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อภิธานศัพท์ คํายอ 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 หมายถึงมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความ

ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ความว่า ผู้ใดกระท�าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(1) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ปลอมไม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางส่วน หรือข้อมลูคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการท่ีน่าจะเกดิความเสยีหายแก่

ผู้อื่นหรือประชาชน

(2) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการ

ทีน่่าจะเกดิความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศหรอืก่อให้เกดิความตืน่ตระหนก

แก่ประชาชน

(3) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ใดๆ อนัเป็นความผดิเกีย่ว

กับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล

กฎหมายอาญา

(4) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ใดๆ ท่ีมลีกัษณะอนัลามก 

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 หมายถึงบริการวิดีโอออนไลน์ชื่อ YouTube.com

ทวิตเตอร์ หมายถึง บริการแบ่งปันข้อความสั้นไม่เกินครั้งละ 140 อักขระ

ชื่อ Twitter.com

เวบ็หมิน่ หมายถงึ เวบ็ไซต์ทีอ่าจมเีนือ้หาเข้าข่ายผดิตามมาตรา 112 ประมวล

กฎหมายอาญา

เพจ หมายถึง เฟซบุ๊ก fan page หรือหน้าเฟซบุ๊กอื่นๆ ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่

บัญชีส่วนบุคคล 

เพจหมิ่น หมายถึง เพจเฟซบุ๊ก ที่อาจมีเน้ือหาเข้าข่ายผิดตาม มาตรา 112 

ประมวลกฎหมายอาญา 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก 

ทวิตเตอร์ ไฮไฟว์ เป็นต้น 

โพสต์ หมายถึง ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษส�าหรับ post ซึ่งหมายถึงการ

เผยแพร่ข้อความบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก เป็นต้น 

ทวีต หมายถึง ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษค�าว่า tweet ข้อความแต่ละข้อความ

ที่ถูกส่งจากผู้ใช้ในเว็บทวิตเตอร์ 

รีทวีต หมายถึง ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษค�าว่า retweet ซึ่งหมายถึงการ

เผยแพร่ทวีตซ�้า



บทที่ 1 
เสรีภาพในการแสดงออกบนอินเทอร์เน็ต

ในปี 2555 มีคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อยู่ในกระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นท่ี

รับรู้ 14 คดี และไม่มีคดีเกิดขึ้นใหม่ที่เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะเลย

ปี 2555 เป็นปีที่ไม่พบรายงานข่าวการจับกุมคนเพิ่ม ด้วยข้อหาท่ีพ่วงกัน

ระหว่าง มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ความเคลื่อนไหวในปีนี้เป็นการ

พิจารณาคดี และตัดสินคดี (ส่วนใหญ่ในศาลชั้นต้น) นอกจากนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นโดย

รวมนั้นไม่เลวร้ายลงกว่าเดิม และนอกจากนั้นยังมีข่าวดีอีกคือ การที่มีคดี 112 พ่วง 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการพิจารณาให้ยกฟ้องโดยศาลชั้นต้น ซึ่งนี่นับเป็นคดีที่

สองที่ศาลสั่งยกฟ้อง ส�าหรับคดีในลักษณะนี้ตั้งแต่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ถูกบังคับ

ใช้มาตั้งแต่ปี 2550 

ส่วนสถานการณ์การปิดกั้นเว็บไซต์นั้น ในปี 2555 กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ขอค�าสั่งศาลเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์จ�านวนทั้งหมด 

20,978 ยูอาร์แอล โดยอ้างเหตุผลสามกรณี มากไปหาน้อยเรียงตามล�าดับ ได้แก่ 

1. มีเนื้อหาและภาพหมิ่นสถาบันเบื้องสูง อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่ง

ราชอาณาจักร 2. มีเนื้อหาและภาพลามกอนาจาร ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน และ 3. อื่นๆ โดยการมีเนื้อหาและภาพหมิ่นสถาบัน

เบื้องสูงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เว็บไซต์ถูกปิดกั้นมากถึง 16,701 ยูอาร์แอล   

การปิดกั้นอื่นๆ ที่พบใหม่ในปี 2555 เช่น กรณีคลิปวิดีโอ Innocence of 

Muslims ทีม่เีนือ้หาล้อเลยีนศาสดามฮุมัมดัของศาสนาอสิลาม บนเวบ็ไซต์ยทูบู และ

กรณีประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 บนเว็บไซต์นิติราษฎร์ 
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การปิดกั้นส่วนใหญ่ยังเป็นไปในลักษณะท่ีไม่มีความโปร่งใส ไม่ชัดเจน และ

ไม่มีความสม�่าเสมอในแต่ละผู้ให้บริการ (เช่น เว็บไซต์ A สามารถเข้าถึงได้จาก

ไอเอสพ ีก. แต่ไม่สามารถเข้าถงึได้จากไอเอสพ ีข. เป็นต้น) และประชาชน โดยเฉพาะ

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกั้นไม่ได้รับความสะดวกในการขอข้อมูลจาก

