุดท้าย ในค�่าคืนนี่ ผมเพียงแค่บอก เพราะห่วงใย  
ผู้ซึ่งไม่เคยเห็นหา เลยไม่เคยรู้จัก หรือคนอื่น อยากให้ทุกคนหยุด แต่ว่าส�าหรับเฟส
อื่นที่ไม่ได้มีการอ้างชื่อบุคคลหรือมีรูปหน้าเฟสเป็นรูปที่รู้ๆ กันทุกคนว่า ไม่ใช่รูปจริง 
เชญิตามสบาย เช่นรปูในหลวง รปูตัดต่อของคนทีเ่รารูจ้กักนัด ีราตรสีวสั ขอตวันะคบั” 

 ซึ่งผู้ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กว่า วุ้ดดี้	 เกิดมาเงียบ ได้ตอบความเห็นนี้ว่า “บุษบาบัณ 
โกเมศ จะเป็นคน เป็นผี เป็นเปรต หรือเป็นตัวเหี้ย ตัวห่าอะไรก็ตามผู้ท่ีมันออก 
นามนี้ มีความคิดความเห็นเช่นมันน้ี มันต้องมีตัวตน ก็ขอให้คนอย่างมันรับรู้ว่า  
ถ้ามันไม่ชอบก็ไม่ว่าอะไร ให้มันเขียนในสมุดส่วนตัวมันเองแล้วให้เผาไปกับตัวมัน 
อย่างน้ีไม่มีใครว่าอะไร แต่มาโพสต์ในเว็บออนไลน์ และเปิดให้คนอ่าน มันก็ต้อง
ยอมรับผู้ที่ชิงชังรังเกียจตัวมันเองด้วย” แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีการทักท้วง ก็ยัง
มีผู้ปักใจเชื่อ เกลียดชังบุษบาบัณอย่างสนิทใจอยู่ 

 ฌ. บุษบาบัณ	โกเมศ	ตัวจริง	รักในหลวง เป็นเพจที่อ้างว่าสร้างขึ้นโดยบุษบา
บัณ โกเมศตัวจริง เพื่อแสดงจุดยืนว่ารักในหลวง ซึ่งก็พบว่า ความเห็นส่วนใหญ่ใน
หน้าเพจนี้ เป็นไปในแนวไม่เชื่อว่า บุษบาบัณ “รักในหลวง” จริงๆ 

 จากค�าสัมภาษณ์ของ บุษบาบัณ กับส�านักข่าวทีนิวส์ กล่าวว่า เฟซบุ๊ก  
บุษบาบัณ	 โกเมศ	 ดิฉันเกลียดXXX	 เป็นบัญชีบุคคลปลอม ซ่ึงน�ารูปและประวัติ 
ของตนเองมาจากเฟซบุ๊กตัวจริงที่ชื่อ Bussababun	Komes ตนเองนั้นเป็นผู้จงรัก
ภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และต้ังข้อสังเกตว่า บัญชีบุคคลแอบอ้างเกิดข้ึนหลังจาก 
ที่ตนเองได้เข้าไปโต้เถียงกับฝ่ายต่อต้านอ�านาจเก่า ในเพจหมิ่นช่ือ ชมรมคนเกลียด 
ไอ้.	 XXX ในเดือนกันยายน 2554 และได้ไปแจ้งความต่อสถานีต�ารวจนครบาล 
โชคชัย 4 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว (42)

กรณีศึกษา	2	กวีไกร	โชคพัฒนเกษมสุข	

 กวไีกร โชคพฒันเกษมสขุ เคยตกเป็นข่าวกระชากผมสาวเสือ้แดงระหว่างการ
ชุมนุมของคนเสื้อแดง เดือนเมษายน 2552 (43) จากบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนายกวีไกรแสดงให้เห็นว่า นายกวีไกรแอคทีฟในการท�ากิจกรรมการเมืองกับ 
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก และแสดงจุดยืนอย่าง 
ชัดเจนว่า เป็นผู้สนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
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 เดือนธันวาคม 2554 ปรากฏเพจ กวีไกรเกลียดXXX ข้ึน โดยปรากฏรูป
นายกวีไกรจ�านวนมาก และมีการโพสต์ข้อความดูหมิ่น อาฆาต มาดร้ายต่อสถาบัน
กษัตริย์ บนหน้ากระดาน และโพสต์ข้อความโดยใช้สรรพนามบุรุษท่ีหนึ่ง อ้างว่า
เป็นนายกวีไกร

รูปที่ 14 ภาพจับหน้าจอเฟซบุ๊กที่น่าสงสัยว่าแอบอ้างเป็นนายกวีไกร
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การปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัการถกูท�าบญัชบีคุคลแอบอ้างของฝ่ายสนบัสนนุอ�านาจเก่า

 ผลของการปะทะกนัด้วยความเกลยีดชงั ลดทอนคณุค่าความเป็นมนษุย์ และ
ละเมิดกันและกัน ท�าให้ฝ่ายสนับสนุนอ�านาจเก่าปรับตัวไปใน 2 ทิศทาง 

 1. ปิดบังอัตลักษณ์จริงของตนเอง เพื่อจะได้ปะทะกับฝ่ายต่อต้านอ�านาจเก่า
ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกลัวผลกระทบที่จะตามมาดังจะเห็นได้จากค�าแนะน�า
ของ SS ที่เตือนสมาชิกว่า อย่าใช้ชื่อจริงในการไปโต้เถียงกับ “พวกหมิ่น” เพราะ
จะถูก “ลอบกัด” โดยการท�าบัญชีบุคคลปลอม 

 2. เกิดแนวทางการต่อต้าน “พวกหมิน่” อย่าง “สร้างสรรค์” ซึง่จะกล่าวต่อไป
ในหวัข้อ“ปรากฏการณ์ พลงั “สร้างสรรค์” ในการต้านเพจหมิน่” ของฝ่ายสนบัสนนุ
อ�านาจเก่า

รูปที่ 15 SS พูดถึงการท�าบัญชีบุคคลปลอม โดยเตือนสมาชิกไม่ให้ใช้อัตลักษณ์จริง
ในการโต้ตอบกับ “เพจหมิ่น”
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รูปที่ 16 ภาพโดย SS ที่ใส่ค�าเตือน
บนภาพตัดต่อจากภาพจับหน้าจอ
ของบัญชีบุคคลที่น่าจะเป็นบัญชี
ปลอมเพื่อใส่ร้ายบุคคลในภาพว่า
มีความอาฆาตสถาบันกษัตริย์

3.	ปรากฏการณ์พลัง	“สร้างสรรค์”	ในการต้านเพจหมิ่น

 ในช่วงแรกของการตอบโต้ของกลุ่มผู้นิยมสถาบันกษัตริย์ต่อเพจหมิ่นเป็นไป 
ในลักษณะการด่าทอ ด้วยค�าพูดรุนแรง เพจหมิ่นบางเพจตั้งค่าให้ผู ้ท่ีจะแสดง 
ความเห็นได้ต้องกดถูกใจเพจน้ันเสียก่อน ผู้ที่ต้องการด่าทอเพจดังกล่าวก็จะกด 
ถูกใจเพจเพื่อให้ได้สิทธิเข้าไปเขียนความเห็นด่าทอในกระดานของหน้าเพจนั้น  
บางคนระบุว่า กดถูกใจเพียงเพื่อต้องการด่าทอ แล้วก็จะกดเลิกถูกใจในภายหลัง  
หรือปล่อยการกดถูกใจค้างไว้เพื่อตามดูความเคลื่อนไหว เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม การด่าทอเหล่าน้ีก็ไม่ช่วยท�าให้เพจหมิ่นลดลง ทั้งยังท�าให้
เกิดการเผยแพร่เพจหมิ่นทางอ้อมอีกด้วย มิหน�าซ�้าผู้จงรักภักดีท่ีเข้าไปด่าทอเพจ 
เหล่านี้ อาจถูกโต้กลับโดยการถูกท�าบัญชีบุคคลแอบอ้าง ดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
ในหัวข้อก่อนหน้า นอกจากน้ีจ�านวนเพจหมิ่นท่ีเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ จึงท�าให้กลุ่ม 
ผู ้จงรักภักดีค้นหาวิธีการใหม่ในการต่อสู ้กับเพจหมิ่นที่เกิดผลชัดเจน เกิดเป็น 
แนวทาง (movement) ใหม่ในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ ซึ่งไม่ได้หวังผลเพียงการ 
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ก�าจัดเพจหม่ินเท่าน้ัน แต่ยังแย่งชิงพ้ืนที่ในสังคมอินเทอร์เน็ตไทยในการประชา-
สัมพันธ์ “ความดี” ของสถาบันกษัตริย์อีกด้วย 

กรณีศึกษา	 1:	 การเกิดขึ้นของแนวทาง	 หยุดด่า-หยุดถูกใจ-หยุดแบ่งปัน- 
กดรายงาน-แจ้งไอซีที	ในการต่อต้านเพจหมิ่น

 ในปี 2554 นีเ้หน็การเผยแพร่แนวคดิว่า การไปด่าทอเพจหมิน่เป็นการกระท�า
ที่ไร้ประโยชน์ และท�าให้คนท�าเพจหมิ่น “ได้ใจ” ถือเป็นการกระตุ้นให้มีการท�าเพจ
หมิ่นมากขึ้นทางอ้อม หรือเกิดการเผยแพร่ต่อของเพจหมิ่นมากขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

 ตัวอย่างเช่น เพจ รณรงค์ไม่กด	 “Like”เฟสบุคที่หยาบคาย,	 หยุดด่าพวก 
สัมภเวสี ซึ่งอธิบายตนเองว่า “ปัจจุบันน้ีมีเฟสบุคที่ไม่เหมาะสมอยู่มากมาย ท�า
อย่างไรจะให้เฟสบุคเหล่าน้ีหมดไป สิ่งที่ท�าได้ตอนนี้คือ หยุด!! การกด “Like”  
เพราะ เพียง 1 Like ก็เท่ากับว่าเราสนับสนุนให้เค้าท�าในสิ่งที่ผิด เพราะฉะนั้น  
มาช่วยกัน Don’t Like ดีกว่าครับ” 

 เพจดังกล่าว ให้เหตุผลของการไม่ควรกดถูกใจเพจหมิ่นไว้ว่า เพราะเพจหมิ่น
เป็นสิ่งที่ “ต�่า” และเต็มไปด้วยความชั่วร้าย ไม่สมควรได้รับความสนใจ การไปให้
ความสนใจเพจหมิ่นจะส่งผลให้มีเพจหมิ่นมากขึ้น และอาจเป็นภัยต่อตัวเองได้ 

 ตัวอย่างเช่น ข้อความจ�านวนหนึ่งที่ถูกโพสต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 

 - “หยุดการกล่าววาจาเสียดสี พวกสัมภเวสีขอส่วนบุญทั้งหลาย เพราะยิ่ง 
คุณโพสต์ต่อว่ามากเท่าไร ท�าให้สัมภเวสีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น”

 - “การที่เราเข้าไปกด Like หรือโพสต์ด่าทอ เว็บหมิ่นเบื้องสูง หรือเว็บที ่
แอบอ้างรปู ต้องย้อนกลบัมาคดิสกันดิแล้วค่ะ ว่ายิง่เราด่าเค้ามากเท่าไร กจ็ะยิง่ท�าให้
เว็บเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นหยุดกันตั้งแต่วันนี้ค่ะ หยุดการกด Like”

 - “เว็บสัมภเวสีต่างๆก็เหมือนหมาเห่าค่ะ ถ้าเราเดินหนี ไม่ไปยุ ่งเก่ียว 
(ตีมัน=การกดLike) มันก็เลิกเห่าไปเองค่ะ หมามันได้แค่เห่าค่ะ กัดไม่ได้ ถ้ามัน 
กัดได้(มันวิ่งมากัด=แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา)แล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ใจเย็นขึ้น  
การที่เราไม่โต้ตอบ ไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้เสมอไปค่ะ^^”
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 - “ขยะคือสิ่งต่างๆ ที่เราไม่ต้องการ แต่ถ้าเรายิ่งกด Like เพจขยะมากเท่าไร 
กลายเป็นว่าเราสนับสนุนให้มีขยะมากขึ้นเท่านั้น ต่อไปขยะก็คงจะล้นโลก ทางเดียว 
ที่จะลด เพจขยะลงได้คือ งดการกด “Like” และด่าทอด้วยวาจาท่ีเสียดสีเปรียบ
เสมือนการลดขยะ เพียงเท่านี้ขยะสังคมก็จะหมดไปจากโลกเราแล้วค่ะ”

 นอกจากนี้ ที่น่าสังเกตคือ มีค�าเตือนจากเพจ รณรงค์ไม่กด	“Like”	เฟสบุค
ที่หยาบคาย,	หยุดด่าพวกสัมภเวสี	ที่สอดคล้องกับกรณี การท�าบัญชีบุคคลแอบอ้าง
เพื่อตอบโต้ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้า โดยมีข้อความบอกเป็นนัยว่า แอดมิน 
เพจดังกล่าว เคยโต้เถียงกับเพจหมิ่นมาก่อน จนถูกเล่นงานโดยการถูกแอบอ้าง 
สร้างบัญชีเฟซบุ๊กปลอมขึ้น ดังจะเห็นในโพสต์ที่ว่า “หมากัดอย่ากัดตอบ ยิ่งเรา 
กัดมันมากเท่าไร มันก็ยิ่งจะเป็นภัยต่อตัวเรามากเท่านั้นค่ะ แอดมินก็เป็น1ในผู ้
เสียหายที่อยากจะแชร์ ทุกท่าน ให้ช่วยกันหยุด!!คิดก่อนโพสต์ และหันมากด  
Report แทนค่ะ:)” และ “ยังมีอีกหลายท่านที่เดือดร้อนจากการแอบอ้าง และโดน
ด่าแบบไม่รู้เรื่องอย่างโดนมา อยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณ์นิดนึงว่า เจ้าของเพจ 
ขยะสังคมทั้งหลาย ไม่น�ารูปตัวเองมาโพสต์หรอกครับ ดังนั้นเราจึงควรหยุดการด่า 
คนที่เค้าไม่รู้อะไรด้วย เพราะเป็นการยิ่งซ�้าเติมบุคคลในภาพและเป็นการสนับสนุน
เจ้าของเพจขยะสังคม ให้น�ารูปผู้อื่นมาขึ้น และในไม่ช้ารายต่อไปอาจเป็นคุณก็เป็น
ได้ครับ”

 นอกจากนี้ ในปี 2554 สังเกตเห็นว่า กลุ่มผู้รักสถาบันกษัตริย์มีวิธีการในการ
ต่อต้านเว็บหมิ่นในเชิงรุก เป็นระบบมากขึ้นและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งคือ:

หยุดด่า-หยุดถูกใจ-หยุดแบ่งปัน-กดรายงาน-แจ้งไอซีที

 ซึ่งหมายถึง การหยุดท�ากิจกรรมทั้งปวงบนหน้าเพจหมิ่น และการด่าทอนั้น
ไม่มีประโยชน์ เพราะจะท�าให้คนท�าเพจได้ใจ และการกดไลค์ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ก็ 
ท�าให้ดูเหมือนว่าเพจดังกล่าวได้รับความนิยม และในขณะเดียวกันก็ไม่ควรน�าลิงก ์
ของเพจหมิ่นไปเผยแพร่ต่อแบบเปิดเผยไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดก็ตาม เพราะจะท�าให ้
มีคนเห็นและเข้าไปดูเพจหมิ่นน้ันมากขึ้น สิ่งที่ควรท�าคือ อย่าได้เผยแพร่ลิงก์ต่อ 
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อย่างเปิดเผยเป็นอันขาด และกดรายงานการละเมิด เพื่อให้เฟซบุ๊กปิดกั้นการเข้าถึง 
และอาจจะน�าลิงก์ของเพจหมิ่นดังกล่าวส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อด�าเนินการปิดก้ันหรือ
สืบหาตัวผู้กระท�าผิดต่อไป ซึ่งแนวทางนี้ถูกท�าเป็นภาพกราฟฟิกอธิบายอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน เพื่อให้เข้าใจง่าย เผยแพร่อยู่ในเพจของผู้รักสถาบันกษัตริย์อย่าง
แพร่หลาย ในเวอร์ชันต่างๆ กันไป แต่ใจความหลักนั้นเหมือนกัน

รูปที่ 17 แผนภาพอธิบายวิธีการรายงานการละเมิดข้อความหมิ่นในแฟนเพจ 
รวมคนไทยช่วยกัน “กดแจงรายงาน” เพจหมิ่นในหลวงเพราะ “คนไทยรักในหลวง”

 แนวทางการไม่กดถูกใจ แต่ให้กดรายงานการละเมิด สอดคล้องกับค�าพูด
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ที่ได้ออกมา “เตือน” ประชาชนว่า การกดถูกใจ
เพจหมิ่นอาจผิดกฎหมายได้ เพราะท�าให้เกิดการเผยแพร่ต่อ (ดูเพิ่มเติม: บันทึก
ท่าทีของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อการปราบ “เว็บหมิ่น” ใน หัวข้อ 1.2 
สถานการณ์การปิดกั้นอินเทอร์เน็ต) 
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ตัวอย่างของเพจประเภทนี้ที่มีความเป็นระบบมากที่สุดคือ	สมาคม	Report	แห่ง
ประเทศไทย

	 สมาคม	Report	แห่งประเทศไทยปรากฏขึน้ในเฟซบุ๊ก เดอืนพฤศจกิายน 2554 
อธบิายตนเองว่า “เพจนีไ้ม่มนีโยบาย เผยแพร่การหมิน่สถาบนัให้เกดิความเสือ่มเสยี 
เราเผยแพร่เพื่อป้องกันภัยคุกคามทาง โลกออนไลน์ทั้งนี้ และ ไม่มีนโยบายให้พูด 
ในเรื่องการเมือง, พระมหากษัตริย์, หรือกล่าวอ้างบุคคลใด” ซ่ึงเป็นค�าอธิบายท่ี 
ไม่ชัดเจนเท่าไร จากการส�ารวจ เป็นที่ชัดเจนว่า สมาคม	 Report มีจุดประสงค ์
ต่อต้านเพจหมิ่นเป็นหลัก ไม่ปรากฏข้อมูลว่า ผู้ใดเป็นผู้ดูแลเพจ สมาคม	Report

	 สมาคม	 Report	 ได้จัดท�าคู่มือการรายงานเพจหมิ่นไว้อย่างดูเป็นมืออาชีพ 
ที่สุดในบรรดาคู่มือโดยเพจของผู้รักสถาบันกษัตริย์อื่นๆ ทั้งยังมีช่องทางให้ส่งที่อยู่ 
ของเพจหมิ่นดังกล่างหาผู้ดูแลเพจ โดยผ่านทางอีเมล และฟอร์มของกูเกิล ซึ่ง 
อ้างว่าเพื่อน�าข้อมูลไปด�าเนินการเพื่อให้มีการปิดแต่มิได้บอกว่า จะน�าข้อมูลที่อยู่ 
เพจหมิ่นเหล่านั้นไปให้ใคร หรือหน่วยงานใด และจะน�าไปสู ่การปิดอย่างไร  
นอกจากนี้ในบางครั้งยังท�าให้เกิดความเข้าใจว่า สมาคม Report อาจมีความเก่ียว 
ข้องกับกระทรวงไอซีที เช่น 

 ฝากอีกครั้งค่ะ	 -	 ประชาสัมพันธ์จาก	 ICT	 ค่ะ	 ส�าหรับคนท่ีโดนแก้ง	 ท�า 
	 เฟซบุ๊กเพจปลอม	 ให้น�าหลักฐาน	 ที่แสดงตัวจริง	 เช่นพาสปอร์ต	 ,	 บัตร 
	 ประชาชน	 หรือบัตรอะไรก็ได้ที่น่าเชื่อถือและมี	 รูปเรา	 +	 ช่ือท่ีเป็นภาษา 
	 อังกฤษอยู่	สแกน	แล้วส่งไปทางอีเมล์	reportthailand@gmail.com	และ 
	 ที่ส�าคัญอย่าลืมแนบลิ้งเฟสบุ๊คตัวจริงพร้อมกับลิ้งเฟสบุ๊คเพจตัวปลอมนั้นๆ	 
	 ทางเฟซบุ๊กจะท�าการลบให้ภายใน	24	ชั่วโมงทันทีค่ะ	
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รูปที่ 18 หน้ากระดานของเพจ สมาคม Report แห่งประเทศไทย
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รูปที่ 19 แสดงคู่มือการรายงานละเมิดส�าหรับเพจหมิ่นของ สมาคม Report
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รูปที่ 20 แสดงคู่มือการรายงานการละเมิด ส�าหรับบัญชีเฟซบุ๊กบุคคลของ สมาคม Report
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รูปที่ 21 แสดงคู่มือการรายงานการละเมิดส�าหรับคลิปวิดีโอบนยูทูบของ สมาคม Report

รูปที่ 22 ภาพจับหน้าจอวิดีโอแอนิเมชันแสดงวิธีการรายงานการละเมิดส�าหรับ
คลิปวิดีโอบนยูทูบ ของ สมาคม Report
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รูปที่ 23 แสดงแบบฟอร์มรายงานเพจหมิ่นของ สมาคม Report
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 กิจกรรมโดดเด่นของสมาคม Report ที่ไม่เหมือนกับเพจต่อต้านเพจหมิ่นอื่น
ก็คือ การจัด“ระเบิดรายงาน: bomb report” 

Bomb	Report

 คือการนัดเวลาเพื่อกดรายงานการละเมิดของเพจหมิ่นหลายๆ ครั้งในเวลา
เดียวกัน โดยมีสมมติฐานว่า ยิ่งมีคนกดรายงานเพจๆ หนึ่งในเวลาเดียวกันมาก 
เท่าไหร่ ก็จะท�าให้เพจๆ นั้นถูกระงับการเข้าถึงโดยเฟซบุ๊กอย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่ง 
อาจถือว่าเป็นการพยายามปั่น (manipulate) ระบบรายงานการละเมิดของเฟซบุ๊ก 