หน่วยงานรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผลของการสั่งปิดกั้น 

1.1 คดีเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ  
*รายงานฉบับนี้จะไม่ใส่นามสกุลเต็มของผู้ต้องหา/จ�าเลย ท่ีคดีมีความเก่ียว

พันกับมาตรา 112 เพื่อป้องกันไม่ให้เขาและครอบครัวได้รับผลกระทบจากการ

ถูกคุกคาม อาจยกเว้นในเพียงบางกรณีที่นามสกุลของผู้ต้องหา/จ�าเลยเป็นที่รับรู้

ในวงกว้างอยู่แล้ว 

สถิติและความเคลื่อนไหว 

ในปี 2555 พบว่ามีคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่

เป็นที่รับรู้ 14 คดี เป็นคดีที่มีความเคลื่อนไหวในปีนี้ 11 คดี และมีคดีท่ีไม่มีความ

เคลื่อนไหวในปีนี้ จ�านวน 3 คดี ขณะที่ไม่มีคดีใหม่เกิดขึ้นหรือเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

เลย โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับมาตรา 112

1) แบ่งตามชั้นการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรม

●	 ชั้นสืบสวน 1 คดี (สุรพศ)

●	 ชั้นอัยการ 2 คดี (ปรียานันท์, นรเวศย์)

●	 ชั้นศาล 10 คดี

 - อยู่ในศาลชั้นต้น 1 คดี (ชนินทร์)

 - อยู่ในศาลอุทธรณ์ 2 คดี (จีรนุช, อิบราฮิม)

 - ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง           2 คดี (สงคราม, สุรภักดิ์)
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 - ศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิด  2 คดี (ภาณุพัฒน์, คธา)

 - รับโทษและรอรับพระราชทานอภัยโทษ 1 คดี (ธันย์ฐวุฒิ)

 - เสียชีวิตระหว่างรับโทษ  1 คดี (อากง)

 - ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 1 คดี (โจ)

 - ได้พักโทษ 1 คดี (ณัฐ)

2) แบ่งตามมาตราของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ถูกฟ้อง (บางคดีถูกฟ้องหลายมาตรา)

●	 มาตรา 5 (ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน

การเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน)    1 คด ี(ภาณพุฒัน์)

 ●	 มาตรา 7 (ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน

การเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน) 1 คด ี(ภาณพุฒัน์)

●	 มาตรา 9 (ผู้ใดท�าให้เสียหาย ท�าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น) 1 คด ี(ภาณพุฒัน์)

●	 มาตรา 14 12 คดี (สุรพศ, สงคราม, ณัฐ, อ�าพล, โจ, ธันย์ฐวุฒิ,  

สุรภักดิ์, อิบราฮิม, คธา, น.ต.ชนินต์, ปรียานันท์, นรเวศย์)

●	 มาตรา 15     2 คดี (โจ, จีรนุช) 
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3) แบ่งตามประเภทอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

●	 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบ 1 คดี (ภาณุพัฒน์)

●	 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเนื้อหา 10 คดี แบ่งเป็น

 - คดีที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบัน   11 คดี (สุรพศ, ณัฐ, อ�าพล, โจ, ธันย์ฐ

วุฒิ, จีรนุช, สุรภักดิ์, อิบราฮิม, คธา, น.ต.ชนินทร์, นรเวศย์)

 - คดีที่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 2 คดี (สงคราม, ปรียานันท์)

4) แบ่งตามข้อหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ถูกฟ้องด้วย

●	 มาตรา 112    9 คดี (สุรพศ, ณัฐ,อ�าพล, 

 โจ, ธันย์ฐวุฒิ, สุรภักดิ์, อิบราฮิม, น.ต.ชนินทร์, นรเวศย์)

●	 มาตราอื่นๆ   3 คดี

	 - มาตรา 116   1 คดี (โจ)

 - มาตรา 326 และ 328    1 คดี (สงคราม)

 - มาตรา 269/5, 269/7, 

  334 และ 335    1 คดี (ภาณุพัฒน์)

●	 ไม่ถูกฟ้องด้วยมาตราอื่น  2 คดี (จีรนุช, คธา, ปรียานันท์)
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ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของคดีที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในปี 2555

จ�าเลย ข้อหาตาม

พ.ร.บ.คอมฯ

ข้อหาอื่น ประเภทของอาชญากรรม เกิดในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์

ชั้นในกระบวนการ

ยุติธรรม(ล่าสุด)

1) นายสุรภักดิ์ 14 112 เนื้อหา (สถาบัน) เฟซบุ๊ก ศาลชั้นต้นยกฟ้อง

2) นายสงคราม 14 (1) 326, 328 เนื้อหา อีเมล ศาลชั้นต้นยกฟ้อง

3) นายโจ 14 (3), (5) 112,  116(3) เนื้อหา (สถาบัน) บล็อก ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