 กิจกรรม Bomb report จัดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย 4 ครั้ง เริ่มครั้งแรกใน 
เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยเริ่มจากการเปิดให้โหวตเวลาในการท�า bomb report 
และผลการโหวตออกมาเป็นเวลา 19.00 น. ของเย็นวันดังกล่าว กิจกรรม Bomb 
report ถกูจดัขึน้อกีครัง้ในช่วงก่อนวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้า
อยู่หัวฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม และ 4 ธันวาคม ในชื่อภารกิจ “ท�าความดี ไม่ต้องเดี๋ยว” 

 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่า กิจกรรม Bomb report เกิดผลท�าให้เพจหมิ่น
ลดลงชัดเจน ดังจะเห็นได้จากโพสต์หนึ่งของแอดมิน สมาคม report ท่ีถามความ 
เห็นของสมาชิกว่า เห็นว่าปริมาณเพจหมิ่นลดลงไปบ้างหรือไม่ ซึ่งสมาชิกก็มี 
ความเห็นตรงกันว่าเพจหมิ่นไม่ได้ลดลงไปเท่าไร 

 การจัดกิจกรรม Bomb report ในแต่ละครั้งมีเพียงการนัดแนะเวลา และ
นัดแนะวิธีการเลือก ประเภทการละเมิดในการกดรายงาน (เช่น ให้เลือกว่า เป็นการ
ละเมิดประเภท การพูดหมิ่นประเภท > พุ่งเป้าไปยังเชื้อชาติ) แต่ไม่มีการนัดแนะว่า 
จะกดรายงานเพจหมิ่นเพจใดบ้าง 

 จนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม 
Bomb report โดยขยายระยะเวลาจากเพียง 1 คืน เป็น 2 สัปดาห์ และยังมีราย
ชื่อลิงก์เพจหมิ่นจ�านวน 7 เพจที่ต้องการให้สมาชิกร่วมกันกดรายงานอีกด้วย พร้อม 
ค�าเตือนในการท�ากิจกรรมด้วยว่า “โปรดท�าใจ ห้ามแสดงความคิดเห็น ห้ามถูกใจ 
ห้ามเข้าไปด่า ไม่งั้นจะท�าให้เพจพวกนั่นเติบโตได้ค่ะ”
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ข้อสังเกตต่อคู่มือการรายงานการละเมิดของฝ่ายต่อต้านเพจหมิ่น

 เน่ืองจากเฟซบุ๊กไม่มีรายงานการละเมิดประเภทหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
จึงท�าให้เพจต่อต้านเพจหมิ่นแนะน�าการรายงานการละเมิดที่ไม่ตรงประเภท และ 
มีแนวโน้มที่จะรายงานการละเมิดในประเภทที่รุนแรงที่สุดในความคิดของผู้รายงาน 

 พบว่า คู่มือการรายงานส่วนใหญ่จะแนะน�าให้รายงานเพจหมิ่นในหมวด:

 ถ้อยค�าทีท่�าให้เกดิการเกลยีดชงั >พุง่เป้าไปยงั ชาต ิมนษุยชาต ิหรอื เชือ้ชาต;ิ 

	 หรือ

  ความรุนแรง พฤติกรรมอันตราย>การท�าร้ายตนเอง: self-harm

 ข้อแนะน�าจากเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อพลเมืองเน็ตเมื่อเจอเพจหมิ่น และ 
ค�าแนะน�าในการรายงานการละเมิดส�าหรับเพจหมิ่น*

 *ตัดตอนจากแถลงการณ์ “กดไลค์ ไม่ใช่อาชญากรรม กระทรวงไอซีทีต้อง
ทบทวนมาตรการจัดการ “เฟซบุ๊กหมิ่น”และข้อแนะน�าต่อพลเมืองเน็ตเมื่อเจอหน้า
เว็บที่ไม่ถูกใจ” เผยแพร่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

 1. ข้อเสนอต่อพลเมืองเน็ต เมื่อเจอหน้าเฟซบุ๊กหรือคลิปวิดีโอ ที่เห็นว่าไม่
เหมาะสม

  1.1 พิจารณาว่า เนื้อหาดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างแท้จริงหรือไม่ ควรไตร่ตรองว่าเนื้อหาดังกล่าวเข้าตามเกณฑ์ใน 
ดังต่อไปนี้

   ก) การวิพากษ์วิจารณ์ (criticism)

   ข) การแสดงความดูหมิ่น เกลียดชัง ท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลดค่าความ 
    เป็นมนุษย์ (hate speech)

   ค) การยุยงให้ใช้ความรุนแรงหรือท�าร้ายร่างกาย (fighting speech)

   ง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เมื่อเปิดเผยแล้วอาจเกิดอันตรายต่อบุคคล 
    ดังกล่าว (sensitive personal data)
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 ข้อความในข้อ (ค) และ (ง) เท่าน้ัน ที่อาจจะสามารถท�าให้เกิดความไม่ 
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิได้ และจ�าเป็นต้องจดัการอย่างทนัท่วงท ีส่วนข้อความ
ในข้อ (ข) แม้เป็นการละเมิดสิทธิเช่นกัน แต่ก็มีวิธีอื่นในการจัดการได้ โดยไม่จ�าเป็น
ต้องระงับการเข้าถึง

 พลเมืองเน็ตควรตระหนักว่า อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ส�าหรับความรู้และความ
คิดเห็นอันหลากหลาย อินเทอร์เน็ตมีทุกสิ่งที่ใครคนหนึ่งเกลียด การปิดสิ่งที่คนกลุ่ม
หนึ่งทนไม่ได้ จะน�าไปสู่การปิดทุกอย่างในอินเทอร์เน็ต วิธีที่เหมาะสมกับความเป็น
จริงที่สุด เมื่อเจอสิ่งที่คุณไม่ชอบในเน็ต คือ อดทน (tolerate) กับมัน 

 2. ข้อแนะน�าต่อพลเมืองเน็ต ในการรายงานเนื้อหาที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ไป
ยังผู้ให้บริการ

 เครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ รวมถงึเฟซบุ๊กและยทูบู ใช้แนวคดิ “notice 
and takedown” ซึ่งหมายถึง การเปิดให้สร้างเนื้อหาอย่างเสรี แต่หากมีรายงาน 
การละเมิดสิทธิ ผู้ให้บริการก็จะพิจารณาลบเนื้อหาดังกล่าว

 การรายงานการละเมิดจึงควรเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ รายงานให้ตรง 
หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และไม่พยายามปั่นระบบรายงาน เพื่อลด
ภาระแก่ผู้ให้บริการและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

 หากท่านต้องการรายงานว่าหน้าเฟซบุ๊กใด “หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง
ความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ ผู้ส�าเร็จราชการ
แทนพระองค์” เน่ืองจากเฟซบุก๊ไม่มเีหตุผลดังกล่าวให้เลอืก ขอแนะน�าให้เลอืกเหตผุล
ที่ใกล้เคียงที่สุดคือ “มันก่อกวนเพื่อนของฉัน: It harasses my friend” คือเป็น 
การหมิ่นประมาทบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวผู้รายงาน

 การระดมคนเพ่ือรายงานซ�้าๆ อาจท�าให้ผู้ให้บริการไม่สามารถตอบสนอง 
ต่อรายงานกรณีอื่นๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตของผู้อื่นได้อย่าง
ทันท่วงที (เทียบได้กับกรณีคนโทรไปป่วน 191)
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 อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางสังคมท่ีเราทุกคนอยู่ร่วมกัน ท้ังภาค 
รัฐ ผู้ให้บริการ และพลเมืองเน็ตจะต้องมีบทบาทร่วมกันในการรักษาพื้นที่นี้
เพื่อประโยชน์สาธารณะ บนพื้นฐานของการรักษาสิทธิพลเมืองและปกป้องสิทธ ิ
มนุษยชน 

ตัวอย่างที่	2:	โครงการล้างเว็บหมิ่น	ถวาย	84	พรรษา

 อีกตัวอย่างหนึ่งของความพยายามต่อต้านเพจหมิ่นให้เกิดผลอย่างเป็น 
รูปธรรม คือ “โครงการล้างเว็บหมิ่น ถวาย 84 พรรษา” จัดขึ้นโดยเพจ คนไทยไม่มี
วันทิ้งในหลวง เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการในเดือนตุลาคม 2554 โดยใช้กิจกรรม 
เฟซบุ๊ก: Facebook event เป็นพื้นที่หลัก

 ส่วนวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ระบุว่า เพื่อปิดเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน ให้หมด
ก่อนการเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุครบ  
84 พรรษา หรือก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกัน 
รวบรวมข้อมูลหลักฐานของเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน ส่งทางอีเมล แล้วน�าไปยื่นให ้
เจ้าหน้าที่ที่ท�าเนียบรัฐบาล ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 - 9.30 น. 
ให้กระทรวงไอซีทีด�าเนินการปิด โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้ กดปุ่ม เข้าร่วมใน กิจกรรม 
เฟซบุ๊ก อย่างน้อย 84,000 คน โดยที่ผู้จัดกิจกรรมระบุว่า ผู้ที่กดเข้าร่วมไม่จ�าเป็น
ต้องไปแสดงตัวในวันที่ 15 พ.ย. ก็ได้ หากแต่เป็นเพียงการแสดงความเห็นด้วยกับ
กิจกรรมมากกว่า 

 เมื่อส�ารวจวันที่ 10 พ.ย. 54 มีผู้กดเข้าร่วมทั้งหมด 86,821 คน กดอาจจะ 
เข้าร่วม 14,213 คน และกดไม่เข้าร่วม 13,685 คน ต่อมากิจกรรมถูกเลื่อนไป 
เป็นวันที่ 1 ธันวาคม 2554 โดยระบุเหตุผลว่า “เนื่องจากน�้าท่วม แต่สมาชิกต้องการ
มาให้มากที่สุด” 

 ผูส้�ารวจไม่พบข่าวในสือ่กระแสหลกัเกีย่วกบักจิกรรมดงักล่าว และเพจดงักล่าว
ไม่ได้ให้ข้อมูลว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจริงๆ กี่คน
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รูปที่ 24 หน้าแฟนเพจโครงการล้างเว็บหมิ่น ถวาย 84 พรรษา 
(โดยเพจ คนไทยไม่มีวันทิ้งในหลวง) on.fb.me/pK6bDe

รูปที่ 25 ภาพกิจกรรม “ล้างเว็บหมิ่นถวายในหลวง”
ถ่ายโดยผู้เข้าร่วมโครงการ จากหน้าเพจกิจกรรม
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ตัวอย่างที่	3:	ชุมชน	รักพ่อภาคปฏิบัติ	

 แอดมินของชุมชนดังกล่าว ได้อธิบายเกี่ยวกับชุมชนไว้ในโพสต์ๆ หนึ่งว่า  
“รักพ่อภาคปฏิบัติ ก่อต้ังขึ้นเพื่อรวบรวมคนท่ีรักในหลวงและพร้อมท่ีจะออกมา 
แสดงความจงรักภักดีในลักษณะของการท�าความดี หรือการออกมาช่วยงานและ
สนับสนุนกิจการงานที่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเท่าที่
เราและคุณจะสามารถท�าได้ เพื่อแบ่งเบาภาระของพระองค์ท่าน ปัจจุบันในหลวง
ทรงชราภาพมากแล้วไม่สามารถที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ีจะต้องตรากตร�า 
พระวรกายได้อีกต่อไป . . .” โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนว่า 

 ตรงน้ี “คนรักพ่อ” รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มไหน สีไหน  
 ก็ต้อนรับ ขอเพียงมาตรงนี้ ทุกคนอยู่กลุ่มเดียวกัน คือกลุ่มของในหลวง  
 ไม่แยก ไม่แตกจ�าให้ขึ้นใจ พวกล้มเจ้ารวมกันเข้มแข็ง แล้วพวกเราจะ 
 แยกกันอีกท�าไม

เป้าหมายของการมีบ้านหลังนี้

 1.	ขยายจ�านวนและรวบรวมสมาชิกผู้ที่พร้อมท่ีจะออกมาปฏิบัติท่ีแสดงออก 
	 	 ถึงความจงรักภักดีและเชิดชูสถาบัน

	 2.	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการปกป้องสถาบันที่เป็นรูปธรรม

	 3.	แลกเปลีย่นข้อคิดเหน็เกีย่วกบัการท�านบุ�ารงุสถาบันให้มคีวามเจรญิงอกงาม 
	 	 ดังเช่นอดีตและสืบไป

หน้าที่ของสมาชิกในบ้าน

	 1.	ระลึกถึงในหลวงทุกการกระท�า
	 2.	ร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรม
	 3.	บอกเล่าข่าวกิจกรรม
	 4.	พูดคุยอย่างสร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผล
	 5.	แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
	 6.	เผยแพร่ในเรื่องที่สมควร
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ขั้นตอนการท�างาน

	 1.	เสนอแนะกิจกรรม
	 2.	ให้ความเห็นและคัดเลือกกิจกรรม
	 3.	ก�าหนดแผนของการท�ากิจกรรม	(วัน	เวลา	สถานที่	อุปกรณ์)
	 4.	ร่วมท�ากิจกรรม
	 5.	สรุปผลของกิจกรรม
	 6.	หาแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ	(ถ้ามี)
	 7.	ประชาสัมพันธ์

ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน	สมาชิกควรจะมี

	 1.	ยืดหยุ่น
	 2.	มีความเพียร
	 3.	คิดนอกกรอบ
	 4.	เรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน
	 5.	เปิดใจ	กล้ารับฟังค�าติชม

 ชุมชนดังกล่าวมีสมาชิก 5,525 คน (ส�ารวจวันที่ 6 มกราคม 2555) มีการ
ผลิตเสื้อประจ�ากลุ่ม ด้านหน้าพิมพ์ว่า “ดูที่พ่อท�า จ�าที่พ่อสอน” ที่ด้านหลัง “รักพ่อ 
ภาคปฏิบัติ” 

 กลุ่มดังกล่าว จัดกิจกรรมเป็นประจ�าทุกอาทิตย์ เพื่อออกไปท�า “ความดี”  
โดยสมาชิกทุกคนจะใส่เสื้อกลุ่ม และถ่ายรูปมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก กิจกรรมต่างๆ เช่น 

  - รวมตัวกันไปถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยการสวดมนต์ ปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญ 
พระบารมีที่โรงพยาบาล (พบว่า กิจกรรมนี้กลายเป็นกิจกรรมประจ�าสัปดาห ์
ของกลุ่มทุกสัปดาห์ ส�ารวจ 6 มกราคม 2555) 

 ในกิจกรรมการไปโรงพยาบาล แอดมินเพจระบุว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ
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ประมาณ 50 คน

 ในการไปถวายความจงรักภักดีที่โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 1 มกราคม 2555 
แอดมินเล่าว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนั้นประมาณ 50 คน และยังได้เขียนบรรยาย
กิจกรรมดังกล่าวด้วยว่า “ทีมงานฯ ได้น�าบทสวดมนต์ดังกล่าว [ภูมิพลมหารา- 
ชาวรสฺส ชยมฺงคลคาถา] มาสวดกันเป็นครั้งแรกโดยมีการแจกบทสวดมนต์ให้กับ 
ผู้ที่เข้าร่วมทุกคนเหมือนเช่นเคย ไม่น่าเชื่อว่าในการสวดมนต์ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกคน 
สวดได้พร้อมเพรียงกันมากทั้งๆ ที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยสวดมนต ์
บทนี้มาก่อน ซึ่งแอดมินเชือ่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นความรักและศรัทธา 
ที่พสกนิกรมีต่อในหลวง พระคาถาบทน้ีจะเป็นบทท่ีทีมงานฯ น�ามาใช้ในการท�า
กิจกรรมตลอดปี 2555 นี้ เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานมัยที ่
แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นตลอดไปค่ะ ถ้าเป็นไปได้แอดมินอยากให้เพื่อนสมาชิกได้น�า 
พระคาถาบทนี้ไปสวดเพื่อถวายพระพรในหลวงที่บ้านไปพร้อมๆ กับพวกเราด้วย 
นะคะ”

รูปที่ 26 ภาพ สมาชิกกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ โดยผู้โพสต์รูประบุว่า เป็นภาพกิจกรรม
วันที่ 1 มกราคม 2555 ณ ลานพระบิดา โรงพยาบาลศิริราช ผู้เขียนคาดว่า 
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เป็นภาพขณะก�าลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากเฟซบุ๊ก รักพ่อภาคปฏิบัติ

  - กจิกรรมลบข้อความหมิน่ และข้อความหรอืสญัลกัษณ์ต่อต้านมาตรา 112 
ตามที่สาธารณะ 

  - กิจกรรมชมภาพยนตร์ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ด้วยเสียงดังและพร้อมเพรียง 

  - ระดมอาสาสมคัรเพือ่อธบิายแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง ในงานนทิรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ 

รูปที่ 27 ภาพที่ใช้ในการรณรงค์กิจกรรมลบสัญลักษณ์ ไม่เอากฎหมายอาญามาตรา 112 
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และข้อความ “ส่อเสียดสถาบัน” จากเฟซบุ๊ก รักพ่อภาคปฏิบัติ
รูปที่ 28 ภาพรณรงค์กิจกรรมลบสัญลักษณ์ ไม่เอากฎหมายอาญามาตรา 112 และ
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ข้อความ “ส่อเสียดสถาบัน” จาก เฟซบุ๊ก รักพ่อภาคปฏิบัติ

 เป็นที่น่าสังเกตว่า ใน รักพ่อภาคปฏิบัติ	 จะไม่มีการสนทนาเรื่องการเมือง 
เพราะแอดมนิและสมาชกิพยายามรกัษาให้พืน้ทีข่องชุมชนเป็นพืน้ท่ีของการท�าความ
ดเีพ่ือ “พ่อหลวง” การสนทนาเรือ่งการเมอืงจะน�ามาสูก่ารใช้ค�าหยาบคาย การด่าทอ 
ที่จะน�ามาสู่ความแปดเปื้อนต่อพื้นที่แห่งการท�าดีเพื่อ “พ่อหลวง” ได้ และยังแสดง
ถึงความ “แตกแยก” ของคนไทย ขัดกับเจตนารมณ์ของชุมชน ที่ว่าด้วยการสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพ่อหลวงอีกด้วย 

 นอกจากนี้สมาชิกของกลุ่มดังกล่าว ยังดูเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น
สมาชิกกลุ่ม เห็นได้จากการโพสต์รูปของสมาชิกหลายคนใส่เสื้อประจ�ากลุ่ม ไปท�า
กิจกรรม “ความดี” ต่างๆ เช่น ไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม หรือ
แม้กระทั่งการไปวัด 
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2.2	การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักการเมือง	ในการเลือกตั้ง	

กรกฎาคม	2554		

 ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 
2554 ที่ผ่านมา มีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 40 พรรค ในจ�านวนนี้ 
มี 26 พรรคที่มีเว็บไซต์ หรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือท้ังสองอย่าง ส่วน 
อีก 14 พรรคไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์เลย และมีเพียง 4 พรรค ได้แก่ พรรค
ประชาธิปัตย์ พรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรครักประเทศไทย เท่านั้น  
ที่ใช้สื่อออนไลน์ได้เข้าขั้นใช้ได้ ถึง ดี 

 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพรรคการเมือง
ที่เด่นชัด ก็คือ การท�าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลนโยบายและข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองได้ง่ายข้ึน ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอปราศรัย  
การถ่ายทอดสดจากเวทีหาเสียง และข้อมูลนโยบายอย่างละเอียด 

 อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อออนไลน์ของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไป 
ในแบบที่เรียกได้ว่า การน�าป้ายหาเสียงเลือกตั้งมาวางไว้บนอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ  
ยังมีการใช้คุณลักษณะส�าคัญของอินเทอร์เน็ตท่ีเอื้อต่อการสื่อสาร 2 ทาง หรือ 
การสื่อสารหลายทางน้อยมากๆ 
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อันดับ ชื่อพรรค
จ�านวน
ส.ส.

ในสภา
																		เว็บไซต์

เฟซบุ๊กพรรค ทวิตเตอร์พรรค

URL
จ�านวน
แฟน

twitter	
username

จ�านวน	
follower

1 พรรคเพื่อไทย 265 www.ptp.or.th facebook.com/
pheuthaiparty

18157 @
pheuthaiparty

7575

2 พรรคประชาธิปัตย์ 159 www.democrat.or.th facebook.com/
DemocratPartyTH

27903 @democratTH 6052

3 พรรคภูมิใจไทย 34 www.bhumjaithai.com on.fb.me/tEi1gW 682 @bhumjaithai 747

4 พรรคชาติไทยพัฒนา 19 www.chartthaipattana.
or.th

- - - -

5 พรรคชาติพัฒนา
เพื่อแผ่นดิน

7 www.cpnparty.com facebook.com/cpnparty 49 @CPNParty -

6 พรรคพลังชล 7 www.phalangchon.or.th facebook.com/
phalangchon

603 @Phalangchon -

7 พรรครักประเทศไทย 4 - facebook.com/
rakthailandparty

323 - -

8 พรรคมาตุภูมิ 2 www.matubhum.or.th on.fb.me/sb2hCC 246 @Matubhum -

9 พรรครักสันติ 1 www.raksanti.org on.fb.me/ul9eEg 374 - -

10 พรรคมหาชน 1 - - - - -

11 พรรคประชาธิปไตย
ใหม่

1 - - - - -

12 พรรคพลังพอเพียง - www.thaiporpieng.com - - - -
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อันดับ ชื่อพรรค
จ�านวน
ส.ส.

ในสภา
																		เว็บไซต์

เฟซบุ๊กพรรค ทวิตเตอร์พรรค

URL
จ�านวน
แฟน
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username

จ�านวน	
follower
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อันดับ ชื่อพรรค
จ�านวน
ส.ส.