4) นายอ�าพล 14 (2), (3) 112 เนื้อหา (สถาบัน) เอสเอ็มเอส เสียชีวิตระหว่างรับโทษ

5) นายธันย์ฐวุฒิ 14 (3), (4), 15 112 เนื้อหา (สถาบัน) เว็บไซต์ ก�าลังรับโทษและขอรับ

พระราชทานอภัยโทษ

6) น.ส.จีรนุช 15 - เนื้อหา (สถาบัน) เว็บบอร์ด ศาลอุทธรณ์

7) นายสุรพศ 14 (3) 112 เนื้อหา (สถาบัน) เว็บไซต์ข่าว ชั้นสอบสวน

8) นายณัฐ 14 (2), (3), (4), (5) 112 เนื้อหา (สถาบัน) ยูทูบ ได้รับการพักโทษ

9) นายภาณุพัฒน์ 5, 7, 9 269/5,269/7,

334,335

ระบบ - ศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิด

10) นายคธา  14 (2) - เนื้อหา (สถาบัน) เว็บบอร์ด ศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิด

11) นายอิบราฮิม ฟาฮัด เอ.  14 (2), (3) 112 เนื้อหา (สถาบัน) เว็บบอร์ด ศาลอุทธรณ์

12) น.ต.ชนินทร์ 14 (3) 112 เนื้อหา (สถาบัน) เฟซบุ๊ก ศาลชั้นต้น

13) นางปรียานันท์ 14 (1) - เนื้อหา เฟซบุ๊ก ชั้นอัยการ

14) นายนรเวศย์ 14 (1), (5) 112 เนื้อหา (สถาบัน) บล็อก, เฟซบุ๊ก ชั้นอัยการ
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จ�าเลย ข้อหาตาม

พ.ร.บ.คอมฯ

ข้อหาอื่น ประเภทของอาชญากรรม เกิดในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์

ชั้นในกระบวนการ

ยุติธรรม(ล่าสุด)

1) นายสุรภักดิ์ 14 112 เนื้อหา (สถาบัน) เฟซบุ๊ก ศาลชั้นต้นยกฟ้อง

2) นายสงคราม 14 (1) 326, 328 เนื้อหา อีเมล ศาลชั้นต้นยกฟ้อง

3) นายโจ 14 (3), (5) 112,  116(3) เนื้อหา (สถาบัน) บล็อก ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

4) นายอ�าพล 14 (2), (3) 112 เนื้อหา (สถาบัน) เอสเอ็มเอส เสียชีวิตระหว่างรับโทษ

5) นายธันย์ฐวุฒิ 14 (3), (4), 15 112 เนื้อหา (สถาบัน) เว็บไซต์ ก�าลังรับโทษและขอรับ

พระราชทานอภัยโทษ

6) น.ส.จีรนุช 15 - เนื้อหา (สถาบัน) เว็บบอร์ด ศาลอุทธรณ์

7) นายสุรพศ 14 (3) 112 เนื้อหา (สถาบัน) เว็บไซต์ข่าว ชั้นสอบสวน

8) นายณัฐ 14 (2), (3), (4), (5) 112 เนื้อหา (สถาบัน) ยูทูบ ได้รับการพักโทษ

9) นายภาณุพัฒน์ 5, 7, 9 269/5,269/7,

334,335

ระบบ - ศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิด

10) นายคธา  14 (2) - เนื้อหา (สถาบัน) เว็บบอร์ด ศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิด

11) นายอิบราฮิม ฟาฮัด เอ.  14 (2), (3) 112 เนื้อหา (สถาบัน) เว็บบอร์ด ศาลอุทธรณ์

12) น.ต.ชนินทร์ 14 (3) 112 เนื้อหา (สถาบัน) เฟซบุ๊ก ศาลชั้นต้น

13) นางปรียานันท์ 14 (1) - เนื้อหา เฟซบุ๊ก ชั้นอัยการ

14) นายนรเวศย์ 14 (1), (5) 112 เนื้อหา (สถาบัน) บล็อก, เฟซบุ๊ก ชั้นอัยการ
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รายละเอียดความคืบหน้าคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่มีความ
เคลื่อนไหวในรอบปี 2555

1) นายสุรพศ ท. คอลัมนิสต์เว็บไซต์ข่าวประชาไทใช้นามปากกาว่า  

“นักปรัชญาชายขอบ”
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ  :  มาตรา 14 (3) 
ข้อหาอื่นๆ :  มาตรา 112
ความคืบหน้าล่าสุด  : มี.ค. 55 นายสุรพศเดินทางไปยื่น 

    เอกสารแก้ข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ 
    ต�ารวจอธิบายความ และเจตนา 
    ในการโพสต์ข้อความ

เมื่อเดือนธันวาคม 2554 สถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ออกหมายเรียก 

นายสุรพศ ท. เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามที่นายวิพุธ สุขประเสริฐ (นามแฝง  

I Pad) ได้แจ้งความไว้โดยกล่าวหาว่า  นายสุรพศกระท�าผิดกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14 (3) จากการโพสต์ความเหน็ต่อท้ายบทความ 

ของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในเว็บไซต์ประชาไทหัวข้อ ‘จะจัดวางต�าแหน่งแห่ง

ที่ของสถาบันกษัตริย์ในสังคม-การเมืองไทยอย่างไร?’ ซ่ึงนายสุรพศได้แสดงความ

เห็นด้วยกับข้อเสนอ 8 ข้อของนายสมศักดิ์และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับ

สถาบนักษตัริย์อกี 2 ข้อ ต่อมาในเดอืนธนัวาคม 2554 สถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็ 

ออกหมายเรยีกนายสรุพศเพือ่รบัทราบข้อกล่าวหา ท�าให้นายสรุพศต้องเดนิทางจาก

ที่พักที่กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรายงานตัวแก่เจ้าหน้าที่เป็นประจ�า 

ขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน (1)

2) นายณัฐ ส.
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ :  มาตรา 14 (2), (3), (4), (5)
ข้อหาอื่นๆ  :  มาตรา 112
ความคืบหน้าล่าสุด  : เม.ย. 55 นายณัฐได้รับการพักโทษ
   และปล่อยตัวออกจากเรือนจ�าก่อน
   ก�าหนด ภายใต ้เงื่อนไขการคุม 

    ประพฤติ เพราะประพฤติตัวดี
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เมื่อเดือนตุลาคม 2552 พนักงานสอบสวนได้เข้าจับกุม นายณัฐ ส. โดยแสดง

หมายจับจากศาลอาญาและกล่าวหาว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 นายณัฐเป็น 

ผู้ส่งข้อความรูปภาพเสียงจ�านวน 3 คลิปซึ่งมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทพระ 

มหากษตัรย์ิ พระราชนิ ีรชัทายาท ให้กบัชาวองักฤษชือ่ อมีลิโิอ เอสเทแบน ทางอเีมล 

จากนั้นนายมิลิโอได้ร่วมกับนายสุวิชา ท่าค้อ เผยแพร่คลิปดังกล่าวบนเว็บไซต์ยูทูบ  

ในเดือนธันวาคม 2552 

ศาลพิพากษาว่าจ�าเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2), 

(3), (4), (5) และกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยให้ลงโทษตามกฎหมายอาญา

มาตรา 112 จ�าคุกกระทงละ 3 ปี รวม 3 กระทง รวมเป็นจ�าคุก 9 ปี แต่จ�าเลยให้การ 

รับสารภาพจึงลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ 4 ปี 6 เดือนและริบของกลาง ต่อมาในเดือน

เมษายน 2555 นายณัฐได้รับการพักโทษและปล่อยตัวออกจากเรือนจ�าก่อนก�าหนด

เพราะประพฤติตัวดี (2)

3) นายอ�าพล ต. หรือ “อากงเอสเอ็มเอส” อดีตพนักงานขับรถบรรทุก อายุ 

61 ปี

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

ข้อหาอื่นๆ  :  มาตรา 112

ความคืบหน้าล่าสุด  : พ.ค. 55 นายอ�าพลเสียชีวิตด้วย 

    โรคมะเรง็ตบัในโรงพยาบาลเรอืนจ�า 

    พิเศษกรุงเทพ (3)

เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 นายอ�าพลถูกเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจับกุมท่ีบ้านพักโดย

ต�ารวจกล่าวหาว่าในเดือนพฤษภาคม 2553 นายอ�าพลใช้โทรศัพท์มือถือส่งข้อความ

อันเป็นการดูหมิ่น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท้ังหมด 4 ครั้งไปยัง

โทรศพัท์มอืถอืของนายสมเกยีรต ิครองวฒันสขุ ซึง่ขณะนัน้ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุาร

ส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นการกระท�าที่มีความผิดตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2), (3) และมาตรา 112 โดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

สืบสวนจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ส่งข้อความหมิ่น จนกระทั่งได้หมายเลขประจ�า
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เครื่องโทรศัพท์ (IMEI) และสาวไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่นายอ�าพลใช้อยู่และน�าไป

สูก่ารจบักมุในทีส่ดุ ต่อมาเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2554 ศาลพพิากษาลงโทษจ�าเลยผดิ

มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 ให้รับโทษจ�าคุกเป็นเวลา 5 ปีต่อ 

1 กระทง จ�านวน 4 กระทง จึงรวมโทษจ�าคุกทั้งสิ้น 20 ปี นายอ�าพลได้ยื่นอุทธรณ์ 

แต่ตัดสินใจถอนอุทธรณ์ในเวลาต่อมา เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ (4) ระหว่างการ

รอน้ัน นายอ�าพลเสยีชวีติในเรอืนจ�าด้วยโรคมะเรง็ตบั ตลอดเวลาตัง้แต่อยัการสัง่ฟ้อง

คดีจนถึงวันที่นายอ�าพลเสียชีวิต ทนายได้ยื่นขอประกันตัวต่อศาลชั้นต้น 6 ครั้ง ศาล

อุทธรณ์ 2 ครั้ง และยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวโดยไปยัง

ศาลฎีกา 1 ครั้ง แต่ถูกศาลยกค�าร้องโดยตลอด (5)

4) นายภาณุพัฒน์ เพ็ญพัฒน์ฤกษ์เสริมสุข อายุ 30 ปี

ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ :  มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ง 

    ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการ 

    ป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ 

    มาตรการนั้นไม่ได้มีไว้ส�าหรับตน

   มาตรา 7  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ง 

    ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการ 

    ป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ 

    มาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน

   มาตรา 9  ผูใ้ดท�าให้เสยีหาย ท�าลาย 

    แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม  

    ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนซ่ึงข้อมูล 

    คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ

ข้อหาอื่นๆ :  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  

    269/5 ประกอบมาตรา 269/7, 334,  

    335
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ความคืบหน้าล่าสุด  : พ.ค. 55 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า 

    จ�าเลยกระท�าผิดจริง ลงโทษจ�าคุก  

    10 ปี 10 เดือน 15 วันและให้ชดใช้ 

    เงินแก่ผู้เสียหายจ�านวน 368,800  

    บาท

เจ้าหน้าที่ต�ารวจกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับ 

อาชญากรรรมทางเทคโนโลย ี(ปอท.) เข้าจับกมุนายภาณพุฒัน์ เพญ็พฒัน์ฤกษ์เสรมิสขุ 

ที่เขตจตุจักร และพนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ยื่น

ฟ้องนายภาณุพัฒน์ โดยกล่าวหาว่า ในปี 2552 นายภาณุพัฒน์ใช้ข้อมูลหมายเลข 16 

หลักบนหน้าบัตรเอทีเอ็ม พร้อมรหัสถอนเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน) จ�านวน 4 ราย ไปสมัครขอใช้บริการเอสซีบีอีซี่เนท (SCB Easy Net) จาก

นัน้นายภาณพุฒัน์ได้โอนเงนิจากบญัชผีูเ้สยีหายเพือ่ใช้ช�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารทาง

อินเทอร์เน็ตหลายครั้ง เป็นเงินจ�านวน 368,800 บาท ต่อมา เดือนพฤษภาคม 2555 

ศาลพิเคราะห์พิพากษาลงโทษเป็นเวลา 21 ปี 9 เดือน แต่จ�าเลยรับสารภาพจึงลด

โทษเหลือกึ่งหนึ่งเป็นจ�าคุก 10 ปี 10 เดือน 15 วัน และให้ใช้เงินคืนจ�านวน 368,800 

บาท แก่ผู้เสียหาย (6)

5) นายสงคราม ฉิมเฉิด พนักงานจัดส่งแก๊สสาขาสมุทรสาคร บมจ.ไทย- 

อินดัสเตรียลแก๊ส (ทีไอจี) และอนุกรรมการสหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส

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

ข้อหาอื่นๆ  : ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,  

    328 การหมิ่นประมาทและหมิ่น 

    ประมาทด้วยการโฆษณา

ผู้ฟ้อง  :    นางปารชิาต ิพลพละ ผูจ้ดัการสาขา 

    ของทีไอจี

ความคืบหน้าล่าสุด  : พ.ค. 55  ศาลจังหวัดสมุทรปราการ 

    พิพากษายกฟ้องเพราะพยานโจทก์ 

    มีน�้าหนักไม่เพียงพอ 
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นายสงคราม ฉิมเฉิด พนักงานบริษัททีไอจีและอนุกรรมการสหภาพแรงงาน

ทีไอจีถูกนางปาริชาติ พลพละ ผู้จัดการสาขาของบริษัททีไอจีฟ้องในข้อหาหมิ่น

ประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326  มาตรา 328 

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2535 มาตรา 3, 4 

และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการส่งอีเมลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการหมิ่นประมาท

นางปาริชาติไปยังองค์กรต่างๆ ต่อมาคู่กรณีได้นัดเจรจาไกล่เกลี่ย โดยนางปาริชาติ

ยอมถอนฟ้อง แต่คงเหลือข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ไม่สามารถถอนฟ้องได้

เพราะเป็นคดอีาญาแผ่นดิน ต่อมาเดือนพฤษภาคม 2555 ศาลพพิากษายกฟ้องเพราะ

พยานหลักฐานบ่งชีไ้ด้เพยีงว่า นายสงครามเป็นผูจ้ดัท�าหนงัสอืร้องทกุข์ แต่ไม่อาจบ่ง

ชีโ้ดยปราศจากข้อสงสยัว่านายสงครามเป็นผูส่้งหนงัสอืร้องทุกข์ดงักล่าวทางอเีมล (7)

6) นายโจ กอร์ดอน (Joe W. Gordon) หรอื นายเลอพงษ์ ว. ชาวไทยสญัชาติ

อเมริกัน

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

ข้อหาอื่นๆ  : มาตรา 112 และมาตรา 116 (3)  