ในสภา
																		เว็บไซต์

เฟซบุ๊กพรรค ทวิตเตอร์พรรค

URL
จ�านวน
แฟน

twitter	
username

จ�านวน	
follower

13 พรรคไทยเป็นสุข - www.
thaipensukparty.
com

- - - -

14 พรรคไทยเป็นไทย - www.thaipenthai.org - - - -

15 พรรคแทนคุณแผ่นดิน - - on.fb.me/ryGxI6(กลุ่มปิด) 113 - -

16 พรรคเพื่อฟ้าดิน - www.asoke.info - - - -

17 พรรคการเมืองใหม่ - www.npp.or.th facebook.com/
newpoliticsparty

5861 - -

18 พรรคเสรีนิยม - www.liberalparty.or.th on.fb.me/rLyl9w 51 - -

19 พรรคเพื่อประชาชน - - facebook.com/pftp29 - - -

20 พรรคประชาสันติ - - on.fb.me/rXKN4m 55 - -

21 พรรคความหวังใหม่ - www.nap.or.th - - - -

22 พรรคอาสามาตุภูมิ - - - - - -

23 พรรคพลังคนกีฬา - www.sportparty.or.th on.fb.me/tC425B 222 - -

24 พรรคเกษตร
สร้างสรรค์

- - facebook.com/
thaisangsun

43 - -

25 พรรคมหารัฐพัฒนา - www.maharat.or.th on.fb.me/umYgXNv 50 - -
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อันดับ ชื่อพรรค
จ�านวน
ส.ส.
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22 พรรคอาสามาตุภูมิ - - - - - -

23 พรรคพลังคนกีฬา - www.sportparty.or.th on.fb.me/tC425B 222 - -

24 พรรคเกษตร
สร้างสรรค์

- - facebook.com/
thaisangsun

43 - -

25 พรรคมหารัฐพัฒนา - www.maharat.or.th on.fb.me/umYgXNv 50 - -

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของพรรคการเมืองในการหาเสียง
เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554
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 รายงานฉบับนี้จะเลือกกล่าวลงรายละเอียดถึงเพียงพรรคการเมืองใหญ่ 2 
พรรค ซึ่งได้แก่ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเล็ก แต่ใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์อย่างโดดเด่น ซึ่งคือ พรรครักประเทศไทย 

 ข้อสังเกตและบทวิเคราะห์การใช้สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
พรรคประชาธิปัตย์	

 เว็บไซต์สยามอินเทลลิเจนท์ ได้วิเคราะห์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของพรรคประชาธิปัตย์ไว้ว่า พรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายอภิรักษ์ โกษะโยธินเป็น 
ผู ้ดูแลการใช้สื่อออนไลน์ เป็นพรรคที่ถือได้ว่า สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่าง 
โดดเด่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีความเป็นการสื่อสาร 2 ทางมากกว่า 
การหาเสียงออนไลน์ของพรรคอื่นๆ 

อันดับ บัญชีของ พรรค เว็บไซต์ส่วนตัว
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์

URL จ�านวนแฟน
twitter	

username
จ�านวน	

follower

1
ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร

เพื่อไทย ไม่มี
facebook.com/Y.
Shinawatra

96873 @pouyingluck 11281

2
อภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ

ประชาธิปัตย์ www.abhisit.org
facebook.com/
Abhisit.M.Vejjajiva

671093 @abhisit_dp 11717

3
ชูวิทย์ 
กมลวิศิษฐ์

รักประเทศไทย www.chuvitonline.com
http://on.fb.me/
kHZI1y

12940 @ChuvitNo5 1500

4
ปุระชัย 
เปี่ยมสมบูรณ์

รักสันติ -
facebook.com/
purachaip

1472 @purachaip 3152

5
สุวิทย์ 
คุณกิตติ

กิจสังคม www.suwitkhunkitti.net - -
@
SuwitKhunkitti

2023

6
เสรี  สุวรรณ
ภานนท์

ประชาสันติ -
http://bit.ly/
w4Gwxe

132 - -
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 จากการเลือกต้ังปี 2551 พรรคประชาธิปัตย์ก็สร้างฐานเสียงผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ดังจะเห็นได้จากการสร้าง

 ก. เว็บไซต์ นายกรัฐมนตรีไทย www.pm.go.th 
 ข. ทวิตเตอร์ของนายอภิสิทธิ์บัญชี @pm_abhisit ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเป็น  
  @abhisit_dp หลังยุบสภา
 ค. เว็บไซต์ “ไทยเข้มแข็ง” www.tkk2555.co.th
 ง. ทวิตเตอร์ท�าเนียบรัฐบาลบัญชี @thaikhufah

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของหัวหน้าพรรคการเมือง
ในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 

อันดับ บัญชีของ พรรค เว็บไซต์ส่วนตัว
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์

URL จ�านวนแฟน
twitter	

username
จ�านวน	

follower

1
ยิ่งลักษณ์
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รักประเทศไทย www.chuvitonline.com
http://on.fb.me/
kHZI1y

12940 @ChuvitNo5 1500

4
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รักสันติ -
facebook.com/
purachaip
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2023
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http://bit.ly/
w4Gwxe

132 - -
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 นอกจากตัวนายอภิสิทธิ์แล้ว รัฐมนตรี แกนน�า ส.ส. และบุคลากรของพรรค
ก็ต่างใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเองเป็นประจ�า เช่น นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ  
(@korbsak) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (@satittrang) นายกรณ์ จาติกวณิช  
(@korndemocrat) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (@apirak_bangkok) นายองอาจ  
คล้ามไพบูลย์ (@OngartDemocrat) นายอลงกรณ์ พลบุตร (@ponlaboot)  
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (@Aoodda) เป็นต้น 

  ปัจจัยหน่ึงที่อาจเป็นสาเหตุให้พรรคประชาธิปัตย์ทุ่มเทกับการสร้างฐาน 
การหาเสียงออนไลน์จนประสบความส�าเร็จ คือ ฐานเสียงที่เข้มแข็งในกรุงเทพ 
มหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงจะเห็น 
ได้ว่าเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์
มีผู้ติดตามจ�านวนสูงที่สุดในบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งหมด 

เว็บไซต์	

 พรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Campaign.democrat.or.th  
เพื่อการหาเสียงครั้งนี้โดยเฉพาะซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บของพรรคโดยตรง
เนื้อหาภายในจะรวบรวมนโยบาย ข่าวสารการเลือกตั้ง ข้อมูลผู้สมัคร ส.ส.

 ด้านเว็บไซต์ส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ หัวหน้าพรรค ชื่อ Abhisit.org ก็ถูก 
ปรับแต่งให้เหมาะกับการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก

 พรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้เฟซบุ๊กเพื่อให้นายอภิสิทธิ์พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย
แบบถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของนายอภิสิทธิ์เองโดยใช้ชื่อว่า Abhisit	Channel	10	
และถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Livestream

 นอกจากนี้ ยังมีบันทึกชุด “จากใจอภิสิทธิ์ถึงคนไทยทั้งประเทศ” ที่มีทั้งหมด 
5 ตอน ได้แก่ 

 • จดหมายตอนที่ 1 เรื่องเส้นทางสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรี
 • จดหมายตอนที่ 2 กฎเหล็ก 9 ข้อ

รายงานประจ�าปี เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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 • จดหมายตอนที่ 3 เหตุการณ์ชุมนุมพฤษภา 53
 • จดหมายตอนที่ 4 แจงเหตุ 91 ศพ
 • จดหมายตอนที่ 5 โต้ข้อกล่าวหา “ดีแต่พูด”

 ซึ่งถือว่า มีความโดดเด่นมากในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งได้ท�าให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเกิดการเขียนจดหมายตอบโต้
กับจดหมายของนายอภิสิทธิ์ผ่านเฟซบุ๊ก เช่น นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อและนางสาวจิตรา
คชเดช อดีตแกนน�าสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ

 การเขียนบันทึกในเฟซบุ๊กของนายอภิสิทธิ์ (ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงว่า นาย 
อภิสิทธิ์เป็นผู้เขียนบันทึกดังกล่าวด้วยตัวเองจริงๆ หรือไม่) ได้ท�าให้เกิดกระแส 
การเขียนบันทึก “จากใจ” จากนักการเมืองถึงประชาชนต่อๆ มา เช่น น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาก็มีการเขียนข้อความจากใจนายกฯ เช่นกัน 

ทวิตเตอร์

 ทีมงานของพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดบัญชี @abhisit_dp ส�าหรับให้ 
นายอภิสิทธิ์หาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะเนื้อหาจะเน้นกิจกรรมการหาเสียงของ 
นายอภิสิทธิ์ที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เป็นหลักโดยทีมงานส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์จะคอย
ถ่ายภาพขณะหาเสียง แล้วน�าลงทวิตเตอร์ให้ผู้ที่ชื่นชอบติดตาม

 ส่วนบัญชีของพรรค @democratth ก็ให้ข่าวสารการเลือกตั้งควบคู่ไปด้วย
ทางด้านผูส้มคัร ส.ส. ของพรรคทกุคนต่างกม็ทีวติเตอร์เพือ่ตอบค�าถามและให้ข้อมลู
กับฐานเสียงของตนเอง

iPhone	Application

 แอพพลิเคชันส�าหรับไอโฟนชื่อ DemocratTH	 ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีน่า
สนใจ เพราะท�าให้ผู้ที่ชื่นชอบในตัวพรรคซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยที่ใช้ไอโฟน สามารถ 
ดาวน์โหลดไปติดตามข่าวสารได้ ถึงจ�านวนผู้ใช้ไม่มากนัก แต่ก็ช่วยสร้างสีสันและ 
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยได้อย่างมาก
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โฆษณาออนไลน์

 พรรคประชาธิปัตย์ได้ซื้อโฆษณาผ่านระบบ Google AdSense ของกูเกิล
ท�าให้ควบคุมพื้นที่ที่โฆษณาจะปรากฏไม่ได้ จึงเห็นปรากฏการณ์ “โฆษณาพรรค
ประชาธิปัตย์บนเว็บไซต์ประชาไท” หรือบนเว็บของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

ยูทูบ

 ยทูบูของพรรคประชาธปัิตย์จะรวมเทปการปราศรยัหาเสยีงและกจิกรรมต่างๆ

Flickr	

 พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเดียวท่ีใช้ Flickr: ฟลิกเกอร์ ในการ 
หาเสียง โดยบญัชฟีลกิเกอร์ของพรรคจะเป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่ายของนายอภสิทิธิ์
เป็นหลัก 

ข้อสังเกตและบทวิเคราะห์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพรรคเพื่อไทย

 เว็บไซต์สยามอินเทลลิเจนท์ ได้วิเคราะห์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของพรรคเพื่อไทยไว้ว่า โดยรวมแล้ว กลยุทธ์การหาเสียงออนไลน์ของพรรคเพื่อไทย 
ก็เป็นไปในรูปแบบเดียวกับในโลกออฟไลน์ กล่าวคือ เน้นท่ี การชู น.ส.ยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร 

 เมื่อลองเปรียบเทียบระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วพรรค
เพือ่ไทยยงัด้อยกว่าพรรคประชาธปัิตย์ในแง่ความหลากหลายของสือ่อย่างชดัเจน ดงันี้

เว็บไซต์

 เว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยมีเพียงเว็บเดียวคือ www.ptp.or.th ซ่ึงตรงข้าม 
กับพรรคประชาธิปัตย์ที่เน้นกระจายสื่อ เนื้อหาในเว็บไซต์ก็ประกอบด้วยข่าวสาร 
นโยบาย มัลติมีเดียทั้งภาพและวิดีโอ มีภาพขนาดใหญ่ของการหาเสียงของ 
น.ส.ย่ิงลักษณ์ ในจังหวัดต่างๆ ระบบการถ่ายทอดสดการปราศรัยของพรรคซึ่ง
สามารถเข้าชมได้โดยตรง
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เฟซบุ๊ก

 ส่ิงที่น่าสนใจคือ เว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยท่ีลิงก์ควรจะเช่ือมไปยังเฟซบุ๊ก
ของพรรค แต่กลับเชื่อมไปยังเฟซบุ๊กของ น.ส.ยิ่งลักษณ์แทน โดยมีเฟซบุ๊กของพรรค
เพือ่ไทยเป็นไอคอนเลก็ๆ อยูท่างด้านล่างของเวบ็ไซต์ซึง่เป็นเครือ่งยนืยนัได้อย่างดว่ีา 
พรรคเพื่อไทยใช้ยุทธศาสตร์ ยิ่งลักษณ์น�าตัวพรรค 

 เฟซบุ๊กของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีผู้ติดตามจ�านวน 135,000 คนซึ่งยังนับว่าห่าง
จากนายอภิสิทธิ์ที่มีผู้ติดตามจ�านวน 600,000 คนมาก แต่ถ้าเทียบกันในแง่ของเวลา  
จะเห็นว่าเฟซบุ๊กของนายอภิสิทธิ์เปิดมาเป็นเวลา 2 ปีกว่าตลอดอายุของรัฐบาล
อภิสิทธิ์ ในขณะที่ของน.ส.ยิ่งลักษณ์เพิ่งเปิดเฟซบุ๊กเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น 

 รูปแบบการใช้เฟซบุ๊กของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็จะคล้ายกับของนายอภิสิทธิ์ คือ 
เน้นข่าวสารการหาเสยีงและภาพถ่ายการปราศรยั กจิกรรมตามจงัหวดัต่างๆ ข้อความ
ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กของพรรคและของน.ส.ยิ่งลักษณ์ก็มีลักษณะคล้ายๆ กัน และ 
บางครั้งก็เป็นข้อความเดียวกัน

ทวิตเตอร์

 บัญชี @PouYingluck ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถูกใช้เหมือนกับเฟซบุ๊กคือ 
เน้นข่าวสารการหาเสียง และภาพถ่ายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ รวมถึงมีการตอบค�าถาม 
ของประชาชนถึงเร่ืองนโยบาย มีการชี้แจงประเด็นท่ีเป็นข่าวอยู่ในขณะนั้น เช่น 
ประเด็นการเป็นตัวแทนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และมีการตอบรับข้อความ
ของประชาชนที่ให้ก�าลังใจซึ่งในช่วงแรก การทวีตข้อความเหล่านี้เป็นไปค่อนข้างถี่  
จนเป็นที่สงสัยของผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายๆ คนว่า ด้วยตารางการหาเสียงท่ีแน่นเอียด 
ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะท�าให้เธอมีเวลามาทวีตตอบข้อความของประชาชน 
จริงๆ หรือ และหลังจากที่ผู ้ใช้ทวิตเตอร์จ�านวนหนึ่งจึงได้ส่งข้อความหาบัญชี  
@PouYingluck เพ่ือขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่า ใครเป็นผู้ทวีตตัวจริงกันแน่ บัญชี  
@PouYingluck จึงเริ่มมีการเขียนก�ากับไว้ท้ายข้อความว่า “(ทีมงาน)” 
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 ส่วนบัญชี @pheuthaiparty ของพรรคเพื่อไทย จะเน้นข่าวการหาเสียง 
เป็นหลัก โดยไม่มีภาพถ่ายมากเหมือนบัญชีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์

 น่าสังเกตว่าแกนน�าของพรรคเพื่อไทยมีคนใช้ทวิตเตอร์ไม่เยอะเท่ากับ
พรรคประชาธิปัตย์ ส.ส. ของพรรคเพื่อไทยท่ีใช้ทวิตเตอร์ได้แก่ คณวัฒน์  
วศินสังวร (@kanawat_) วิรุฬ เตชะไพบูลย์ (@viroon_t) ขัตติยา สวัสดิผล  
(@dear_khattiya) จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (@charupong_ptp) จิ๊บ อนุตตมา
อมรวิวัฒน์ (@anuttama_jib) จารุพรรณ กุลดิลก (@jkuldiloke)

แบนเนอร์โฆษณา

 พรรคเพื่อไทยก็ซื้อแบนเนอร์โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเช่น ในเว็บไซต์มติชน
ออนไลน์ ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์ที่ นปช. เป้าหมายของพรรคเพื่อไทยติดตามอยู่เป็น
จ�านวนมาก

ยูทูบ

 ยทูบูของพรรคเพือ่ไทยใช้ส�าหรบัเกบ็คลปิวดิโีอการแถลงข่าวและการปราศรยั
หาเสียง 

ข้อสังเกตและบทวิเคราะห์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพรรครักประเทศไทย

 การหาเสียงของนายชูวิทย์นั้นโดดเด่นท้ังออนไลน์เช่นเดียวกับออฟไลน์  
ด้วยการชู นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวเท่านั้น ภาพลักษณ ์
การหาเสียงแบบที่ไม่ตามธรรมเนียมนิยมของนักการเมืองไทยเท่าใด ซ่ึงน่าจะท�าให้
เป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ 

เว็บไซต์

 พรรครักประเทศไทยมีเว็บไซต์ Chuvitonline.com ซ่ึงเป็นเว็บไซต์พรรค 
การเมืองทั่วไป ไม่โดดเด่นเท่าใด
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เฟซบุ๊ก

 นายชูวิทย์เปิดบัญชี ‘ชูวิทย์	 I’m	No.	5’ ในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.54 ซึ่ง 
ถือว่าค่อนข้างช้า เพราะเปิดหลังเริ่มเทศกาลการหาเสียงเลือกตั้งไปแล้วหลายวัน  
โดยบัญชีเฟซบุ๊กมีผู้ติดตามจ�านวน 12,940 คน รูปแบบการใช้งานเน้นประชา- 
สัมพันธ ์ข ่าวการหาเสียง บอกรายละเอียดสถานท่ีท่ีจะไปในแต่ละวันและ 
ภาพกิจกรรมหลังหาเสียง เป็นการให้ข้อมูลแบบทางเดียวเป็นหลัก 

 ส่วนเฟซบุ๊กของพรรครักประเทศไทยมีผู้ติดตามเพียง 323 คน 

ทวิตเตอร์

 ทีมงานหาเสียงของนายชูวิทย์ใช้บัญชี @ChuvitNo5 เพื่อโพสต์ภาพและ 
วิดีโอจากเฟซบุ๊กอีกต่อหนึ่ง มีผู้ติดตามเพียง 1,506 คน

ยูทูบ

 เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา นายชวูทิย์เป็นผูม้คีวามสามารถในการเล่นกบัสือ่โทรทศัน์
การใช้วิดีโอในการหาเสียงเป็นสิ่งหน่ึงที่นายชูวิทย์ถนัด เพราะมีความสามารถใน 
การแสดงสูง การหาเสียงของเขาจึงเน้นคลิปวิดีโอมากกว่าตัวหนังสือ ยูทูบของ 
นายชูวิทย์จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ส�าคัญในการหาเสียงของเขา ซ่ึงในบัญชียูทูบของ 
ชูวิทย์จะรวมคลิปสัมภาษณ์ คลิปหาเสียงต่างๆ และก่อนหน้านี้นายชูวิทย์ก็ได้โพสต์
คลิปวิดีโอซึ่งถูกเผยแพร่ต่อในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว 

 นายชูวิทย์ยังตามกระแสที่เกิดในสังคมออนไลน์ อย่างการถ่ายภาพการ
ท�า Planking: แพลงกิ้ง ของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาแบ่งปันกันบนเฟซบุ๊ก  
โดยที่นายชูวิทย์ก็ได้ตามกระแสนี้กับเหล่าชาวผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย 
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การใช้สื่อออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้งที่เครือข่ายพลเมืองเน็ตอยากเห็น 

1) ใช้เคร่ืองมือออนไลน์เยอะใช่ว่าจะดี พรรคควรเน้นเปิดพืน้ท่ีให้เกดิการสือ่สารหลาย
ทางมากขึ้นเป็นส�าคัญ 

 แม้พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย และพรรครักประเทศไทยจะใช้ 
เครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ แต่การใช้
เครื่องมือดังกล่าว ก็ยังมีแต่ปริมาณ ไม่มีคุณภาพ กล่าวคือ ยังไม่สามารถดึงจุดเด่น 
ของอินเทอร์เน็ตซึ่งคือการเอื้อให้เกิดการสื่อสารหลายทางออกมาได้ เครื่องมือ
หาเสียงออนไลน์ของพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดยังไม่เอื้อให้เกิดการสื่อสารและ 
แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้สนับสนุนพรรคด้วยกันเอง และผู้สนับสนุนพรรค 
กับผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคสักเท่าใด

 ส่วนใหญ่จึงใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารทางเดียวแบบสื่อเก่า มองผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นผู้บริโภคที่ตอบสนองได้อย่างมากที่สุดก็เพียงแค่กดปุ่ม “ถูกใจ” ใน 
เฟซบุ๊ก เขียนคอมเมนต์ท้ายข่าวหรือบทความเท่านั้น ไม่ได้มองว่าผู้ใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์มคีวามสามารถในการขบัเคลือ่นนโยบายหรอือดุมการณ์ทางการเมอืง
ได้ การหาเสียงเลือกตั้งออนไลน์ครั้งนี้ จึงยังคงเป็นเพียงการน�าโปสเตอร์หาเสียง 
และเวทีปราศรัย ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว มาวางไว้ให้สามารถเข้าถึงได ้
บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

 ตัวอย่างหน่ึงที่เครือข่ายพลเมืองเน็ตเห็นว่า เป็นความล้มเหลวของพรรค 
การเมอืงในการรบัฟังเสยีงของประชาชน โดยเฉพาะในประเดน็เกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็ 
ก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

 กล่าวคือ ถึงแม้ว่า จะมีกระแสเรียกร้องในอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก 
ให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แต่เมื่อมีเวทีรับเปิดนโยบายด้านไอซีทีและ 
มีการเชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองมาร่วมอภิปรายด้วย เครือข่ายพลเมืองเน็ต 
พบว่า ไม่มีตัวแทนจากพรรคการเมืองใดเลย มีความเข้าใจถึงปัญหาของ พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ และข้อเรียกร้องของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีมุมมองและความคิดต่อ
นโยบายด้านอินเทอร์เน็ตแบบบนลงล่าง (top-down) ซึ่งยังไม่ต้องพูดถึงว่า ตัวแทน 
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จากพรรคการเมืองเหล่านี้ไม่มีความเข้าใจใน “ธรรมชาติเน็ต” อีกด้วย ดังที่ตัวแทน
ของพรรคการเมอืงใหญ่พรรคหนึง่มองว่า อนิเทอร์เนต็กเ็หมอืน “สือ่” ทัว่ไป ทีต้่องม ี
การควบคุมดูแล 