    ผู้ใดกระท�าให้ปรากฏแก่ประชาชน 

    ด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอัน 

    มิใช่เป็นการกระท�าภายในความ 

    มุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช ่

    เพือ่แสดงความคดิเหน็หรอืตชิมโดย 

    สจุรติ (3) เพือ่ให้ประชาชนล่วงละเมดิ 

    กฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษ 

    จ�าคุกไม่เกิน 7 ปี

ความคืบหน้าล่าสุด  : พ.ย. 55 นายโจเดนิทางกลบัประเทศ 

    สหรฐัอเมรกิา หลงัได้รบัพระราชทาน 

    อภัยโทษ 
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เดือนพฤษภาคม 2554 พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 

เข้าจับกุมนายโจ กอร์ดอนที่บ้านพักในจังหวัดนครราชสีมา ตามหมายจับพร้อมยึด

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดไดรฟ์และโทรศัพท์มือถือ พร้อมกล่าวหาว่านายโจว่าเป็นเจ้าของ

บล็อกที่ชื่อว่า “บาทเดียว” และใช้นามแฝงว่า “สินแซ่จ้ิว” สร้างลิงก์ดาวน์โหลด

หนังสือต้องห้ามในประเทศไทยชื่อ The King Never Smiles (กษัตริย์ไม่เคยยิ้ม) 

และมีส่วนเกี่ยวข้องในการแปลหนังสือดังกล่าวเป็นฉบับภาษาไทย ต่อมานายโจ

ยอมรบัสารภาพในชัน้ศาลชัน้ต้น ศาลจึงตัดสนิจ�าคกุนายโจ 5 ปี แต่เนือ่งจากจ�าเลยรบั

สารภาพ จงึลดโทษลงกึง่หน่ึง เหลอืจ�าคุก 2 ปี 6 เดอืน ต่อมานายโจยืน่ขอพระราชทาน

อภัยโทษ ในเดือนกรกฎาคม 2555 นายโจได้รับพระราชทานอภัยโทษและถูกปล่อย

ตัว ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2555 นายโจเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา (8) 

7) นายธันย์ฐวุฒิ ท. ผู้ดูแลเว็บไซต์ นปช.ยูเอสเอ (norporchorusa.com) 

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

ข้อหาอื่นๆ  :  มาตรา 112

ความคืบหน้าล่าสุด  :  ก.ย. 55 ศาลอนญุาตให้ถอนอทุธรณ์

เมื่อเดือนเมษายน 2553 นายธันย์ฐวุฒิ ท. ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจจากกอง

บงัคบัการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(ปอท.) จบักมุและยดึคอมพวิเตอร์ 

โดยกล่าวหาว่าระหว่างเดือนมีนาคม 2553 นายธันย์ฐวุฒิ ผู้ดูแลเว็บไซต์  www.

norporchorusa.com และ www.norporchorusa2.com ได้น�าเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ โดยมีข้อความที่

หมิ่นสถาบันกษัตริย์ และจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้ผู้อื่นน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีข้อความหรือภาพที่ผิดกฎหมาย ในชั้นศาล นายธันย์ฐวุฒิ 

ยื่นขอประกันตัวหลายครั้ง แต่ถูกปฏิเสธทุกครั้ง จนเดือนมีนาคม 2554 ศาลอาญา

ตัดสินว่านายธันย์ฐวุฒิมีความผิดตามมาตรา 112 ลงโทษจ�าคุก 10 ปีและผิดตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) ลงโทษจ�าคุก 3 ปี รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 13 ปี

หลังจากถอนอุทธรณ์ส�าเร็จ ทีมทนายของธันย์ฐวุฒิก็ด�าเนินการขอพระราชทาน

อภัยโทษ (9)
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8) น.ส.จรีนชุ เปรมชัยพร ผูอ้�านวยการเวบ็ไซต์ หนงัสอืพมิพ์ออนไลน์ประชาไท  

 ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ  :  มาตรา 15

ข้อหาอื่นๆ  :  ไม่มี

ความคืบหน้าล่าสุด :  ก.ย. 55 ทนายความของ น.ส.จีรนุช  

    ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลช้ันต้น 

    ต่อศาลอาญา

เดือนมีนาคม 2552 เจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้าจับกุม น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร  

ที่ส�านักงานของประชาไทโดยแจ้งข้อหาว่า น.ส.จีรนุชกระท�าผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิว- 

เตอร์ฯ มาตรา 15 คือจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท�าความผิดตาม

มาตรา 14 จากข้อความในกระทู้หนึ่งบนกระดานสนทนาโพสต์โดยสมาชิกเว็บบอร์ด 

ประชาไท ต่อมาถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีก 9 ข้อหา จาก 9 ข้อความซึ่งโพสต์ 

 ระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2551 ในฐานความผิดเดียวกัน 

ทัง้น้ี น.ส.จรีนชุ ได้รบัการประกนัตัวตลอดกระบวนการจนถึงเดอืนพฤษภาคม 

2555 ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจ�าคุก 1 ปีปรับ 30,000 บาท แต่จ�าเลยให ้

ความร่วมมือจึงลดโทษเหลือ 8 เดือนปรับ 20,000 บาทและรอลงอาญา 1 ปี ต่อมา 

น.ส.จีรนุชได้ยื่นอุทธรณ์ (10)

9) นายสุรภักดิ์ ภ. อายุ 41 ปี นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ

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

ข้อหาอื่นๆ  :   มาตรา 112

ความคืบหน้าล่าสุด  : ต.ค. 55 ศาลอาญาพพิากษายกฟ้อง  

    เนื่องจากการพิสูจน์หลักฐานมีข้อ 

    บกพร่องของหลักฐาน

เมื่อเดือนกันยายน 2554 เจ้าพนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  

ได้บกุเข้าจบักุม นายสรุภกัด์ิ ภ. โปรแกรมเมอร์อสิระท่ีอพาร์ตเมนท์ส่วนตวัแบบไม่ทัน

ตั้งตัว โดยกล่าวหาว่านายสุรภักดิ์เป็นผู้ใช้นามแฝงว่า “ดอกอ้อ” สร้างเพจ “เราจะ

ครองแผ่นดินโดย...” ในเฟซบุ๊ก ซึ่งปรากฏข้อความท่ีเข้าข่ายการกระท�าความผิด

ตามมาตรา 112 หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม 2555 ศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง 
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เน่ืองจากการพสิจูน์หลกัฐานมข้ีอบกพร่อง เพราะหลงัจบักมุตวัจ�าเลยและยดึโน้ตบุก๊

เป็นหลักฐานแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เปิดใช้โน้ตบุ๊กดังกล่าวก่อนที่โน้ตบุ๊กจะถูกส่งไปตรวจ

พสิจูน์ซึง่อาจเป็นช่องทางให้เกดิการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูได้ จงึยงัไม่อาจรบัฟังได้

แน่ชัดว่าข้อมูลการใช้อีเมลและเฟซบุ๊กนั้นเกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร ์

ของจ�าเลย (11)

10) นายคธา ป. โบรกเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง

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

ข้อหาอื่นๆ  : ไม่มี

ความคืบหน้าล่าสุด  : ธ.ค. 55 ศาลตัดสินว่ามีความผิด 

     ลงโทษจ�าคุก 4 ป ี  ได ้รับการ 

    ประกันตัว

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ต�ารวจได้น�าก�าลังเข้าจับกุมนายคธาที่ที่ท�างาน 

พร้อมทัง้ค้นรถและยดึเอกสารทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัเวบ็บอร์ดฟ้าเดยีวกนัไปจ�านวนหนึง่ 

พร้อมกล่าวหาว่า ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 2552 นายคธาได้ใช้แฝงนาม

ว่าเวทดรีม (Wet Dream) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น

เท็จ โดยเขียนข้อความในเว็บบอร์ดฟ้าเดียวถึงข่าวลืออันเป็นเหตุให้ตลาดหุ้นไทยมี

มูลค่าซื้อขายลดลงอย่างมากภายในวันเดียว ซึ่งข่าวลือดังกล่าว เกี่ยวกับพระอาการ

ประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ นายคธาถกูฟ้องว่า เป็นผูโ้พสต์ข้อความที่

เป็นข่าวลอืร้ายแรงจนท�าให้เกดิความต่ืนตระหนก เป็นผลให้ตลาดหลกัทรพัย์ของไทย

ร่วง จึงเป็นการกระท�าผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 4 (2) ทั้งหมดรวม 2 กรรม 

เดอืนธันวาคม 2555 ศาลพพิากษาว่าจ�าเลยมคีวามผดิ โดยเชือ่พยานหลกัฐาน

โจทก์ว่า จ�าเลยเป็นผูใ้ช้นามแฝงว่าเวทดรมีโพสต์ข้อความตามฟ้อง ข้อความตามฟ้อง

เป็นการกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง และเป็นการ

กล่าวว่าพระมหากษตัรย์ิป่วยหนกั ซึง่เป็นความเทจ็กระทบต่อความมัน่คงของรฐัและ

ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ที่จ�าเลยต่อสู้ว่าไม่ได้ท�าให้หุ้นตกนั้น การ

โพสต์ดังกล่าวปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ ท�าให้มีการเทขายหุ้น หาก
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ตลาดตดิลบอยูแ่ล้วกจ็ะตดิลบหนกักว่าเดมิอกี ศาลพพิากษาว่าจ�าเลยมคีวามผดิตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2) หลายกรรมต่างกัน ลงโทษจ�าคุกกระทงละ 3 ปี 

รวม 6 ปี จ�าเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์กับทางพิจารณา เป็นเหตุ

บรรเทาโทษให้ 1 ใน 3 คงจ�าคุกจ�าเลย 4 ปี จ�าเลยแสดงเจตนาว่าจะอุทธรณ์ จ�าเลย

ได้รับการประกันตัว (12)

11) นายอิบราฮิม ฟาฮัด เอ. 