 ประเทศไทยนัน้มตัีวอย่างของการใช้อนิเทอร์เนต็และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ในการขับเคลื่อนและรวมกันทางการเมืองมามากมายแล้ว เช่น การเกิดข้ึนของ 
กลุ่ม “วันอาทิตย์สีแดง” ซึ่งนักการเมืองไม่ควรดูถูกศักยภาพของประชาชนและ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอันขาด 

 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนอย่างเสรี และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของระบอบประชาธิปไตย เครือข่ายพลเมืองเน็ต 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการเลือกต้ังครั้งต่อไปจะได้เห็นพรรคการเมืองต่างๆ ใช ้
เครื่องมือหาเสียงออนไลน์อย่างเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ไม่มองการหาเสียง 
เป็นเพียงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้คนเลือกพรรคตนเอง หากแต่มองการ 
หาเสียงเป็นการรับฟัง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการเมือง โดยที่มีอินเทอร์เน็ต
เป็นสื่อกลางหนึ่ง ที่ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น และการมีส่วนร่วม เกิดเป็น
นโยบายหาเสียงที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

2) โปร่งใสกับการสื่อสารถึงประชาชน ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ 

 การส่งข้อความหาประชาชน จึงควรท�าอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา เช่น  
การส่งข้อความที่ประชาชน หากนักการเมืองคนนั้นไม่ได้เป็นคนส่งข้อความเอง  
ก็ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่า เป็น “ทีมงาน” เป็นคนส่งข้อความ เป็นต้น 

 หากไม่ใช่เป็นคนทวีตข้อความเอง ก็ควรระบุให้ชัดเจน 

 นักการเมืองควรตระหนักว่า การสื่อสารกับประชาชน ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ 
ควรเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะเมื่ออินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์
ได้ท�าให้ประชาชนมีความสามารถในการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบนักการเมืองสูงข้ึน  
นักการเมืองจึงไม่ควรดูถูกประชาชน และพลังในการวิจารณ์และตรวจสอบ 
ของประชาชน 
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2.3	กระแสและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์

 ในปี 2554 มีเหตุการณ์มากมายที่น�ามาสู่กระแสบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ซึ่งเกิดจากธรรมชาติของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสนับสนุนให้เกิดการแชร์ข้อมูล
ข่าวสารระหว่างผู้ใช้ กระแสบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปี 2554 ล้วนเกิดจากการ
แชร์ข้อมลูระหว่างผูใ้ช้อย่างรวดเรว็ จนอาจเรยีกว่า แชร์อย่างไม่ยัง้คดิ การแชร์ดงักล่าว
น�าไปสู่ผลทางบวก เช่น การให้ความช่วยเหลอื และผลทางลบ เช่น การตัง้ตวัเป็นศาล
เตี้ยของคนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตัดสินผู้อื่น (internet vigilante) 

 ต่อไปนี้คือกรณีเด่นๆ ของกระแสและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนช่วงปลาย 
ปี 2553 – 2554 

1. ปรากฏการณ์ความร่วมมือของภาคประชาชนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน

วิกฤตน�้าท่วม

เกิดอะไรขึ้น:	เหตุการณ์อุทกภัย เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2554 ได้ก่อให้เกิด 
การรวมกลุ่มของอาสาสมัครประชาชนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดตาม 
และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับน�้าท่วม และกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
ทีบ่างครัง้ได้รบัความน่าเชือ่ถอืมากกว่าการวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์โดยรฐั 
และเกิดปรากฏการณ์ความร่วมมือของภาคประชาชนเพื่อช่วยรายงานสถานการณ์ 
น�้าท่วมที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง

เกิดขึ้นอย่างไร: ระหว่างเหตุการณ์น�้าท่วม เดือนตุลาคม 2554 บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ปรากฏการรวมกลุ ่มของอาสาสมัครภาคประชาชนหลายกลุ ่ม
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับน�้าท่วม ตัวอย่าง 
การร่วมมือที่โดดเด่นมีดังนี้

1.	รู้สู้!	Flood	

 ในเดือนตุลาคม 2554 ปรากฏแฟนเพจ รู้	สู้!	Flood บนเฟซบุ๊ก โดยอธิบาย
กลุ่มของตนเองว่า “กลุ่มอาสาสมัครท�าสื่อวิดีโอสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย ไม่ชวนให้งง 
เอ๋อ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และจ�าเป็นในสถานการณ์น�้าท่วมปีนี้ เป้าหมายของพวก
เรา คือ ‘คุณต้องรอด! อย่างเข้าใจ’” และประกาศรับอาสาสมัครเพิ่มหลายต�าแหน่ง
เพื่อมาช่วยท�าคลิปวิดีโอ
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 รู ้ สู ้! Flood น�าประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงหรือยังมีความไม่เข้าใจของ 
สาธารณะอยูม่าก เช่น ท�าไมน�า้จงึท่วม การเตรยีมตวัอพยพ ควรเตรยีมตวัอยูบ้่านกบั
น�า้ท่วมอย่างไร เป็นต้น มาอธบิายด้วยแอนเิมชนัทีน่่ารกั อธบิายด้วยภาษาง่ายๆ ย่อย
ข้อมูลยากๆ ให้เข้าใจง่าย และมีค�าบรรยายภาษาอังกฤษประกอบ

 ตัวอย่างการย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายส�าหรับคนท่ัวไปก็คือ การท่ีมวลน�้าท่ี
ก�าลังท่วมประเทศไทยทั้งหมด 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกน�ามาเปรียบเป็นน�้า
หนักของปลาวาฬสีน�้าเงิน 50 ตัว เมื่อมีการอธิบายถึงปริมาณน�้าว่ามากน้อยเพียงใด  
ภาพการ์ตูนปลาวาฬสีน�้าเงินก็จะถูกน�ามาใช้แทน เช่น ขณะนี้มีปลาวาฬกลับลง
ทะเลอ่าวไทยแล้วกี่ตัว เหลือปลาวาฬค้างบนแผ่นดินกี่ตัว ซึ่งใช้แทนการพูดว่า มีน�้า 
ไหลลงทะเลแล้วกีล่กูบาศก์เมตร ซึง่ช่วยให้ผูร้บัชมสามารถจนิตนาการ หรอืเกดิความ
เข้าใจความมหาศาลของปริมาณน�้าได้ดีขึ้น 

รูปที่ 29 คลิปวิดิโอ รู้สู้! Flood ep.1 รู้จักน�้าท่วมให้มากขึ้น แนะน�าตัวละครส�าคัญ 
ปลาวาฬสีน�้าเงิน เป็นสัญลักษณ์แทนมวลน�้า
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รูปที่ 30 รู้สู้! Flood ep.1 
รู้จักน�้าท่วมให้มากขึ้น 
ใช้การเปรียบ “พาปลาวาฬ
กลับบ้าน” แทนมวลน�้าที่
ท่วมขังไหลลงอ่าวไทย

รูปที่ 31 การใช้แอนิเมชันใน 
รู้สู้! Flood ep.2 อธิบายว่า 

น�้าจะท่วมหรือไม่นั้น 
ขึ้นกับความสูงต�่าของ

พื้นที่ด้วย
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 การน�าเสนอจะแบ่งเนื้อหาเป็นตอนๆ โดยเสนอให้เข้ากับสถานการณ์ช่วงนั้น 
ตอนแรกของคลิปวิดีโอชื่อ “รู้จักน�้าท่วมให้มากขึ้น” ถูกโพสต์ลงเว็บไซต์ยูทูบวันที่  
25 ตุลาคม 2554 ได้รับเสียงตอบรับในอินเทอร์เน็ตและสื่อกระแสหลักเป็นอย่าง
ดี และตอน “ตุนอย่างมีสติ” ถูกเผยแพร่ครั้งแรกราวต้นเดือนพฤศจิกายน 2554  
ไม่นานหลังจากน�้าเริ่มเข้าเขตกรุงเทพมหานคร และเกิดวิกฤตคนกรุงเทพฯ ตื่นตูม  
แห่กักตุนอาหาร

 ความนิยมของ รู้ สู้! Flood ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท�าให้สื่อกระแส
หลักพูดถึงคลิปวิดีโอของ รู้ สู้! Flood และน�าคลิปไปเผยแพร่ เช่น สถานีโทรทัศน์
ช่องไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 รวมถึงสื่อต่างชาติ เช่น The Guardian,  
The Wall Street Journal เป็นต้น (44) ขณะเดียวกันตัวการ์ตูนจากแอนิเมชัน 
ก็ได้รับความนิยม มีกระแสน�ารูปปลาวาฬที่สร้างจากแอพพลิเคชัน “สร้างวาฬ”  
ไปใช้เป็นรูปประจ�าตัวบนเฟซบุ ๊ก ทางสถานีไทยพีบีเอสก็ได้ผลิตเสื้อยืดพิมพ ์
ลายปลาวาฬ และตัวละครต่างๆ ของ รู้ สู้! Flood ออกขายเพื่อน�าเงินไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมแฟนเพจ รู้ สู้! Flood มีผู้กดไลค์ 104,222 คน (ส�ารวจวันที่  
15 ธ.ค. 54)

 จอน รัสเซลล์ บรรณาธิการเอเชีย “เดอะ เน็กซ์ เว็บ” (The Next Web)  
เว็บไซต์ข่าวสารเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ให้เหตุผลที่วิดีโอชุดนี้ได้รับความ 
นิยมอย่างรวดเร็วว่า เป็นเพราะสามารถเติมเต็มความต้องการข้อมูลข่าวสารที่ 
เชื่อถือได้แก่ประชาชน ขณะที่รัฐบาลเคยรับประกันครั้งแล้วครั้งเล่าว่า สามารถ 
รับมือกับน�้าท่วมได้ แต่ในที่สุดก็ไม่ส�าเร็จ ในทางตรงกันข้าม วิดีโอชุดนี้ไม่ม ี
ถ้อยค�าในเชิงการรับประกัน แต่อธิบายข้อมูลทุกอย่างตรงไปตรงมา ให้ผู้ชมได้ 
ตัดสินใจด้วยตนเอง (44)

2.	ศศิน	เฉลิมลาภ

 วันที่ 11 ตุลาคม 2554 คลิปวิดีโอวิเคราะห์สถานการณ์น�้าท่วมที่จะเกิด
กับกรุงเทพฯ โดย ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในตอนช่ือ 
“สถานการณ์น�้าท่วมที่อาจเกิดกับกทม.” ถูกอัปโหลดขึ้นบนยูทูบ มียอดการเข้า
ชมมากกว่า 200,000 ครั้ง (ส�ารวจวันที่ 15 ธ.ค. 54) และมีคลิปวิดีโอวิเคราะห ์
สถานการณ์น�้าอื่นๆ ออกมาอีกหลายคลิปในเวลาต่อมา แต่ละคลิปมียอดการ 
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เข้าชมหลักหมื่นจนถึงหลักแสน คลิปวิดีโอที่มีการเข้าชมมากท่ีสุดคือ “สถานการณ์ 
น�้าท่วมกทม.และรอบนอก (19 ต.ค.)” โพสต์วันที่ 19 ตุลาคม 2554 มีการเข้าชม 
กว่า 45,000 ครั้ง (ส�ารวจวันที่ 15 ธ.ค. 54)

 การอธิบายและวิเคราะห์สถานการณ์น�้าท่วมท่ีเข้าใจง่าย ไม่มีการใช้ศัพท ์
แสงที่เข้าใจยาก ใช้ภาษาบ้านๆ และอธิบายอย่างตรงไปตรงมา ซ่ึงน่าจะกล่าวได้ 
ว่า นายศศินเป็นคนแรกๆ ที่ออกมาให้ความเห็นว่า กรุงเทพฯ มีสิทธิถูกน�้าท่วม  
ในขณะที่รัฐบาลยังอ้อมแอ้มและไม่กล้าบอกสถานการณ์ขั้นเลวร้ายที่สุดที่เป็น 
ไปได้ (worst-case scenario) กับประชาชน 

 การวิเคราะห์ที่เข้าใจง่าย บวกกับหน้าตา “เซอร์” เป็นเอกลักษณ์ ท�าให้ศศิน
มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นอย่างรวดเร็ว และท�าให้มีผู้ติดตามศศินในบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว 
Sasin	Chalermlarp	(ศศิน	เฉลิมลาภ)	เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 5,000 คน

 จากความโด่งดังในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท�าให้สื่อกระแสหลักเชิญศศิน 
ไปวิเคราะห์สถานการณ์น�้าท่วม เช่น สถานี ทีเอ็นเอ็นนิวส์ รายการข่าวของสถานี  
ไทยพีบีเอส จนศศินได้ขึ้นปกนิตยสารแจกฟรีรายสัปดาห์ A Day Bulletin 

รูปที่ 32 คลิปวิดีโอวิเคราะห์
สถานการณ์น�้าของ

นายศศินบนเว็บไซต์ยูทูบ 
จาก bit.ly/pXqrTw
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3.	น�้าขึ้น	ให้รีบบอก

เพจ น�า้ขึน้	ให้รบีบอก	บนเฟซบุก๊ ถกูสร้างขึน้ต้นเดอืนตลุาคม 2554 โดยนสิติปรญิญา
โท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อาศัยอยู่ย่านรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีจุดประสงค์
เพื่อให้บุคคลในพื้นที่รายงานสถานการณ์น�้าท่วมในพื้นที่ของตัวเอง ที่สามารถท�าได้
หลายวิธี ทั้งการพิมพ์ข้อความบนกระดานข้อความหรือหน้าเว็บบอร์ด การเล่า
ผ่านคลิปวิดีโอหรือรูปภาพ รวมถึงการปักหมุดบอกระดับน�้าบนกูเกิลโลเคชันผ่าน
แอพพลเิคชนั “แก้มลงิ” ทีพ่ฒันามาเพือ่รายงานสถานการณ์น�า้ท่วมโดยเฉพาะ ใช้ได้
ทัง้โทรศพัท์เคลือ่นทีไ่อโฟนและระบบแอนดรอยด์ ปัจจบุนั แฟนเพจน�า้ขึน้ให้รบีบอก
มีผู้กดไลค์ 280,940 คน (ส�ารวจวันที่ 7 ธ.ค. 54)

รูปที่ 33 ศศิน เฉลิมลาภ 
บนปกนิตยสาร

แจกฟรีรายสัปดาห์ 
A Day Bulletin 

ฉบับวันที่ 4-10 พ.ย. 54 
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4.	อาสาสมัครฟนฟูประเทศไทย	(SiamArsa)

 อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย (SiamArsa) ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 ในเฟซบุ๊ก
ของกลุ่ม อธิบายตนเองว่า “อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย” หรือ “SiamArsa” คือ 
“ศูนย์ข่าวสาร กิจกรรม และกลุ่มคนคิดอาสาที่พร้อมอุทิศเวลา แรงกาย และแรง
ใจให้กับสังคมไทย เพื่อช่วยเหลือประเทศของเราในทุกๆ ทาง เพื่อจะช่วยบ้านเมือง
ด้วยพลังสมองและสองมือ โดยมีจุดประสงค์เดียวคือช่วยให้บ้านของเราเป็นบ้าน

รูปที่ 34 เพจแสดงการปกหมุดรายงานสถานการณ์น�้าบนกูเกิลโลเคชัน 
ผ่านแอพพลิเคชันแก้มลิงในแฟนเพจน�้าขึ้น ให้รีบบอก
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ที่น่าอยู่...” นอกจากแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้ว กลุ่มอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทยยังมี 
ทวิตเตอร์บัญชี @SiamArsa และเว็บไซต์ www.SiamArsa.org ส�าหรับเปิดรับ 
และเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเพื่อสาธารณะต่างๆ การขอความช่วยเหลือ และข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ในวิกฤตอุทกภัย 

 ในยามวิกฤตนั้น มีผู้ต้องการอาสาสมัครไปช่วยเหลือเป็นจ�านวนมาก และ 
ในขณะเดียวกันก็มีผู้อยากอาสา แต่ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มจากจุดไหน หรือให้ความช่วย
เหลือใครเป็นจ�านวนมากเช่นกัน SiamArsa จึงมีบทบาทเปรียบเหมือนตัวกลาง  
ในการติดต่อกันระหว่างผู้ต้องการอาสาสมัครไปช่วยเหลือ และผู้ท่ีอยากช่วยเหลือ 
จัดระบบข้อมูลตามความถนัดของอาสา 

 ปัจจุบัน แฟนเพจอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย มีผู้กดไลค์ 111,640 คน  
มีผู ้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในเว็บไซต์ 5,650 คน มีผู ้ติดตามบนทวิตเตอร์  
33,738 คน (ส�ารวจวันที่ 22 ธ.ค. 54)

5.	Thai	Flood	

 เว็บไซต์ www.thaiflood.com หรือ “ไทยฟลัด” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19  
ตุลาคม 2553 โดย ปรเมศวร์ มินศิริ เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์กระปุก (www.kapook.
com) เป็นผู ้ร ่วมก่อต้ังเว็บไซต์ท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วง 
น�้าท่วมอย่างรอบด้าน เช่น การรายงานสถานการณ์น�้าผ่านภาพถ่ายดาวเทียม และ
การปักหมุดแสดงระดับน�้าบนกูเกิลโลเคชันของประชาชน ให้ข้อมูลสายด่วน ศูนย ์
อพยพ บริการตามหาผู ้สูญหาย ให้ข้อมูลที่จอดรถหลบน�้าท่วม รับค�าร้องขอ
ความช่วยเหลือ รับอาสาสมัคร เป็นต้น และมีการใช้โปรแกรมสไกป์เพื่อติดต่อ 
กับอาสาสมัคร นอกจากนี้ กลุ่มไทยฟลัดยังมีแฟนเพจ “Thaiflood” ที่ปรากฏบน 
เฟซบุ๊กในปี 2553 โดยมีข้อความอธิบายตัวเองว่า เป็น “ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ 
ประสบภัยน�้าท่วม” และทวิตเตอร์บัญชี @thaiflood (45) ในเหตุการณ์อุทกภัย 
ปี 2554 กลุ่มไทยฟลัดเป็น 1 ใน 2 กลุ่มภาคประชาชนที่ท�างานร่วมกับศูนย์อ�านวย
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) 
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 นอกจากรวบรวมข้อมูลน�้าท่วมแล้ว ไทยฟลัดยังได้ท�าหน้าที่ตรวจสอบ 
รัฐบาลแทนภาคประชาชน ดังเช่นแถลงการณ์ 3 ฉบับที่ออกโดยกลุ่มไทยฟลัด  
เตอืนให้ชาวกรุงเทพฯ เตรยีมรบัมอืสถานการณ์น�า้ท่วม พร้อมมข้ีอเรยีกร้องให้รฐับาล
ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนเกี่ยวกับวิกฤตน�้าท่วม 

 ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม 2554 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงานว่า  
กลุ่มไทยฟลัดได้ขอถอนตัวจาก ศปภ. โดยให้เหตุผลว่ามีการกีดกั้นด้านข้อมูล  และ
ศปภ. ไม่ยอมรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ขณะที่ทาง ศปภ. ให้ข่าวว่า การ
ถอนตวัของกลุ่มไทยฟลดัเกดิขึน้เพราะนายปรเมศวร์ไม่พอใจทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตให้เข้า
ร่วมประชุมกับทาง ศปภ. เนื่องจากกลุ่มไทยฟลัดไม่ได้มีหน้าที่ใดๆ (46)(47)

6.	อาสาประเทศไทย

 กลุ่ม อาสาประเทศไทย เป็นกลุ่มที่ใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
ยูทูบ และเว็บไซต์ ภายใต้ชื่อ Volunteer Connex (Vconnex) เพื่อ “เช่ือมผู้ม ี
จติอาสาเข้าด้วยกนั” โดยเน้นทีก่ารรบัประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่กจิกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ ในช่วงน�้าท่วมมีการสร้างทวิตเตอร์บัญชี “@Vconnex” ขึ้นมาโดยเฉพาะ
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมอาสาสมัครและข้อมูลที่ประโยชน์ช่วงน�้าท่วม ส่วนในเว็บไซต์
นอกจากจะมข้ีอมลูกจิกรรมอาสาสมคัรแล้ว ยงัมกีารเผยแพร่คลปิวดีโีอในการเตรยีม
รบัภยัหนาวและน�า้ท่วม หน้าเพจส�าหรบัตรวจสอบกจิกรรมว่ายงัต้องการอาสาสมคัร
อีกหรือไม่ แผนที่แสดงพื้นที่ที่ต้องการอาสาสมัคร และหน้าเพจ “เชียร์ไทยจัดหนัก” 
ที่เปิดให้ประชาชนส่งรูปถ่ายตัวเองพร้อมกับป้ายที่ให้ก�าลังใจผู้ประสบภัย

8.	@b8tv	ทวิตเตอร์สมุทรปราการ	

 บัญชี @b8tv ในทวิตเตอร์อธิบายตนเองว่า “ทวิตเตอร์ภาคประชาชน
สมุทรปราการรวมตัวทวิตเพ่ือแจ้งข่าวสารแจ้งเหตุจากทุกมุมเมืองสมุทรปราการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนงานโทรติดต่อ 0889795730 24ชม. ทีมB8TV” 

 ในวิกฤตน�้าท่วม ซึ่งต่างคนต่างเป็นห่วงว่า น�้าใกล้เข้ามาถึงบ้านของตัวเอง
หรือยัง ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการจะทวีตข้อความถึง @b8tv รายงาน
สถานการณ์น�้าท่วมจากพื้นที่ที่ตนเองอาศัย แล้วบัญชี @b8tv จะท�าการรีทวีต
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ข้อความนั้นต่อ โดยมีระเบียบว่า ผู้ที่ทวีตรายงานสถานการณ์นั้น ต้องระบุ วัน เวลา 
และพิกัดให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสน 

 การรายงานสถานการณ์น�้าไปยัง @b8tv เช่น ฝนตกหนักมากเพียงใด ที่ไหน 
เวลาก่ีโมง ระดับน�้าในคลองแถวบ้าน ระดับน�้าที่ท่วมถนน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ช่วยให้ชาวสมุทรปราการสามารถเฝ้าระวังน�้าท่วมได้ดีขึ้น 

9.	แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

 ในวิกฤตอุทกภัยปี 2554 มีการสร้างแอพพลิเคชันส�าหรับแบ่งปันข้อมูล 
รายงานหรือติดตามสถานการณ์น�้าท่วมบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีข้ึนมาหลายตัว (48) 
ตัวอย่างเช่น 

 9.1 Thai Flood Reporter ส�าหรับไอโฟน มีประโยชน์ส�าหรับการรายงาน 
   ระดับน�้าในแต่ละพื้นที่ โดยผู้ใช้สามารถเลือกจากข้อความระบุระดับน�้า 
   ที่มีอยู่ จากนั้นระบบจีพีเอสจะท�าการส่งต�าแหน่ง เวลา และข้อความ 
   รายงานสถานการณ์ ไปบนทวติเตอร์พร้อมตดิแฮชแทก็ #ThaiFlood ให้ 
   โดยอัตโนมัติ แอพพลิเคชันน้ียังสามารถส่งรูปภาพข้ึนทวิตเตอร์ และ 
   ส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังบริการของกระทรวงไอซีทีได ้
   อีกด้วย (49)

 9.2 Bangkok Canal Status เป็นแอพพลิเคชันที่ใช้ในการติดตามระดับน�้า 
   ในคลองสายหลักของกรุงเทพฯ โดยน�าข้อมูลจากเว็บไซต์ส�านักการ 
   ระบายน�้า (dds.bangkok.go.th/Cana) มาแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิก 
   แบบตามเวลาจริง (50)

 9.3 FightFlood: หาอะไรที่ไหนดี เป็นแอพพลิเคชันส�าหรับรายงานและ 
   ติดตามแหล่งซื้อขายสินค้าและอาหารท่ีขาดแคลนในช่วงน�้าท่วมผ่าน 
   บัญชีทวิตเตอร์ @cpcuthaiflood ซึ่งนอกจากทวิตเตอร์แล้ว ข้อมูลที่ส่ง 
   ไปยังสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ FightFlood.com และแฟนเพจ  
   “หาอะไรที่ไหนดี” บนเฟซบุ๊ก (51)
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ยอดการใช้มือถือเพิ่มขึ้นในช่วงน�้าท่วม	(52)	(53)

 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย 3 บริษัท ได้แก่ เอไอ
เอส ดีแทค และทรู เปิดเผยว่า การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง
วิกฤตอุทกภัย โดยเฉพาะในจังหวัดที่ถูกน�้าท่วม

 เครือข่ายเอไอเอสมีผู ้ใช้บริการทั้งเสียงและข้อมูลหนาแน่นที่สุดในหลาย 
จังหวัดช่วงอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม สูงกว่าอาทิตย์ก่อนหน้า 70 เปอร์เซ็นต์  
พื้นที่ที่มีการใช้ข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นคือจังหวัดที่ถูกน�้าท่วม ได้แก่  
จังหวัดอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดลพบุรี ในภาพรวม
ข้อมูลจราจรของเครือข่ายเอไอเอสสูงขึ้น 2-3 เปอร์เซ็นต์ ด้านเครือข่ายดีแทคมีการ
จราจรบนเครอืข่ายหนาแน่นขึน้ โดยเฉพาะการใช้บรกิารข้อมลูบนโทรศพัท์เคลือ่นที่ 
ที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์เทียบกับเดือนกันยายน ส่วนเครือข่ายทร ู
มียอดผู้ใช้บริการระบบสามจีบนเครือข่ายทรูมูฟเอชเพิ่มขึ้น 200 เปอร์เซ็นต์ และ
การใช้ข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครือข่ายทรูมูฟและทรูมูฟเอชเติบโตขึ้น 35 
เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 

 ทัง้นี ้ผูใ้ห้บรกิารต่างเชือ่ว่า ส่วนหน่ึงของยอดใช้งานข้อมลูบนโทรศพัท์เคลือ่นที่
ที่สูงขึ้น มาจากการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น มีคนมากขึ้นที่ติดตาม 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะมีกลุ่มอาสาสมัครจ�านวนมากหลายกลุ่ม ภาคเอกชน
และภาครัฐอยู่ในนั้น 

 นายเจค เวงรอฟ (Jake Wengroff) บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กร 
ให้ค�าปรกึษาและวจิยัระดบัโลกกล่าวว่า ปรากฏการณ์ข้างต้นเป็นตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์
ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประเทศไทยและเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กลาย 
มาเป็นช่องทางหลักของการสื่อสารในช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้อย่างแน่นอน 
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3. ปรากฏการณ์การไลค์และแชร์อย่างไม่ยั้งคิดกับ “นิยายภาพ” ช่วงน�้าท่วมปี 

2554 

 ระหว่างช่วงวิกฤตน�้าท่วม เดือนตุลาคม 2554 ได้มีการแชร์ข้อมูลที่หา
แหล่งอ้างอิงไม่ได้หลายเร่ืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ซ่ึงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
สมาชิกราชวงศ์ไทย ว่าได้มีพระราชด�ารัสหรือพระราชกรณียกิจบางอย่างเกี่ยวข้อง 
กับเหตุการณ์น�้าท่วม หลายครั้งการแชร์ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปพร้อมกับรูปภาพที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน 

 การแชร์ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นไปอย่างไร้ซึง่แหล่งข้อมลู ไม่มลีงิก์ทีม่า วนั เวลา และ
สถานที่ใดๆ ทั้งสิ้น 

 อย่างไรกต็าม สิง่ทีน่่าสงัเกตคือ แม้จะไร้ซึง่ท่ีมา แต่ผูใ้ช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ไทยก็ได้ แชร์ ไลค์ และคอมเมนต์ในทางชื่นชมและเชิดชูอย่างไม่หยุดหย่อน และ 
แทบไม่มีคอนเมนต์ใดที่จะถามถึงแหล่งที่มาของข้อมูล 

กรณีศึกษาของปรากฏการณ์การแชร์ข้อมูลที่ไร้ที่มาอย่างไม่ยั้งคิด	

 1. กรณีการเผยแพร่ข้อความซึ่งอ้างว่าเป็นพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า “ถ้าน�้าเข้าพระนคร ให้น�้าผ่านวังสวนจิตรไปเลย อย่ากั้น ให้ผ่าน 
ไปเลย” 

 เมื่อช่วงสายของวันที่ 19 ตุลาคม ปรากฏข้อความ ซ่ึงอ้างว่าเป็นพระราช-
ด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีร่บัสัง่กบันายกรฐัมนตร ีในเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ว่า 

 “ถ้าน�้าเข้าพระนคร ให้น�้าผ่านวังสวนจิตรไปเลย อย่ากั้น ให้ผ่านไปเลย”
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รูปที่ 35 การแชร์ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับค�าบรรยายประกอบ
ที่อ้างว่าเป็นพระราชด�ารัสว่า “ถ้าน�้าเข้าพระนคร ให้น�้าผ่านวังสวนจิตรไปเลย 

อย่ากั้น ให้ผ่านไปเลย” ในเฟซบุ๊ก

 การโพสต์ข้อความดังกล่าวเป็นไปอย่างไร้ซึ่งที่มาของข้อมูล วันที่และเวลา
ก�ากบั ข้อความดังกล่าวถกูแชร์ไปในหลายรปูแบบ ทัง้มพีระบรมฉายาลกัษณ์ประกอบ 
หรือแชร์เพียงข้อความอย่างเดียว พร้อมกับคอมเมนต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กจ�านวนกว่าพัน
รายต่อท้ายว่า “ทรงพระเจริญ” โดยที่น่าสังเกตว่า ผู้ที่แชร์ข้อความหรือโพสต์คอม-
เมนต์ส่วนใหญ่ ไม่ได้แสดงอาการเอะใจ หรือท้วงติงเกี่ยวกับข้อความดังกล่าวแม้แต่
น้อยว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่
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 ข้อความดังกล่าวถูกขยายไปยังวงกว้างมากขึ้น เมื่อคนที่มีชื่อเสียง เช่น 
สุทธิชัย หยุ่น รีทวีตข้อความดังกล่าวในบัญชีทวิตเตอร์ @suthichai 

รูปที่ 36 ภาพหน้าทวิตเตอร์ของนายสุทธิชัย หยุ่นที่รีทวีตข้อความซึ่งอ้างว่าเป็นพระราชด�ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมีผู้น�าข้อความไปรีทวีตต่อมากกว่า 100 คน

 จนช่วงค�่าวันที่ 19 ตุลาคม นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ในฐานะท่ีปรึกษา
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ส�านักพระราชวังให้สัมภาษณ์ว่า ข้อความดังกล่าวไม่น่าเป็น
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (54)
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 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข่าวดังกล่าวออกมาแล้ว ก็ยังคงมีผู้ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์จ�านวนมากยังคงกดถูกใจและแชร์ข้อความที่อ้างว่าเป็นพระราชด�ารัสอยู่

 2. กรณีค�าบรรยายประกอบภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ ในพระอริยาบถก�าลังพระราชทานสิ่งของ

 วันที่ 12 ตุลาคม ปรากฏพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ในพระอรยิาบถก�าลงัพระราชทานสิง่ของ พร้อมค�าบรรยาย ในเฟซบุก๊เพจ Lonklaow 
ซึ่งไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเพจใดๆ ว่าใครเป็นผู้ดูแล หรือเป็นผู้จัดท�า ว่า 

 “สมเด็จพระเทพทรงออกช่วยประชาชนผู้ประสบภัยน�้าท่วมเป็นการส่วนตัว 
จึงมิได้เป็นข่าว แม้กระทั่งข่าวในพระราชส�านัก”

รูปที่ 37 เพจ Lonklaow บนเฟซบุ๊ก ปรากฏภาพสมเด็จพระเทพฯ พร้อมค�าบรรยาย
ประกอบที่อ้างว่าทรงออกช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วมเป็นการส่วนพระองค์ 

ซึ่งภายหลังผู้จัดท�าได้ชี้แจงว่ามีความผิดพลาดในการโพสต์รูป 
จับภาพหน้าจอจาก: แฟนเพจ ล้นเกล้า บนเฟซบุ๊ก on.fb.me/tITax8
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 โพสต์ดังกล่าวมีผู้ใช้เฟซบุ๊กกดถูกใจเกือบ 9,000 ครั้ง และแชร์เกือบ 4,000 
ครั้ง (ข้อมูลวันที่ 12 ตุลาคม 2554) แต่เมื่อน�าภาพดังกล่าวไปตรวจสอบกับ 
Google Image Search พบว่า พระฉายาลักษณ์ดังกล่าวปรากฏในเว็บไซต์ 
suthichaiyoon.com ในข่าวหัวข้อ “พระเทพฯพระราชทานเรือท้องแบนช่วยน�้า
ท่วม” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2553 (55) ซึ่งท�าให้น่าเชื่อได้ว่า พระฉายาลักษณ์นี้คง
ไม่ได้ถ่ายในปีนี้ (2554) และ Lonklaow ก�าลังจับคู่ภาพเก่า กับค�าบรรยายท่ีหา
แหล่งข้อมูลอ้างอิงไม่ได้ 

รูปที่ 38 ภาพหน้าเว็บ suthichaiyoon.com ซึ่งแสดงภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก�าลัง
พระราชทานสิ่งของ ประกอบข่าว
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 ต่อมา หลังจากที่เริ่มมีการท้วงติงว่า รูปภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ 
ค�าบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์น�้าท่วมปี 2554 เพจ	Lonklaow	ได้เพิ่มเติมค�าชี้แจง 
ไว้ท้ายค�าบรรยายเดิมว่า

	 หมายเหตุภาพ+	ขอชี้แจงมีความผิดพลาดเรื่องภาพนะครับ

	 ภาพนี้ เป ็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ 
	 พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มและติดตามการช่วยเหลอืราษฎรทีป่ระสบอทุกภยั 
	 ในพื้นที่อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 จ.นครราชสีมา	ภาพประกอบนี้เป็นภาพเก่า	 
	 ในปี	 2553	 เนื่องจาก	 ADmin	 เกิดความผิดพลาดเองในขณะโพสต์รูป	 
	 ขออภัยด้วยนะครับ	(56)

 ถึงแม้จะมีการยอมรับว่า ภาพดังกล่าวไม่ใช่ภาพที่ถ่ายในปี 2554 แต่ผู ้
ดูแลเพจดังกล่าวก็ไม่ได้ชี้แจงต่อไปยังรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูล 
พระราชกรณียกิจที่เพจดังกล่างอ้าง 

 กรณกีารจบัคูภ่าพเก่ากบัค�าบรรยายภาพทีไ่ม่มทีีม่านี ้เป็นเพยีงตวัอย่างเดยีว 
ซึ่งยังมีการเผยแพร่ข้อความบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะ

 “........ทรงออกช่วยประชาชนผู้ประสบภัยน�้าท่วมเป็นการส่วนตัว จึงมิได ้
เป็นข่าว แม้กระทั่งข่าวในพระราชส�านัก”

 โดยเปลี่ยนประธานของประโยคเป็นสมาชิกพระราชวงศ์คนอื่นอีก โดยที่ไม่มี
ที่มาใดๆ อีกเป็นจ�านวนมาก

 3. กรณีค�าบรรยายประกอบภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี
ขณะก�าลังใช้มือถือถ่ายภาพบนเฮลิคอปเตอร์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ประกอบว่า  
“ดูนายกสิท�าเป็นลุยงานหนัก แต่เอาเข้าจริงๆ ก็กระดี๊กระด๊าไม่ได้มีสามัญส�านึก” 
เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีอย่างกว้างขวาง (57)
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รูปที่ 39 ภาพ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขณะก�าลังถ่ายภาพบนเฮลิคอปเตอร์
ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งความจริงแล้ว รูปดังกล่าวถ่ายในช่วงหาเสียงที่ จ.เชียงใหม่ 

จับภาพหน้าจอจากเว็บไซต์อีสานไกด์ bit.ly/oq1Gav

พลังออนไลน์ต่อต้านข่าวลือ	

 หลังจากที่ข้อมูลที่ไม่สามารถยืนยันได้จ�านวนมากแพร่กระจายในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ก็ปรากฏเพจ Thailand	 Anti-Hoax	 Center	หรือ ศูนย์ต่อต้าน 
ข่าวลือแห่งชาติ	ในเฟซบุ๊ก ประมาณวันที่ 20 ตุลาคม 2554

 ศูนย์ต่อต้านข่าวลือแห่งชาติได้ให้ค�าอธิบายตนเองว่า “เราถือคติท่ีว่า การ
วิพากษ์วิจารณ์สามารถกระท�าได้ แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง” แฟนเพจ
สามารถส่งข่าวลอืเกีย่วกบัน�า้ท่วมเพือ่ให้ผูด้แูลเพจช่วยตรวจสอบ แล้วน�าข้อเทจ็จรงิ
มาเผยแพร่บนหน้าเพจ กรณข้ีางต้นทัง้ 4 กไ็ด้รบัการตรวจสอบจากหน้าเพจนีเ้ช่นกนั 
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4.เหตุการณ์แฮ็กทวิตเตอร์นายกฯ ยิ่งลักษณ์ 

เกิดอะไรขึ้น: ในวันที่ 2 ตุลาคม 2554 ได้มีการแฮ็กบัญชีทวิตเตอร์ @Pou 
Yingluck ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังจากนั้น 3 วัน กระทรวงไอซีที 
ได้น�าผู ้แฮ็กมาแถลงข่าวว่า ตามจับได้ด้วยการหาเลขที่อยู่ไอพีและแจ้งข้อหาผู ้
กระท�าว่ากระท�าผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 7 

เกิดขึ้นอย่างไร:	 วันที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 10.22 น. บนบัญชีทวิตเตอร์  
@PouYingluk ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปรากฏข้อความโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง  
8 ข้อความ แต่ละข้อความห่างกันราว 1-5 นาที ดังนี้

 ข้อความที่ 1 เวลา 10.22 น. 
“ประเทศนี้เป็นธุรกิจ	 เราท�าเพื่อพวก
พ้อง	ไม่ได้ท�าเพื่อคนไทย	เราท�าเพื่อคนที่
สนับสนุนเรา	ไม่ใช่คนที่เห็นต่างจากเรา”

 ข้อความที่ 2 เวลา 10.25 น. 
“โอกาสของคนจนอยู่ที่ไหน	เราหลอกใช้
คนจน	ให้ความหวังพวกเขา	เพื่อคะแนน
เสียง	ที่จะให้	กลุ่มก้อนของเรา	เข้ามาหา
ผลประโยชน์”

 ข้อความที่ 3 เวลา 10.26 น. 
“ความยั่งยืนอยู่ที่ไหน	 การแก้ปัญหาน�้า
ท่วมไม่ใช่แค่การสร้างภาพเฉพาะหน้า	
แต่เป็นการรวมพลังของบุคคลที่มีความ
รู้ความเข้าใจ	มาแก้ไขอย่างยั่งยืน”

รูปที่ 40 ข้อความบนบัญชีทวิตเตอร์ @PouYingluck ระหว่างเวลา 10.22 - 10.54 น. ซึ่งถูก
โพสต์โดยแฮกเกอร์ ที่มา: เว็บไซต์เด็กดี bit.ly/vJh3GE
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 ข้อความที่ 4 เวลา 10.29 น. “ถึงเวลารึยัง	 ที่ประเทศเราจะเปลี่ยนแปลง 
สู่สิ่งที่ดี	 ไม่ใช่แค่สร้างภาพเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทของตน	ญาติพี่น้อง	 กลุ่ม 
ผู้ได้รับผลประโยชน์”	

 ข้อความที่ 5 เวลา 10.35 น. “ประเทศนี้	สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ	การศึกษา	ท�าไม
ถึงเขียนนโยบายแจก	 tablet	 ไม่ใช่การแก้ที่ตัวหลักสูตรหรือ	 สนับสนุนคุณครูให้ม ี
รายได้มากขึ้นหรือ”

 ข้อความที่ 6 เวลา 10.37 น. “ท�าไมถึงคิดอภิมหาโครงการ	 อย่างถมทะเล	
สร้างตึกสูงที่สุดในโลก	คือไม่มีความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับประเทศนี้”

  ข้อความที่ 7 เวลา 10.43 น. “ประเทศไทยต้องการ	ความเปลี่ยนแปลง	ถึง
เวลาที่ทุกคนในประเทศตื่นตัวได้แล้ว	ความโง่เขลาจักต้องหมดสิ้นไป”

  ข้อความที่ 8 เวลา 10.45 น. “แม้กระทั่ง	twitter	ตนเองยังปกป้องไว้ไม่ได้	
แล้วประเทศนี้จะปกป้องได้อย่างไร?	ฝากให้พี่น้องคิดดูนะครับ”

 จนเมื่อเวลา 10.50 น. ปรากฏข้อความบนเฟซบุ๊กของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
บัญชี Yingluck Shinawatraว่า “ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้มีคนแฮ็ก Twitter  
@PouYingluck ข้อความใดๆ ที่ปรากฏขณะนี้ไม่ได้เป็นข้อความของนายกรัฐมนตรี
ยิ่งลักษณ์”

 วันที่ 3 ต.ค. 2554 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงานว่า น.อ.อนุดิษฐ์  
นาครทรรพ รฐัมนตรกีระทรวงไอซทีแีถลงข่าวว่า การแฮก็ทวติเตอร์ @PouYingluck 
ถือเป็นการกระท�าผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 5, 7, 9 และ 14 มีโทษ 
สูงสุด จ�าคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท พร้อมเตือนว่า ถ้าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
เห็นการกระท�าลักษณะดังกล่าว ก็ขอให้อย่าแชร์ข้อมูล เพราะเข้าข่ายกระท�า 
ความผิดร่วมกัน และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนและรัดกุมในการเอาผิดกับบุคคลที่โจรกรรมข้อมูลมากขึ้น 
ส่วนการติดตามหาผู้กระท�าการ เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
และผู้ให้บริการทวิตเตอร์ในต่างประเทศรวมถึงทราบเกี่ยวกับข้อมูลการจราจร 
ทางคอมพิวเตอร์ (ล็อกไฟล์) ขณะนี้ทราบเบาะแสผู้กระท�าการแล้ว (1)
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 วนัที ่4 ต.ค. 2554 เพยีง 1 วนัหลงัเกดิเหตุ น.อ.อนดุษิฐ์กไ็ด้ให้ข่าวว่า กระทรวง
ไอซีทีมีหลักฐานต่างๆ ค่อนข้างสมบูรณ์ พร้อมจะน�าไปสู่การจับกุมผู้กระท�าความผิด
ได้ในอีก 1 หรือ 2 วัน และจะไม่มีการจับผิดตัวแน่นอน (2)

 วันที ่ 5 ต.ค. 2554 ไทยรฐัออนไลน์รายงานว่าน.อ.อนดุษิฐ์และพล.ต.ต.ปัญญา 
มาเม่น รองผูบ้ญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ร่วมกนัแถลงข่าว การมอบตวั
นายเอกวิทย์ ทองดีวรกุล อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา ส่วน น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า  
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเพียง 1 วันก็สามารถสืบทราบไอพีได้ แล้วเชิญผู้ต้องหาซึ่งเป็น
บุคคลที่ตรงกับข้อมูลของกระทรวงไอซีทีมาสอบสวน โดยผู้ต้องหาสารภาพและ
มอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยที่ น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า ไม่ขอเปิดเผยวิธีการ 
สืบทราบตัวผู้ต้องหา เพราะอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสงค์ร้าย แต่กล่าวด้วยว่า  
จะให้นายเอกวิทย์ใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยงานที่กระทรวงไอซีที ในขณะ
เดยีวกนั นายสรุพล นะวะมวฒัน์ ทีป่รึกษา รมว.ไอซที ีด้านเทคนคิ กล่าวว่าได้สบืหาตวั 
ผู ้กระท�าจากจีเมลแล้วค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์กูเกิล โดยใช้เกตเวย์เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศจากบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ�ากัด จนทราบชื่อ 
ผู้กระท�าผิด (58)

 เจ้าหน้าที่ได้กล่าวหาว่านายเอกวิทย์กระท�าผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 
7 ว่าด้วยผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกันการเข้าถึง 
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ หลังการแถลงข่าว ปอท.ได้น�าตัว 
นายเอกวิทย์ไปด�าเนินคดีต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเรียกร้องต่อกรณีดังกล่าว

 วันที่ 2 ต.ค. 2554 เวลา 12.39 น. เครือข่ายพลเมืองเน็ตเผยแพร่บทความ 
ชือ่ “ทวิตเตอร์นายกยิง่ลกัษณ์ถกูเจาะ - เรยีนรูว้ธิป้ีองกนั - และมาตรา 14” ตอนหนึง่
ระบวุ่า เจ้าหน้าทีค่วรระมดัระวงัในการหาตัวผูก้ระท�าผดิ เนือ่งจากการหาตวัผูก้ระท�า
จากหมายเลขไอพีนั้น ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้แม่นย�า ซ่ึงอาจเกิดการจับผิดตัว 
และละเมิดสิทธิผู้บริสุทธิ์ได้
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 ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ นั้น น่าจะเป็นความผิด
ตามมาตรา 5 ว่าด้วยการเข้าถึงระบบโดยมิชอบ, มาตรา 9 ในส่วนที่เกี่ยวกับการ 
เพิ่มเติมข้อมูลโดยมิชอบและอาจจะรวมถึงมาตรา 8 หากมีการดักรับข้อมูลเพื่อ 
ปล้นคุกก้ี มากกว่าจะใช้มาตรา 14 ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหา โดย 
ให้เหตุผลว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม” ตามมาตรา 14 (1) ตามเจตนารมณ์ 
กฎหมาย ตั้งใจให้ใช้กับกรณีปลอมข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจผิด เช่น การปลอม
หน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าเว็บจริง ไม่ได้เป็นเรื่องเนื้อหา 

 ส่วน “ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ” ตามมาตรา 14 (2) ก็ควรตีความ 
ในความหมายแคบให้หมายถึงเฉพาะข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ ไม่นับรวมความคิดเห็น  
พร้อมเตือนว่า มาตรา 14 เป็นกฎหมายที่มีปัญหาเนื่องจากสามารถตีความได้ 
อย่างกว้างขวางแทบไม่มีขอบเขต จนกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง ท้ังนี้ หากมี
ข้อความใดใน 8 ข้อความน่าจะมีความผิดในแง่เนื้อหา ก็ควรจะใช้กฎหมายอื่นที่มีอยู่
เช่นประมวลกฎหมายอาญาให้เหมาะสม

 นอกจากนี้ ส่วนการโพสต์ข้อความทั้ง 8 ข้อความนั้น จะเข้าข่ายการ 
ปลอมตัวตนให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็น น.ส.ยิ่งลักษณ์หรือไม่ ก็ไม่ชัดเจน เพราะ 
ข้อความสุดท้าย ที่ว่า “แม้กระทั่ง twitter ตนเองยังปกป้องไว้ไม่ได้ แล้วประเทศนี้ 
จะปกป้องได้อย่างไร? ฝากให้พี่น้องคิดดูนะครับ” น่าจะเป็นการเปิดเผยอย่าง
ชัดเจนว่า บัญชีทวิตเตอร์ @PouYingluck ถูกใช้โดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต  
ซึ่งหมายความว่า ผู้กระท�าอาจมีจะเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
แต่อาจไม่ได้มีเจตนาจะปลอมเป็น น.ส.ยิ่งลักษณ์

 ในวันเดียวกัน เวลา 18.37 น. นายชีวิน มัลลิกะมาลย์ อาจารย์ประจ�า 
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เขียนบทความ 
ชื่อ “มาตรา 14 พ.ร.บ.คอม กับ กรณีข้อความที่ปรากฏใน @pouyingluck” ลงใน 
เฟซบุ๊กบัญชี IT. Law talk โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าการกระท�าดังกล่าวน่าจะเข้าข่าย
ความผิดตามมาตรา 14 (1) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (การน�าเข้าสู่ระบบคอม- 
พิวเตอร์ที่เป็นข้อมูลปลอม หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเท็จ) เนื่องจากข้อความ
ที่ผู ้แฮ็กเข้าไปในบัญชีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้โพสต์ข้อความเสมือนหนึ่งว่าเป็น  
น.ส.ยิ่งลักษณ์โพสต์เอง จึงมองว่าเป็นการโพสต์ข้อมูลปลอม ส่วนผู ้ ท่ีรีทวีต 
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ข้อความหรือครอปภาพไปเผยแพร่ในเฟซบุ ๊กจะต้องรับผิดตามมาตรา 14(5)  
ซึ่งเป็นความผิดฐานเผยแพร่หรือไม่น้ัน ถ้าพิจารณาตามหลักกฎหมายอาญาที่ว่า  
ผู ้กระท�าต้องมีเจตนาดังนั้น ในกรณีที่ผู ้รีทวีต โพสต์ หรือแชร์ โดยไม่รู ้ว่าเป็น 
ข้อมูลปลอม ถือว่าเป็นการกระท�าโดยขาดเจตนา ไม่น ่าจะต้องรับผิดตาม 
มาตรา 14 (5)   (59)

 

	 แถลงการณ์ของเครือข่ายพลเมืองเน็ตต่อกรณีการเข้าสู ่บัญชีทวิตเตอร ์
	 ของนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาต

	 สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ	10:23-10:44	น.	 ของวันท่ี	2	ตุลาคม	2554	 
	 บญัชทีวติเตอร์	@PouYingluck	ของนางสาวยิง่ลกัษณ์	ชินวตัร	นายกรฐัมนตรี	 
	 ถูกเข้าถึงโดยบุคคลอื่น	 และได้เผยแพร่ข้อความจ�านวน	8	 ข้อความอย่าง 
	 ต่อเนื่อง	มีเนื้อหาวิพากษ์นโยบายสาธารณะ

	 เครือข่ายพลเมืองเน็ต	มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าว	ดังนี้

	 1.	 กรณีที่เกิดขึ้น	 มีความชัดเจนว่าเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท	้ 
	 คือเป็นความผิดที่กระท�าต่อตัวระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์	 โดยมีการ 
	 เข้าถึงระบบโดยมิชอบ	 (มาตรา	5)	 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไป 
	 จากเดิม	(มาตรา	9)

	 2.	 รัฐต้องมีความระมัดระวังในการสืบหาตัวผู้กระท�าผิด	 เนื่องจากหมายเลข 
	 ไอพีอินเทอร์เน็ตหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว	 ไม่สามารถ 
	 ระบุตัวบุคคลได้อย่างแม่นย�า	 อาจเกิดการจับผิดตัวและละเมิดสิทธิผู ้ 
	 บริสุทธิ์ได้

	 3.	 กรณีที่เกิดขึ้น	 ผู้กระท�าได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
	 และการท�างานของพรรคเพื่อไทยจ�านวน	 7	 ข้อความ	 และแสดงออกอย่าง 
	 ชัดเจนในข้อความสุดท้ายที่ว่า	“แม้กระทั่ง	twitter	ตนเองยังปกป้องไว้ไม่ได้	 
	 แล้วประเทศน้ีจะปกป้องได้อย่างไร?	 ฝากให้พี่น ้องคิดดูนะครับ”	 ว่า 
	 เป็นการกระท�าโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นางสาวยิ่งลักษณ์	 จึงไม่ควรเป็น 
	 ความผิดตามมาตรา	14	เพราะไม่เข้าข่ายทัง้	“ข้อมลูคอมพวิเตอร์เทจ็”	เพราะ 
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	 เป็นความคิดเห็น	 และ	 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม”	 เพราะแสดงตัวทั้ง 
	 ทางตรงและทางอ้อมว่าไม่ใช่เจ้าของบัญชี	 ทั้งนี้การกระท�าทั้งหมดเกิดขึ้น 
	 อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาประมาณ	20	นาที

	 4.	 สังคมควรตระหนักถึงปัญหาของ	 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยว 
	 กับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	2550	ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกผ่านในสมัยรัฐบาล 
	 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ	 (คมช.)	 โดยเฉพาะมาตรา	 14	 (น�า 
	 เน้ือหาเข้าสู ่ระบบ),	 15	 (ภาระความรับผิดของผู ้ให้บริการ),	 และ	 20	 
	 (การปิดกั้นการเข้าถึง)	 ที่ว ่าด้วยการเผยแพร่เนื้อหา	 ซึ่งตลอด	 4	 ปีที่ 
	 ผ่านมาพบปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 
	 มาตราดังกล่าวจ�านวนมาก

	 5.	 ปัญหาหลักของ	 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ	 ส่วนหนึ่งมาจากถ้อยค�าในตัว 
	 กฎหมายทีค่ลมุเครอื	เช่นค�าว่า	“ต่ืนตระหนก”	(มาตรา	14	(2))	และการบงัคบั 
	 ใช้ที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ตีความกฎหมายได้กว้างขวาง	 เช่น	 กรณีการ 
	 ตีความค�าว่า	 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม”	 (มาตรา	 14	 (1))	 อีกท้ังความผิด 
	 เกือบทั้งหมดเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้	 ท�าให้กลายเป็นเครื่องมือ 
	 เพื่อสร้างความยากล�าบากให้กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง	 ดังกรณีที ่
	 เกิดขึ้นกับนักกิจกรรมทางสังคม	 นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผู้ป่วยและสมาชิก 
	 สหภาพแรงงาน

	 6.	 กรณีที่เกิดขึ้นควรเป็นบทเรียนให้ทั้งผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	 ผู้ให้บริการและ 
	 นักพัฒนาระบบได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการปกป้องสิทธิของผู ้ใช ้
	 อนิเทอร์เนต็	หนึง่ในนัน้คอืนายกรฐัมนตร	ีซึง่เป็นผูถู้กละเมดิสทิธเิองในกรณนีี้ 
	 ทุกฝ่ายควรตระหนักว่าความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ภาระของฝ่ายใด 
	 ฝ่ายหนึ่งเท่านั้น	 และกรณีดังกล่าวต้องไม่ถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมใน 
	 การออกมาตรการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

	 เพื่อเสรีภาพออนไลน์	เครือข่ายพลเมืองเน็ต

	 4	ตุลาคม	2554
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5. วิวาทะไพร่และอ�ามาตย์ระหว่าง ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และ กรณ์ จาติกวาณิช 

บนเฟซบุ๊ก

เกิดอะไรขึ้น: การโต้เถียงเรื่อง “ไพร่” และ “อ�ามาตย์” ผ่านทางสถานะเฟซบุ๊ก 
ของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งแกนน�าแนวร่วมประชาธิปไตย 
ขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กับนายกรณ์ จาติกวาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง พรรคประชาธิปัตย์ ในขณะนั้น เกิดเป็นกระแส ข้อความดังกล่าวถูก 
ขยายต่อไปยังวงกว้างโดยผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (60)

เกิดขึ้นอย่างไร: วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 21.48 น. นายกรณ์ได้โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กถึงนายณัฐวุฒิว่า

 “เมื่อสักครู่ ได้มาทานข้าวกับภรรยาที่ร้านอาหารแถวๆ ทองหล่อ คนที่นั่ง 
อยู่โต๊ะข้างๆ บอกว่า ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ กับครอบครัวเพิ่งลุกไปจากโต๊ะที่ผมนั่ง 
อยู่ไม่ถึง 5 นาทีที่ผ่านมานี้เอง ท�าให้เราอดนึกข�าไม่ได้ว่า คนที่เรียกตัวเองว่า  
“ไพร่” ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแตกต่างไปจากคนที่เขาเรียกว่าเป็นพวก “อ�ามาตย์” สักเท่าใด
นัก”

รูปที่ 41 ข้อความบนเฟสบุ๊กของ กรณ์ จติกวาณิช ในวันที่ 7 พ.ค. 54 จับภาพจาก: 
เฟซบุ๊กบัญชี Korn Chatikavanij bit.ly/un7Hrb
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 จากนั้นเวลา 23.17 น. นายณัฐวุฒิก็ตอบโต้ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองเช่นกันว่า

 “ตอนหัวค�่าพาแก้ม (ภรรยา) ไปทานข้าวร้านที่เขาชอบ ช้างน้อย (ลูกชาย)  
ก็ไปด้วย สุดคาดหมายว่ากรณ์ จาติกวณิชจะเอามาเป็นประเด็นแล้วบอกว่าไม่ 
นึกว่าคนประกาศตัวเป็นไพร่จะมีวิถีชีวิตคล้ายพวกเขา ฟังเรานะกรณ์ เพราะ 
ประเทศน้ีมีคนคิดอย่างคุณ การกดขี่จึงด�ารงอยู ่ ท�าไมก�าหนดว่าไพร่ต้องจน  
ต้องโง่ ต้องก้มหน้ารับการเหยียบย�่า ท�าไมไพร่มันจะกินข้าวร้านเดียวกับนายทุน 
ไม่ได้ ประชาชนจงเจริญ”

รูปที่ 42 ข้อความบนเฟซบุ๊กบัญชีของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ในวันที่ 7 ต.ค. 54 จับภาพจาก: 
เฟซบุ๊กบัญชี ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ bit.ly/u6k2be

 ต่อมา นายกรณ์ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า

 “อธิบายเรื่องที่ผม post สักนิดนะครับถ้าอ่านดีๆ จะเห็นว่าประเด็นของผม 
ก็คือจะมาปลุกปั่นให้สังคมแตกแยกท�าไม ในเมื่อทุกคนก็มีวิถีชีวิตไม่แตกต่างกัน 
ผมเองไม่เคยมองว่าคนไทยแตกต่างกันและนั่นคือประเด็นส�าคัญ”

 นอกจากนี้ นางวรกร จาติกวณิช ภรรยาของนายกรณ์ก็โพสต์ข้อความลงใน 
เฟซบุ๊กตัวเองว่า

 “ณ ร้านอาหาร ในซอยทองหล่อคืนนี้ อ�ามาตย์และอ�ามาตย์หญิงแชร์เบียร์
ไทย 1 ขวด ส่วน “ไพร่กับภรรยา” ดื่มไวน์ราคาแพง และมีพยาบาลตามมาดูแลลูก”
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 ประเด็นเรื่องไพร่และอ�ามาตย์ เบียร์และไวน์ ถูกแชร์ในกลุ่มผู้ที่สนับสนุน 
นายกรณ์และนายณัฐวุฒิทางเฟซบุ๊ก ท�าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ 

 หลังจากนั้น สื่อกระแสหลักได้น�าประเด็นดังกล่าวไปน�าเสนอ เช่น ใน 
นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ฉบับวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2554 ซึ่งปกเป็นรูปของ 
นายกรณ์และนายณัฐวุฒิ ที่มีพาดหัวว่า “คนชั้นสูงดื่มเบียร์” ในเล่มยังมีคอลัมน์ 
ที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ถึง 3 คอลัมน์ คือ คอลัมน์ในประเทศ ชื่อบทความว่า  
“คนชั้นสูง ดื่มเบียร์!!” คอลัมน์ค�า ผกา ชื่อบทความว่า “ไพร่ VS อ�ามาตย์” และ
คอลัมน์แมลงวันในไร่ส้ม ชื่อบทความว่า “ข่าวไฮโซท่ี “ทองหล่อ” เมื่อ “ไพร่”  
ริกินไวน์ ร้านเดียวกับอ�ามาตย์-เมีย” (61) และจากปรากฏการณ์ดังกล่าวท�าให้  
สมบัติ บุญงามอนงค์ นักกิจกรรมเสื้อแดง เกิดแรงบันดาลใจจัดกิจกรรม “เทศกาล
อาหารไพร่” ที่ซอยทองหล่อในเวลาต่อมา 

 

6. ปรากฏการณ์ล่าแม่มด “แพรวา” จากอุบัติเหตุรถตู้ (62)

เกิดอะไรขึ้น: เหตุการณ์อุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถตู้โดยสาร เมื่อเดือนธันวาคม 
2553 ได้ท�าให้เกิดการล่าแม่มดบนสังคมออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่รูปภาพของ 
วัยรุ่นหญิงซึ่งมีสถานะเป็นผู้เยาว์ ที่เป็นที่รู้จักในนาม “แพรวา” ผู้ขับรถเก๋ง ยืน 
กดโทรศัพท์แบล็กเบอร์รี พร้อมค�าบรรยายเท็จประกอบ ท�าให้มีผู ้เข้าใจผิดว่า  
วัยรุ่นคนดังกล่าวไม่ได้รู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน เกิดเป็นกระแสการล่าแม่มด
แพรวา มีการตั้งแฟนเพจเพื่อแชร์ข่าวสารเกี่ยวกับแพรวาและติดตามความคืบหน้า
ของคดีนาทีต่อนาที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปด้วยถ้อยค�าหยาบคาย ขู่ท�าร้ายหรือเอาชีวิต 

เกิดขึ้นอย่างไร:	 คืนวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนตัวชนกับ 
รถตู ้โดยสารบนทางด่วนยกระดับดอนเมืองอย่างรุนแรง ท�าให้คนขับรถตู้และ 
ผู้โดยสาร 8 คนเสียชีวิต ผู้โดยสารอีก 5 คนบาดเจ็บ ส่วนหญิงวัยรุ่น “แพรวา”  
ผู ้ขับรถยนต์ส่วนตัวมีนามสกุลเป็นที่รู ้ดีว่าเป็นนามสกุลเก่าแก่และไม่มีใบขับขี่  
ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย 

 เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ต้ังข้อหาวัยรุ่นหญิงว่าขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ 
ผู ้อื่นบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย และขับรถโดยไม่มีใบขับข่ี โดยยังไม่ได้สรุป
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สาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งจากหลังเข้ารับฟังข้อกล่าวหา ต�ารวจได้ปล่อยตัววัยรุ่นคน
ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนได้ติดต่อขอมอบตัวด้วยตัวเอง 

 วันที่ 27 ธันวาคม 2553 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ลงรูปภาพของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หนึ่งในนั้นเป็นภาพของหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งยืนพิงผนังทางด่วน 
ข้างรถเก๋งที่มีร่องรอยอุบัติเหตุยับเยิน โดยมือของเธอก�าลังกดโทรศัพท์แบล็ก
เบอร์รี ภาพดังกล่าวถูกน�าไปเผยแพร่ซ�้าบนเว็บไซต์ทวิตพิก (twitpic.com) เว็บไซต์
แชร์รูปภาพส�าหรับผู้ใช้ทวิตเตอร์ 

 
รูปที่ 43 ภาพ “แพรวา” ยืนกดโทรศัพท์แบล็กเบอร์รี่หลังเกิดอุบัติเหตุ

ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทวิตพิก
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 เน่ืองจากในภาพดังกล่าว การวางมือบนโทรศัพท์ของวัยรุ ่นหญิงคนนี้ 
เป็นไปในลักษณะคล้ายกับก�าลังแชตอยู่ ในส่วนคอมเมนต์ของภาพดังกล่าวท่ีถูก 
เผยแพร่บนทวติพกิ ผูใ้ช้ทวติเตอร์จ�านวนมากแสดงความเหน็ในลกัษณะประณามว่า 
หลังจากที่ได้ขับรถชนคนแล้ว ยังห่วงแชตกับเพื่อนทางโทรศัพท์

 จนต่อมา ปรากฏคอมเมนต์หนึ่งท้ายรูปภาพในทวิตพิกโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ราย
หนึ่ง ความว่า:

 “อุยเมื่อกี้ชั้นขับรถชนรถตู้ ตายไปเท่าไหร่ไม่รู้อ่า55 ตื่นเต้นชะมันเลยอ่า  
เด่วอัพรูปลงเฟสบุคให้ดู”

 ข้อความดังกล่าวถูกรีทวีตต่อมากกว่า 600 ครั้ง จ�านวนนี้ยังไม่รวมข้อความ
ที่ถูกดัดแปลงก่อนทวีต (ซึ่งภายหลังผู ้ใช้ทวิตเตอร์คนดังกล่าวได้ทวีตข้อความ 
ขอโทษ และยอมรับว่า ข้อความดังกล่าวเพื่อเป็นการเสียดสีแพรวาเท่านั้น) 

 ต่อมา มีผู้น�าข้อความข้างต้นมาต่อเติมจนกลายเป็นบทสนทนาระหว่างวัยรุ่น
หญิงและเพื่อนว่า 

  “แพรวา:	เซงเลย	รถเราไปเฉี่ยวรถตู้	
	 เพื่อน:	ส่งภาพรถขึ้น	facebook	เลย
	 แพรวา:	อัพไปแล้วภาพรถตู้ด้วย	เหมือนในหนังเลยตัวเอง
	 เพื่อน:	แล้วแกเสร็จหรือยัง	รีบมาหาหน่อย
	 แพรวา:	อีกแปปก็ไปแล้ว	พ่อก�าลังเคลียร์กับนักข่าวอยู่”

 ผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้ติดแฮชแท็ก #WeHateParewa ในข้อความเพื่อแสดงความ
เกลียดชัง แฮชแท็กดังกล่าวกลายเป็นแฮชแท็กที่ถูกทวิตมากท่ีสุดได้รับความนิยม
สูงสุดในประเทศไทยในช่วงนั้น

 ต่อมามีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของแพรวา เช่น รูปภาพ เบอร์โทรศัพท์  
อีเมลของแพรวาไปอย่างกว้างขวาง ทั้งทางฟอร์เวิร์ดเมล อีเมลและในหน้าแฟนเพจ 
มั่นใจว่าคนไทยเกิน	 1	 ล้านคนไม่พอใจแพรวา ซึ่งมีแฟนเพจมากกว่าสามแสนคน  
(ส�ารวจ ม.ค. 2554) นอกจากนี้ ยังมีข่าวลืออีกมากมายเก่ียวกับแพรวา เช่น  
ข่าวว่าแพรวาได้หลบหนีออกนอกประเทศแล้ว เป็นต้น 
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  ในโลกออฟไลน์ ผู้ปกครองของแพรวาได้ให้ข่าวว่า แพรวาถูกขู่ฆ่าหลายครั้ง
จากทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ต ท�าให้ผู้ปกครองของแพรวาตัดสินใจเปลี่ยน 
โรงพยาบาลที่เข้ารักษาถึง 3 ครั้ง เพราะมีคนพยายามบุกเข้ามาในห้อง นอกจากนี้
คนในครอบครัวต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ้านและส่วนตัว

7. ปรากฏการณ์รณรงค์ถวายความจงรักภักดีบนทวิตเตอร์ในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2553 และ 2554

เกิดอะไรขึ้น: ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2553 
ผู้ใช้ทวิตเตอร์กลุ่มหนึ่งพยายามจัดการ (manipulate) ทวิตเตอร์เทรนด์: twitter 
trend หรือโปรแกรมการจัดอันดับความนิยมของทวิตเตอร์แฮชแท็กของเว็บไซต ์
ทวิตเตอร์ เพื่อให้แฮชแท็กที่มีข้อความเทิดพระเกียรติติดอันดับในทวิตเตอร ์
เทรนด์ของโลก และพวกเขาก็ท�าส�าเร็จ ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนได้รายงาน 
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างเกินจริง และมีการรายงานข้อมูลท่ีผิดพลาด รวม
ถึงไม่มีตั้งค�าถามเชิงวิพากษ์ต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่วันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2554 มีการใช้พยายามจัดการ 
ทวิตเตอร์เทรนด์อย่างเป็นระบบมากขึ้น แต่กลับไม่ประสบความส�าเร็จในการท�าให้
เทรนด์เฉลิมพระเกียรติติดเทรนด์โลก 

เกิดขึ้นอย่างไร:

ปี 2553 (63)

 ผู้มีชื่อเสียงหลายคนมีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดการกับทวิตเตอร์เทรนด ์
ครั้งนี้ ตัวอย่างเช่น สุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอ�านวยการของส�านักข่าวเนชั่น บัญชี 
@suthichai รณรงค์ให้ผู้ที่ติดตามเขา ทวีตข้อความเฉลิมพระเกียรติถึงเขา พร้อม
ติดแท็ก #weloveking และเจตริน วรรธนะสิน อดีตนักร้องผู้มีชื่อเสียง บัญช ี
ทวิตเตอร์ @jjetrin เป็นต้น 
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงค�่าของวันท่ี 5 ธันวาคม ผู้ใช้ทวิต
เตอร์ซึ่งพยายามจัดการกับเทรนด์ก็พบว่า พวกเขาไม่สามารถดันให้ #weloveking 
ติดอันดับโลกได้เสียที เกิดกระแสความเข้าใจไปในทิศทางว่า ระบบของเว็บ
ทวิตเตอร์เข้าใจว่าแท็ก #weloveking เป็นสแปม:spam ดังเช่นที่เจตรินได้ที่
ข้อความหนึ่งว่า “ใครเก่งภาษาอังกฤษช่วยติดต่อศูนย์ของทวิตเตอร์เพื่อบอกว่าแท็ก 
#weloveking ไม่ใช่แสปม”

 ต่อมาเมื่อความพยายามยังไม่ส�าเร็จผล พวกเขาจึงเกิดความคิดเปลี่ยน
แฮชแท็กที่ใช้ในการเฉลิมพระเกียรติ จาก #weloveking เป็น #hismajesty โดยที่
พบว่า เจตรินเป็นผู้แรกที่รณรงค์การใช้แฮชแท็กใหม่นี้ 

รูปที่ 44 ข้อความบนทวิตเตอร์ที่รณรงค์ให้มีการติดแท็กถวายความจงรักภักดี ในวันที่ 5 ธ.ค. 53

 ต่อมาก็พบทวีตของสุทธิชัยในท�านองว่าท�าให้โลกรู้ว่าพวกเราไม่ใช่สแปม 
เราทวีตมาจากใจเพื่อในหลวงของเรา แล้วลงท้ายด้วยแท็ก #hismajesty

 หลังจากนั้น นายเจตรินและนายสุทธิชัยได้บอกผู ้ให้ผู ้ติดตามพยายาม
ทวิตแท็ก #hismajesty ให้มากและถี่ที่สุด เพื่อท่ีแท็กนี้จะได้ติดอันดับโลก ซึ่ง
น่าสังเกตว่ามีข้อความบนทวิตเตอร์จ�านวนมากที่ติดแท็ก #hismajesty แต่มี
เน้ือหาไม่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เลย เหมือนเป็นการติดแท็ก
แบบอัตโนมัติกับทุกทวีต

รายงานประจ�าปี เครือข่ายพลเมืองเน็ต

142



รูปที่ 45 ข้อความบนทวิตเตอร์ที่ติดเฮชแท็ก #HisMajesty 
แต่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวกับการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน

 จนเวลาประมาณ 22.15 น. ของคืนวันที่ 5 ธันวาคม แท็ก #hismajesty ก็
ขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เทรนด์ของโลก 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จอน รัสเซลล์ อธิบายว่า การที่
ทวิตเตอร์เทรนด์ได้จัดให้ #hismajesty ติดอันดับ ในขณะที่ #weloveking ไม่
ติดอันดับ เป็นเพราะว่า ระบบการจัดเทรนด์ของทวิตเตอร์จะเน้นให้แฮชแท็กท่ีถูก
กล่าวถึงถี่มากๆ ในระยะเวลาอันสั้นติดอันดับ มากกว่าแท็กท่ีถูกกล่าวถึงเรื่อยๆ 
ตลอดทั้งวัน ซึ่งในลักษณะแรกนั้นตรงกับลักษณะการถูกใช้ของ #hismajesty ใน
ขณะที่แบบหลังนั้นตรงกับลักษณะของ #weloveking (64)

สื่อรายงานเหตุการณ์นี้อย่างไร	

 วันที่ 6 ธันวาคม หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น ได้รายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ดังกล่าวว่า แท็ก #weloveking ได้ขึ้นเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน
ทวิตเตอร์ของไทย เมื่อเวลา 21.00 น. มีการทวีตมากกว่า 170,000 ครั้ง (65)
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 ด้านรายการคมชัดลึก ทางช่อง เนชั่นชาแนล ได้มีการสนทนากับผู ้มี 
ชื่อเสียงบนทวิตเตอร์ 4 คนในหัวข้อ “พลังจงรักภักดีของคนออนไลน์” เพื่อพูดคุย 
เกี่ยวกับการรณรงค์ติดแท็กถวายความจงรักภักดีและจะผลักดันกระแสนี้ให้เกิดข้ึน 
อีกคร้ังในปีหน้าได้อย่างไร ตลอดทั้งรายการ น.ส.จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ผู้ด�าเนิน
รายการไม่ได้กล่าวถึงแท็ก #weloveburgerking แม้แต่น้อย 

 วันที่ 5 ธ.ค. 2553 เวลา 23.41 น. เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ของ นสพ.ไทยรัฐ  
ได้รายงานปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยพาดหวัข่าวว่า “คนไทยรกัในหลวง #hismajesty 
อันดับ 1 ทวิตเตอร์โลก”เนื้อหาของข่าวได้เน้นย�้าว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวไทยทุกคน 
ได้ร่วมกันผลักดันรณรงค์ให้ติดแฮชแท็ก #weloveking เพื่อถวายความจงรัก
ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งนี้แฮชแท็ก #weloveking ติดอันดับ 
ทวิตเตอร์เทรนด์ของโลก ในเวลา 20.29 น. แต่ต่อมาแฮชแท็กดังกล่าวได้ถูกแบน
จากระบบทวิตเตอร์เพราะเข้าใจผิดว่าคนไทยต้องการทวีต #weloveburgerking 
แทน ท�าให้แฮชแท็ก #weloveking ไม่ถูกจัดอันดับเป็นเทรนด์ของทวิตเตอร์ผู้ใช ้
ทวิตเตอร์ชาวไทยได้เปลี่ยนแฮชแท็กเป็น #hismajesty จนในเวลา 22.11 น. 
แฮชแท็กใหม่ก็ได้ติดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เทรนด์ของโลก (66)

 ซึ่งข่าวดังกล่าวมีข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดอยู่ 3 ข้อ คือ

 1. แท็ก #weloveking ไม่เคยติดอันดับโลกตลอดทั้งปี 2553

 2. แท็ก #weloveburgerking ไม่ได้ท�าให้แท็ก #weloveking ไม่ให้ติด 
  อันดับหัวข้อโลก

 3. ระบบทวิตเตอร์ไม่ได้เข้าใจผิดว่า #weloveking เป็นสแปม

ปี 2554

 จากประสบการณ์ปี 2553 ท�าให้การรณรงค์ถวายพระพรปี 2554 มีการ 
เตรียมการอย่างเป็นระบบขึ้น เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2554 ก็เริ่มมีการ 
ทวีตคุยกันระหว่าง “เซเลบ” (เซเลบริต้ี: celebrity) หรือ ผู ้มี ช่ือเสียงใน 
ทวิตเตอร์ ว่า จะใช้แฮชแท็กถวายพระพรในปีนี้ว่าอย่างไรดี ด้วยความที่มีคนท้วงติง
ว่า #weloveking ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จึงมีการตกลงกันใหม่
จนได้เป็น #welovetheking 
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 วันที่ 4 ธ.ค. ทวิตเตอร์บัญชี @thaitrend ซึ่งเป็นบัญชีทวิตเตอร์ของ 
lab.in.th/thaitrend/ เว็บส�าหรับการประมวลผลการทวีตของคนไทยเพื่อน�า
มาท�า trending topics ของประเทศไทยได้ทวีตค�าแนะน�าเทคนิคในการปั่นเทรนด์
โลก ดังภาพ 

v

รูปที่ 46 ทวีตของ @thaitrend ที่บอกวิธีการปน twitter world trending (อ่านจากล่างขึ้นบน) 
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 

 เมื่อถึงวันที่ 4 ธ.ค. เซเลบในทวิตเตอร์ เช่น เจตริน วรรธนะสิน @jjetrin 
ก็เร่ิมทวีตบอกผู ้ติดตามให้ระดมทวีตด้วยแท็ก #welovetheking เพื่อถวาย
ความจงรักภักดี และรีทวีต (แบบดั้งเดิม) ผู้ติดตามของเขาท่ีติดแท็กนี้เช่นกัน และ
ข้อความเหล่านั้นก็ถูกรีทวีตต่อด้วยผู้ตามของเจตรินอีกหลายสิบครั้ง กลายเป็นการ
รทีวตีข้อความพร้อมด้วยแทก็ #welovetheking อย่างไม่สิน้สดุ จน #welovetheking 
ติดอันดับหนึ่งใน Thai trending 

v
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 อย่างไรก็ตาม เวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม แท็ก 
#welovetheking ก็ยังไม่ติดเทรนด์โลก กลุ่มผู้จงรักภักดีจึงได้เริ่มใช้แฮชแท็ก
ใหม่ซึ่งคือ #fatherofthailand และต่อมาเจตรินจึงทวีตผ่าน @jjetrin ว่า ให้
ชาวไทยผู ้ต ้องการถวายความจงรักภักดีผ่านทวิตเตอร์ เปลี่ยนแฮชเท็กจาก 
#welovetheking เป็น #fatherofthailand

 รวมแล้ว ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 มีการทวีตแท็ก #welovetheking ทั้งหมด 
19,006 ทวีต จาก 13,601 บัญชีผู้ใช้ ซึ่งนับเป็นเพียง 11 เปอร์เซ็นต์ของการทวีต
แท็ก #weloveking กว่า 170,000 ครั้ง ตามที่หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันรายงาน
ไว้ในปี 2553

 

กราฟที่ 1 กราฟจ�านวนทวีตแยกตามแฮชแท็ก แสดงให้เห็นว่า แท็ก #welovetheking 
ถูกทวีตมากครั้งในช่องก่อนเที่ยงคืนวันที่ 5 ธันวาคม และแท็ก #fatherofthailand 

ก็ถูกทวีตเพิ่มสูงขึ้นพร้อมๆ กับที่แท็ก #welovetheking ถูกทวีตน้อยลง
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  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเปลี่ยนแท็กแล้ว ชาวไทยผู้จงรักภักดีก็ไม่สามารถดัน
ให้แทก็ #fatherofthailand ตดิเทรนด์โลกได้ และการรณรงค์แสดงความจงรกัภกัดี
ในปี 2554 ก็ไม่ถูกรายงานผ่านสื่อกระแสหลักแต่อย่างใด

 Thailand trending รายงานการทวีตของคนไทยวันที่ 5 ธันวาคม ว่า มีทวีต
ทั้งหมด 2,355,736 ทวีต จากวันปกติที่จะมีจ�านวนทวีตประมาณ 1.5 ล้านทวีต 

รูปที่ 47 ภาพจับหน้าจอ 
lab.in.th/thaitrend/ 
รายงานผลการทวีต
วันที่ 5 ธ.ค. 2554
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ภาพรวมนโยบายของรัฐด้านอินเทอร์เน็ต

  นโยบายของรัฐบาลด้านไอซีที ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย  
แถลงต่อสภาเน้นไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ 
เข้าถึงและการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�าหรับเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่ 
ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศดีขึ้น ซึ่งคงต้องรอดูต่อไปว่ารัฐบาลนี้จะสามารถท�าให้
นโยบายเหล่านี้ เกิดผลออกมาเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ หากแต่นโยบายประเด็น
เรื่องสิทธิเสรีภาพกลับถือว่าล้าหลัง และถดถอย แม้ว่าจะมีภาคประชาชนส่วนหนึ่ง 
เรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ไปในทางที่คุ้มครองสิทธ ิ
เสรีภาพของประชาชนมากขึ้น แต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยกลับไม่ตอบสนองต่อข้อ 
เรียกร้องเหล่านั้น และมุ่งมั่นเดินหน้านโยบายท่ีเป็นผลเสียต่อเสรีภาพในการ 
แสดงความคิดเห็นของชาวไทย 

 อนึ่ง ประเด็นการก�ากับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตของรัฐ ได้ถูกพูดถึงไว้แล้ว
ในบทที่ 2 หัวข้อ เสรีภาพเน็ต 

รายละเอียดโครงการเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต	 และนโยบายของรัฐด้าน

อินเทอร์เน็ต	

1.ลูกเสือไซเบอร์

 ลูกเสือไซเบอร์ คือชื่อเรียกอย่างทั่วไป ส�าหรับโครงการรับพลเมืองเป็น 
อาสาสมัครในการสอดส่องดูแลเว็บไซต์ที่ “ไม่เหมาะสม” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลัก 
คือ เว็บที่อาจมีเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งเมื่อลูกเสือไซเบอร์พบเว็บไซต ์
เหล่านี้แล้วก็จะมีขบวนการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐตามที่ได้อบรมมา 

ชื่อโครงการ:	โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

บทที่ 3 สิทธิในการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเน็ต
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จัดท�าโดย:	กระทรวงไอซีที และ กระทรวงศึกษาธิการ

จุดมุ ่งหมาย:	 สร้างอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ท่ีมีจิตส�านึกด้านจริยธรรม ใช ้
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ สามารถดูแลตนเองเมื่ออยู่ในโลกออนไลน์ได้ รวมท้ัง 
สร้างเครือข่ายสนับสนุน “ความรักความสามัคคีภายในชาติ” โดยอาสาสมัครลูกเสือ 
ไซเบอร์จะร่วมกันช่วยสอดส่องดูแลภัยอันตราย และเฝ้าระวัง “ข้อมูลข่าวสารท่ี 
เป็นภัยต่อสถาบัน รวมถึงความมั่นคงของประเทศ” บนอินเทอร์เน็ต

 โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะจากการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีทีและ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ช่วยในการจัดท�าโครงการ มีเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 

 กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การอบรมสร้างวิทยากรแกนน�าจ�านวนอย่างน้อย  
1,000 คน จากครูอาจารย์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนละ 1 คน ซึ่งวิทยากร
แกนน�าจะต้องสิ่งที่ได้อบรมไปเผยแพร่กับอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ภายใน 
โรงเรียนและชุมชน โดยต้ังเป้าว่าจะมีอาสาสมัคร 100,000 คนภายใน 1 ปีซึ่ง 
อาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์เหล่าน้ีจะมีหน้าที่สอดส่อง ดูแล และรายงานสิ่งท่ีเป็น  
“ภัย” ต่อสังคมในโลกออนไลน์ จากน้ันจะคัดเลือกอาสาสมัครจ�านวนอย่างน้อย 
1,000 คน เข้าค่ายลูกเสือไซเบอร์ เพื่ออบรมเป็นแกนน�าในการผลักดันและสร้าง 
เครือข่ายลูกเสืออินเทอร์เน็ตต่อไป (67)

 ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที ได ้
ต่อยอดโครงการนี้ด้วยการเพิ่มหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้บังคับ
บัญชาลูกเสือระดับผู้น�า ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) และหลักสูตรผู้บริหารลูกเสือ
ไซเบอร์ (Executive Cyber Scout) ซึ่งจะอบรมแก่ผู ้บริหารระดับกลางและ 
ระดับสูงของกระทรวงไอซีที เพื่อให้มีความรู้วิชาในลูกเสือ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเคารพในสถาบัน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้รับต�าแหน่งผู้ช่วยตรวจการณ์ลูกเสือ
ประจ�าส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ และเป็นแกนน�าในการบริหารจัดการเครือข่าย 
ลูกเสือไซเบอร์ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป (68)
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 เว็บไซต์ไซเบอร์สเกาท์ (www.cyberscout.in.th) ของกระทรวงไอซีทีได้ 
ก่อตั้งมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการฯ และเป็นท่ีพบปะของกลุ ่มลูกเสือ 
ไซเบอร์ผ่านเว็บบอร์ด ในเว็บไซต์มีการเปิดรับสมาชิกทั้งระดับแกนน�าและอาสา 
สมัคร และมีการให้จ�านวนดาวเพื่อบอกระดับของสมาชิก โครงการฯ ยังมีเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการสื่อสารกับสมาชิก ได้แก่ แฟนเพจ Cyber Scout.in.th บน 
เฟซบุ ๊ก ที่สร้างเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 มีการเผยแพร่ข่าว รูปภาพ 
กิจกรรมการอบรมและเป็นช่องทางสื่อสารกับสมาชิก ปัจจุบันมีผู้กดไลค์ 2,517  
คน (ส�ารวจวันที่ 23 ธ.ค. 54) วิดีโอกิจกรรมการอบรมบนยูทูบ การปักหมุดบน 
กูเกิลโลเคชันเพ่ือแสดงว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการและมีใครเป็นอาสา 
สมัครแกนน�า และทวิตเตอร์บัญชี @CyberScout ซึ่งท�าการเผยแพร่ข่าวสาร 
ของกระทรวงไอซีที กิจกรรมของโครงการฯ วิธีจัดการกับเว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะ 
สม ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอื่นๆ ปัจจุบันมีผู้ติดตาม 55 คน (ส�ารวจวันท่ี  
23 ธ.ค. 54)

ชื่อโครงการ:	โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จัดท�าโดย: กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงไอซีที

จุดมุ่งหมาย: สร้างเครือข่ายอาสาสมัครบนโลกออนไลน์ท่ีมีจิตส�านึกในการปกป้อง
และพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ อบรมให้อาสาสมัครใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ใน “ทิศทางที่ถูกต้อง” ร่วม “สอดส่องดูแลภัยอันตรายที่แฝงมากับระบบการ 
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ” รวมทั้งสร้าง “จิตส�านึกที่ดี” ให้กับเยาวชน (69)

 กิจกรรมคือการเข้าอบรมทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติใน 4 กลุ่มวิชา คือ  
กลุ่มวิชาด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ ด้านคอม- 
พิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายออนไลน์ที่มีจิตส�านึกด้าน 
จริยธรรม และช่วยการสอดส่องดูแล “เว็บไซต์หมิ่นสถาบัน” (70)
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2. นโยบายของกระทรวงไอซีทีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

 จากการแถลงนโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวันที่ 23 - 24  
สิงหาคม 2554 รัฐบาลมีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ (คัดลอกจาก 
“ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงต่อรัฐสภา  
วันองัคาร ที ่23 สงิหาคม 2554” ในเวบ็ไซต์อาร์เอสยนูวิส์ www.rsunews.net ) (71)

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�าเนินการในปีแรก ได้แก่

 ข้อ 1.15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลอง
ด�าเนินการในโรงเรียนน�าร่องส�าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 ควบคู่กับการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมกับหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต รวมทั้งจัดท�าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการใน 
สถานศึกษาที่ก�าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นโยบายที่จะด�าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ได้แก่

 ข้อ 3) นโยบายด้านเศรษฐกิจ

 3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัด 
พัฒนาโครงข่ายสือ่สารความเรว็สงูให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพยีงพอ มคีณุภาพด้วยราคาที ่
เหมาะสม และการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยสู่สังคม
แห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ช่วยลดความเหลื่อมล�้า 
ระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริม 
การลดใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ของประเทศในระยะยาว

  3.6.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 
ทีม่กีารใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลกัดนัให้คณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้กองทุนวิจัย 
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ

รายงานประจ�าปี เครือข่ายพลเมืองเน็ต เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554

153



ประโยชน์สาธารณะ จดัให้มบีรกิารเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ตามมาตรฐานการให้บรกิาร
ในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่ก�าหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
หรือก�าหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

  3.6.3 ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิ- 
ภาพสูงสุด โดยค�าถึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกท้ังด�ารง 
รักษาไว ้ซึ่ งสิทธิอันพึงได ้ของประเทศในการใช ้เทคโนโลยีด ้านการสื่อสาร 
โทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก

  3.6.4 ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ท้ังภาครัฐ ภาค
ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบ
อนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งน้ีต้องค�านึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ โดยผลกัดันให้คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง

  3.6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนส�าหรับผู้ประกอบ
การการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากร 
ให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม เพื่อ 
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค

ภาพรวมข้อเรียกร้องต่อภาครัฐในการก�ากับดูแลอินเทอร์เน็ต

 สังคมมีความเห็นและข้อเรียกร้องต่อภาครัฐเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ  
ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายท่ีต้องการให้บังคับใช้กฎหมาย 
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการจับผู้เผยแพร่ข้อความที่อาจผิด มาตรา 112 และกดดัน 
ให้รัฐบาลปิดเว็บไซต์ “หมิ่น” และอีกส่วนที่เห็นว่ากฎหมายนี้มีปัญหา ต้องการให ้
ภาครฐัปรบัปรงุกฎหมายฉบบัให้คลายภาวะการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
และแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
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 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมเรียกร้องให้รัฐจัดการโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรม และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในนโยบายก�ากับดูแลอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม 
ทั้งยังจัดการให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ถูกละเมิดสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ

 ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ทบทวน ปรับเปลี่ยน หรือท�าวิจัยนโยบาย
แจกแท็บเล็ตกับนักเรียนชั้น ป.1 ก่อนจะเริ่มด�าเนินการ

รายละเอียดข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนต่อนโยบายการก�ากับดูแล

อินเทอร์เน็ต 

1. ข้อเรียกร้องต่อการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากเครือข่าย

พลเมืองเน็ต 

 i. ข้อสังเกตต่อข้อบกพร่องของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในประเด็นภาระความ 
รับผิดของตัวกลาง ในมาตรา 15 โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต 

 i.i ภาระของตัวกลาง

 มาตรา 15 ปฏิบัติกับผู้ให้บริการ หรือ “ตัวกลาง” (intermediary: เช่น  
ศูนย์ข้อมูล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เสิร์ชเอนจิน โซเชียลเน็ตเวิร์ก เว็บบอร์ด บล็อก) 
เสมือนหนึ่งเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ ผู ้มีทั้งหน้าที่และความสามารถ 
ในการคัดกรองเนื้อหาทั้งหมดก่อนตีพิมพ์ แต ่คุณลักษณะท่ีส�าคัญท่ีท�าให ้ 
อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์เช่นทุกวันนี้คือ ข้อมูลทุกอย่างไหลผ่านอย่างรวดเร็ว  
ตัวกลางจึงเป็นเพียง “ท่อข้อมูล” หรือช่องทางผ่านของเนื้อหาเท่านั้น (mere 
conduit) หากผู้บังคับใช้กฎหมายไทยจะถือว่าตัวกลางต้องรับผิดชอบต่อข้อมูล 
และเนื้อหาทั้งหมดที่ผ่านตัวกลางแล้ว นั่นย่อมหมายความว่า ตัวกลางจะต้อง 
กลั่นกรองข้อมูลทั้งหมดก่อนการเผยแพร่ ซ่ึงด้วยความเร็วและปริมาณข้อมูล 
จ�านวนมาก สิ่งดังกล่าวยากที่จะท�าให้เป็นไปได้ โดยไม่กระทบกับการท�างาน 
ของระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
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 i.ii ท้องที่เกิดเหตุ “ทั่วราชอาณาจักร”

 มาตรา 15 อ้างถงึความผดิอาญาตามมาตรา 14 โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมลู 
ที่ก่อให้เกิด “ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือความผิดเกี่ยวกับ 
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา” การเป็นความผิดอาญาท�าให้บุคคล
ใดก็ได้สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ และการเข้าถึงจากท่ีใดก็ได้ของเนื้อหา 
บนอินเทอร์เน็ต ท�าให้การแจ้งความเป็นไปได้จากทุกพื้นที่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ 
กฎหมายฉบับนี้ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการกลั่นแกล้งกันได้ เช่นเดียวกับท่ีมีการใช้
ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไปแจ้งความในจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างความ 
ยากล�าบากแก่ผู้ถูกฟ้อง

 i.iii ตัวกลางกลายเป็น “แพะ” เมื่อหามือโพสต์ตัวจริงไม่ได้

 ในการด�าเนินคดีกับ “ตัวกลาง” ดังเช่นในคดีของ น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร  
ทั้งสองคดีน้ัน ยังไม่มีการตัดสินโดยศาลว่าข้อความที่ถูกแจ้งนั้นเป็นข้อความที่ 
ผิดกฎหมายหรือไม่ และก็ปรากฏว่า มีผู ้โพสต์ข้อความเพียงรายเดียวเท่านั้น 
ที่ถูกด�าเนินคดี รัฐไม่ควรมักง่ายในการหาตัวคนผิด ควรจะหาผู้กระท�าผิดตัวจริง  
ซึ่งคือผู้โพสต์ข้อความเสียก่อน และต้องมีการพิสูจน์ในชั้นศาลเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่า  
ผู้โพสต์คนนั้นผิดจริง จึงเริ่มกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิจารณาว่า ตัวกลางมีเจตนา 
ในการร่วมมือกับผู้โพสต์ที่ถูกตัดสินว่าผิดนั้นหรือไม่ 

 ภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายและต่อสู้คดีที่ต้องใช้ทรัพยากร รวมถึง 
เวลาเดินทางอันยาวนาน ประกอบกับการที่เจ้าหน้าท่ีรัฐมุ่งเน้นการจับกุมตัวกลาง 
ท�าให้ตัวกลางต้องแบกรับภาระความเสี่ยงเกินสัดส่วนท่ีสมเหตุผล น�าไปสู่แนวโน้ม 
ที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองเกินความจ�าเป็น โดยยึดหลัก “ลบเกินไว้ก่อนปลอดภัยกว่า”  
หรือก�าจัดภาระทั้งหมดโดยการยกเลิกพื้นที่ส�าหรับเนื้อหาท่ีผู้ใช้ผลิตเอง (user-
generated content) เช่น การปิดบริการเว็บบอร์ด ซึ่งสร้างผลกระทบกับผู้ใช้ 
จ�านวนมากที่ไม่ได้กระท�าความผิด

 ii ข้อเสนอต่อรัฐ ในการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่เกี่ยวกับตัวกลาง 
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 ii.i เจ้าหน้าที่ควรพยายามจับกุมผู้กระท�าผิด มิใช่จับกุมตัวกลาง (inter-
mediaries) หรือ “ผู้ให้บริการ” การควบคุมตัวกลางจะส่งผลกระทบอันไม่พึง
ประสงค์ต่างๆ มากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งยิ่งจะท�าให้ 
การจับกุมผู้กระท�าความผิดยุ่งยากล�าบากมากขึ้น ซึ่งล้วนเป็นผลเสียต่อสาธารณะ

 ii.ii ผู ้ต้องหาจ�าเป็นต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะผู ้บริสุทธิ์ ตามสิทธิใน
รัฐธรรมนูญ การยึด อายัด และท�าส�าเนา อุปกรณ์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ จะ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะใช้ข้อกล่าวหาตามกฎหมายฉบับใด  
(อาญา หมิ่นประมาท อนาจาร ลิขสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) โดยยึดอายัดท�า 
ส�าเนาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และค�านึงถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 
ส�าคัญ การติดต่อใดๆ ต้องท�าเป็นลายลักษณ์อักษร

 ii.iii การดูแลต้องต้ังอยู่บนความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่นึกกลัวหรืออนุมาน 
ไปเอง สังคมควรมีทัศนคติต่อพื้นที่ออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์ และร้านอินเทอร์เน็ต 
ว่าเป็นดังเช่นกิจกรรมและพื้นที่ทั่วไปในสังคม ซึ่งมีความปลอดภัยมากน้อยปะปน  
การรวบรัดสรุปว่าอินเทอร์เน็ตหรือเกมคอมพิวเตอร์เป็นต้นเหตุของทุกปัญหา  
ตัดโอกาสค้นหาสาเหตุที่แท้จริงร่วมกัน แก้ปัญหาให้ตรงจุดไม่ได้

 iii ข้อเสนอต่อการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 15

 ข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอม- 
พิวเตอร์ฯ มาตรา 15 ในปัจจุบัน เป็นไปในลักษณะคุกคามเพื่อบีบพื้นที่ “ตัวกลาง”  
อันเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

 เครือข่ายพลเมืองเน็ตจึงเห็นว่า มาตรา 15 ของกฎหมายฉบับนี้ เป็นบท 
บัญญัติที่คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างยิ่ง จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไข 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนี้

 iii.i พิจารณาและปฏิบัติกับ “ตัวกลาง” ในฐานะท่ีเป็นเพียงทางผ่านของ 
ข้อมูล (ท่อ) หรือเป็นเพียงที่พักข้อมูลแบบอัตโนมัติ (cache/buffer) และเข้าใจถึง 
ธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตที่ข ้อมูลไหลผ่านตัวกลางอย่างรวดเร็ว จนไม่อาจ 
กลั่นกรองหรือควบคุมได้ในทางที่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์
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 iii.ii ถือว่าตัวกลางน้ันบริสุทธิ์โดยปริยาย (by default) โดยตระหนักว่า 
ตัวกลางนั้นเป็นเพียงทางผ่านของข้อมูลเท่านั้น จนกว่าจะมีหลักฐานให้เชื่อ 
ได้ว่า ตวักลางมีเจตนาสนบัสนนุหรอืสมรูร่้วมคดิในการกระท�าความผดิ และจงึน�ามา
สู่การพิสูจน์ในชั้นศาล

 iii.iii หากศาลยังไม่ตัดสินว่า ข้อความที่เป็นปัญหานั้นผิดกฎหมายจริง และ/
หรือ ผู้กระท�าการตามมาตรา14 (ผู้โพสต์ข้อความ) มีความผิดจริง จะยังเริ่มด�าเนิน
คดีกับตัวกลางตามมาตรา 15 ไม่ได้

 iii.iv หากศาลตัดสินแล้วว่า ตัวกลางมีเจตนากระท�าความผิดจริง โทษที ่
ตัวกลางต้องรับ จะต้องมีการแยกแยะแตกต่างหนักเบา ระหว่าง ท�าเอง, สนับสนุน, 
ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ตามหลักสัดส่วน

 iii.v ต้องมีการบัญญัติข้อก�าหนดลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายลูกของ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ว่าด้วยหลักการแจ้งลบข้อความท่ีผิดกฎหมาย (notice  
and takedown procedure) เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัย (safe harbour) ให้กับ 
ตัวกลาง เช่น เมื่อผู้ดูแลเว็บได้รับจดหมายจากเจ้าหน้าท่ีว่ามีข้อความผิดกฎหมาย 
แล้วไม่ลบภายในเวลาอันสมเหตุผลตามที่ก�าหนด จึงอาจถูกพิจารณาว่ามีความผิด

 iv ประเด็น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับความซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น ในความผิด
ด้านเนื้อหา

 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 มีความซ�้าซ้อนกับกฎหมายหมิ่นประมาท  
และกฎหมายอาญาอืน่ๆ ซึง่เป็นเรือ่งเน้ือหา หากแต่มโีทษจ�าคกุสงูกว่า และยอมความ
ไม่ได้ เพราะถือเป็นความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดิน 

 ทั้งน้ี รัฐควรมองว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางของการเผยแพร่เนื้อหา
เท่านั้น ไม่ต่างจากการเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ การสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ และยัง 
ได้ท�าให้มีโทษจ�าคุกสูงกว่ากฎหมายหลักที่ตรงจุดกว่า เป็นความลักลั่นและไม่ 
เหมาะสมยิ่งนัก
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 เครือข่ายพลเมืองเน็ต เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 โดย
ตัดความผิดเกี่ยวกับเนื้อหาออกไป (เช่น หมิ่นประมาท, ฉ้อโกง, ลามกอนาจาร,  
ก่อความเดือดร้อนร�าคาญ, ผิดต่อศีลธรรมอันดี, ความมั่นคงของชาติ, ท�าให้ 
สาธารณะตื่นตระหนก ฯลฯ) และแก้ไขให้เป็นเรื่องเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์บริสุทธิ์เท่าน้ัน เช่น การท�าหน้าเว็บปลอมเพื่อโกงเงิน 
(phishing) และให้มาตราดังกล่าวไม่อยู่ในกลุ่มอาญาแผ่นดิน สามารถยอมความได้ 
และเป็นได้ทั้งคดีแพ่ง และอาญา 

2. ความเห็นและข้อเสนอจากภาคประชาชนอื่นๆ 

โครงการจัดท�าร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยภาคประชาชน 

 ในปี 2554 มีความพยายามจัดท�าร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยภาคประชา
ชนอื่นๆ เช่น สมาคมผู้ดูแลเว็บแห่งประเทศไทย และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น แต่โครงการที่มีความโดดเด่นที่สุดคือ โครงการ My Computer 
Law โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน  
(iLaw) และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 โครงการ My Computer Law เปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนมิถุนายน 54  
มีจุดประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นของประชาชนมาเพื่อจัดท�าร่าง พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ ฉบับประชาชนขึ้น รวมไปถึงเสนอแนวคิดต่อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(เช่น พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ยังไม่เกิด) และรวมข้อเสนออื่นๆ เพื่อน�าไปสู่การ 
ส่งเสริมให้สังคมเน็ตน่าอยู่ 

 โครงการ My Computer Law เกิดขึ้นโดยเป็นผลทางตรงจากการที่ภาครัฐ
ไม่ใส่ใจทีจ่ะปรบัปรงุ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ ให้พทิกัษ์สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม มีการพยายามแก้ไขกฎหมายฉบับนี้จากฝ่ายรัฐบาล  
ให้จ�ากัดสิทธิของประชาชนมากขึ้น และปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 โดยในแผนของโครงการนั้น ก่อนที่จะมีการจัดท�าร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
ฉบับประชาชน ทางผู้ด�าเนินโครงการจะน�าข้อเสนอของประชาชนมาประมวลเป็น  
“ค�าประกาศผู้ใช้อินเทอร์เน็ต: Manifesto of Thai Netizen” จากนั้นใช้ค�าประ
กาศฯ ดังกล่าวเป็นหลักการเพื่อเขียนกฎหมายร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
ประชาชน แล้วรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนอย่างน้อย 10,000 ช่ือ เพื่อเสนอเข้าสู่
รัฐสภาและร่วมผลักดันให้เป็นกฎหมาย

 ทางโครงการได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีสัมมนาทั้งทางวิชาการและสาธารณะ รณรงค ์
เผยความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เป็นต้น รวมทั้งมีกิจกรรมเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อน�าไปประกอบใน 
ค�าประกาศผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากนิสิตนักศึกษา 7 สถาบัน นักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษา 8 แห่งในจังหวัดแพร่ และประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป

- องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 
112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

 นายแฟรงค์ ลา รู ในฐานะผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ ด้านเสรีภาพ
ด้านการแสดงออก แถลงการณ์จากกรุงเจนีวา เรียกร้องให้รัฐบาลไทยในฐานะ 
ที่เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งม ี
พันธะผูกพันด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายตามกฎหมาย รวมถึงการรับรอง 
สิทธิของพลเมืองในการเสาะหา ได้รับ และเผยแพร่ข้อมูลและความคิดทุก
ประเภท จัดเวทีสาธารณะเพื่อแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เน่ืองจากกฎหมายดังกล่าวมีความคลุมเครือ เนื้อหา 
ครอบคลุมกว้างขวาง และมีบทลงโทษที่รุนแรง ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขดังนั้น 
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล (72)

- สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลและ 
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ฝ่ายนิติบัญญัติ ยุติการออกกฎหมายที่มีลักษณะจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความ 
คิดเห็น โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทย ุ
และโทรทัศน์ไทย และสมาพันธ ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออก 
แถลงการณ์ในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการออกกฎหมาย
ที่มีลักษณะจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน 
โดยเฉพาะร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ที่ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน (73)

- เครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียกร้องต่อ 
กระทรวงไอซีทีปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นสถาบันกษัตริย์ และบังคับใช้กฎหมาย
คอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด 

 นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย เลขานุการเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ (คพปส.) ได้ยื่นหนังสือต่อ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เพื่อให้ก�าลังใจในการปราบปรามเว็บไซต์และ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงบังคับใช้กฎหมาย 
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด (35)

- กลุ่มเด็กและเยาวชน สมาคมผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์เรียกร้องให้เรียกร้อง 
ต่อ กสทช. ให้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกระดับในด้านโทรคมนาคม 

 กลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชน กลุ่มคนพิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ออกมา 
เรียกร้องให้กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(กสทช.) รับฟังปัญหา เพราะกลุ่มเหล่าน้ีที่ไม่ได้รับสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านโทรคมนาคม แม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีจะมีนโยบายให้ประชาชนเข้าถึง
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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 ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพบปัญหาการขาดความรู้เรื่องสิทธิในการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ท�าให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการโทรคมนาคม นายสุพจน์ 
องค์สุวรรณดี ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเด็กและเยาวชนจากกลุ่มระบัดใบได้ม ี
ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ ดังนี้

 1) ต้องการที่จะให้มีการผลักดันให้เกิดการสนับสนุน การส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความท่ัวถึง  
เท่าเทียม เท่าทัน อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้
ประกอบการโทรคมนาคม รวมทัง้ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละ 
การก�ากับการประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ.2553 

 2) ให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ตอบสนองความต้องการ พร้อมทั้งส่งเสริม 
ให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีทั้งในด้านการใช้ 
คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการช่วยอ�านวย
ความสะดวก 

 3) จดัให้มกีารประกาศมาตรฐานความปลอดภยัในการใช้บรกิารโทรคมนาคม
ของเด็กและเยาวชนในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ คลื่นความถ่ี และท่ีส�าคัญ 
คือประเภทของเนื้อหา โดยการจัดล�าดับการเข้าใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

 ส่วนกลุ่มคนพิการประสบปัญหาการเข้าถึงอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์ 
ไม่เหมาะกับสภาพร่างกายและพื้นที่บริการไม่อยู่ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ นาย 
วีระศักดิ์ ตั้งพูลพันธุ์ ในฐานะตัวแทนกลุ่มคนพิการ เรียกร้องให้มีการสนับสนุน 
ให้คนพิการทุกประเภทได้มีการเข้าถึงอุปกรณ์และการบริการ เพื่อตอบสนอง 
ความจ�าเป็นและความต้องการขั้นพื้นฐาน รวมถึงการให้บริการสาธารณสังคม 

 ส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ ์ประสบปัญหาไม่มีโทรศัพท์พื้นฐาน เนื่องจากผู้ให้ 
บริการเห็นว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทางกลุ่มจึงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อ กสทช. ให้
จัดโทรศัพท์สาธารณะน้อย 1 เครื่องต่อ 30 ครัวเรือน และอินเทอร์เน็ตชุมชน  
พร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และคุ้มครองสิทธิผู ้บริโภคด้านโทรคมนาคมในพื้นที่ 
ที่เดินทางถึงได้โดยสะดวก (74)
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- ข้อเรียกร้องของประชาชนต่อนโยบายการแจกแท็บเล็ต 

- สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติและชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ เรียกร้อง 
รัฐบาลท�าวิจัยถึงผลกระทบจากนโยบายแจกแท็บเล็ตในโรงเรียนห่างไกล

 พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายผู ้ปกครอง 
แห่งชาติ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลท�าโครงการวิจัยการทดลองใช้แท็บเล็ตในโรงเรียน 
ต่างจังหวัดและในพ้ืนที่ห่างไกลนอกเหนือจาก 5 โรงเรียนน�าร่องที่มีความพร้อม 
อยู่แล้ว เพราะโรงเรียนตามพื้นที่ห่างไกลมีปัญหาอยู่มาก เช่น ครูไม่เพียงพอ หรือ  
ผู ้ปกครองไม่มีความรู ้ในการแนะน�าบุตรหลาน การท�าวิจัยกับโรงเรียนเหล่านี้  
จะท�าให้ผลการวิจัยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 ขณะที่นายอ�านวย สุนทรโชติ ในฐานะประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ 
กล่าวว่า รัฐบาลควรจะท�าการวิจัยเรื่องน้ีก่อนประกาศเป็นนโยบาย และไม่ควร
วิจัยกับโรงเรียนอื่นๆ นอกเหนือจากโรงเรียนที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เช่น โรงเรียน 
สาธิต มศว.ประสานมิตร ซึ่งมีเป็นจ�านวนน้อยถ้าเทียบกับโรงเรียนทั้งหมดของ 
ประเทศ รวมถึงควรวัดผลวิจัยด้านอื่นด้วย ไม่ใช่วัดแค่ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
เพียงอย่างเดียว เช่น พฤติกรรมเด็ก หรือความปลอดภัยหลังใช้แท็บเล็ต รวมถึง 
ส�านักการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องเป็นกลาง หากผลการวิจัยออกมาว่า 
ไม่เป็นผลดีก็ต้องปรับปรุง (75)

- สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เรียกร้องต่อรัฐบาลให ้
ปรับนโยบายแจกแท็บเล็ต ให้แจกกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แทนประถม
ศึกษาปีที่ 1

 นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร ในฐานะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย (ส.พ.จ.ท.) เรียกร้องรัฐบาลในงานเสวนาหัวข้อ “วาระ 
การอ่านแห่งชาติหายไป แต่ได้ One Tablet กลับมา” ให้ปรับนโยบายแจก 
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แท็บเล็ต จากที่แจกให้นักเรียนชั้น ป.1 เป็นชั้น ม.1 แทน เพราะนักเรียนชั้น  
ป.1 ส่วนใหญ่ยังอ่าน เขียน และจับใจความไม่ได้ การแจกแท็บเล็ตจะยิ่งเป็นการ 
ซ�้าเติมปัญหาดังกล่าว (76)

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ส่งเสริมนโยบายวาระ
การอ่านแห่งชาติ แทนนโยบายแจกแท็บเล็ต

 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรียกร้อง
ต่อรัฐบาลในงานเสวนาหัวข้อ “วาระการอ่านแห่งชาติหายไป แต่ได้ One Tablet 
กลับมา” ให้ส่งเสริมนโยบายวาระการอ่านแห่งชาติมากกว่านโยบายแจ็กแท็บเล็ต 
เนื่องจากเห็นปัญหาหลัก 3 ข้อ คือ

 ก. นักเรียนที่จะน�าความรู้ในแท็บเล็ตไปต่อยอดได้ ต้องอ่าน เขียน และ 
  ตีความได้ 

 ข. การใช้แท็บเล็ตต้องเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงชุมชนท่ีห่างไกลอาจ 
  เข้าไม่ถึง ท�าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

 ค. เนื้อหาที่บรรจุลงในแท็บเล็ตจะสามารถทดแทนหนังสือได้หรือไม่ 

 นอกจากนีย้งัมปัีญหาอืน่ๆ ได้แก่ การซ่อมบ�ารงุ เดก็สมาธสิัน้ และวกิฤตผูผ้ลติ
หนังสือเรียน (76)
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