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

ข้อหาอื่นๆ  :  มาตรา 112

ผู้ฟ้อง  :  พนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการ 

    พิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 3

ความคืบหน้าล่าสุด  : คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์

เมื่อเดือนตุลาคม 2555 นายอิบราฮิมถูกจับกุมตัว โดยเจ้าหน้าที่กล่าวหา 

นายอิบราฮิมว่า ได้น�าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เนื้อหาแสดงถึง 

ความเชื่อมโยงระหว่างกรณีหุ ้นตกกับพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวฯ ในเดือนสิงหาคม 2553 จึงเข้าข่ายกระท�าผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2), (3) ต่อมาจ�าเลย 

ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน         

ในเดือนมีนาคม 2555 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ�าเลยมีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2), (3) ให้ลงโทษ

จ�าคุก 3 ปี ทางน�าสืบของจ�าเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทา

โทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงเหลือโทษจ�าคุก 4 ปี ต่อมาจ�าเลยยื่นอุทธรณ์ (13)   

12) นาวาอากาศตรีชนินทร์ ค. ทหารอากาศ สังกัดกรมช่างอากาศ กองทัพ

อากาศ 

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

ข้อหาอื่นๆ  :  มาตรา 112
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ความคืบหน้าล่าสุด  : กุมภาพันธ์ 2554 อัยการทหาร

   กรุงเทพ มีความเห็นสั่งฟ้อง

น.ต.ชนินทร์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความใส่ความ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น 

และแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ในเฟซบุ๊กตนเองจ�านวน 24 ครั้ง 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม 2553 

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2553 น.ต.ชนินทร์ เข้าแจ้งความท่ีกองบังคับ 

การปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ว่า 

ถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อนในเฟซบุ๊กจากหน้าเพจขบวนการยุทธการลงทัณฑ์ทาง

สังคม หรือ Social Sanction และท�าหนังสือขอความเป็นธรรมส่งถึงอัยการ

ศาลทหารกรุงเทพ เพื่อระบุว่าเขาถูกปลอมแปลงเอกสารและกลั่นแกล้งทาง

คอมพิวเตอร์ แต่ทางอัยการทหารกรุงเทพมีความเห็นตรงกับพนักงานสอบสวน

ว่า น.ต.ชนินทร์กระท�าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา จงึสัง่ฟ้องคดีในเดือนกมุภาพนัธ์ 

2554  

ปัจจุบัน คดีนี้อยู ่ระหว่างการพิจารณาลับของศาลทหารช้ันต้น ขณะนี้  

น.ต.ชนินทร์ ถูกสั่งพักราชการ (14) 

13) นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา นักเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันการร่างพ.ร.บ. 

คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

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

ข้อหาอื่นๆ  :   ไม่มี

ผู้ฟ้อง  :  พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธาน 

    สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ 

    โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย  

    (สพศท.) 
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ความคืบหน้าล่าสุด :  มีนาคม 2556 นางปรียนันท์ ไป 

    ให้การเพิม่เตมิต่อพนกังานสอบสวน 

    ที่ สภ.เมืองสุรินทร์

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 สถิติคนไข้ที่

เสียชีวิตและภาพความผิดพลาดในการรักษา ซึ่งนางปรียนันท์ใช้ในการรณรงค์เพื่อ 

ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (15) 

ความคืบหน้าล่าสุด 7 มีนาคม 2556 นางปรียนันท์ ไปให้การเพิ่มเติม 

ต่อพนักงานสอบสวนที่ สภ.เมืองสุรินทร์ หลังจากการนัดฟังค�าสั่งฟ้องคดีในชั้น 

อยัการถกูเลือ่นออกไปอย่างไม่มกี�าหนด เพือ่ให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจสอบสวนเพิม่เตมิ (16)

14) นายนรเวศย์ ศ.  บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

ข้อหาอื่นๆ  :  มาตรา 112 

ผู้ฟ้อง  :  นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 

   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต    

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคืบหน้าล่าสุด  : 7 พ.ย. 54 พนกังานสอบสวนมคีวาม 

    เห็นสั่งฟ้อง 

เมือ่ปี 2553 ขณะทีน่ายนรเวศย์ยงัเป็นนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นายนรเวศย์ได้คัดลอกข้อความจากเว็บไซต์ฟ้าเดียวกัน ไปไว้ในบล็อกส่วนตัว ต่อ

มามีผู้แฮ็กข้อความดังกล่าวไปเผยแพร่บนเฟซบุ๊ก ท�าให้นายนรเวศย์ถูกล่าแม่มดใน

เว็บไซต์แห่งหนึ่ง หลังจากนั้นนายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นิสิต ได้แจ้งความด�าเนินคดีกับนายนรเวศย์ โดยอ้างว่า ได้รับการร้องเรียนจากนิสิต



ปีแห่งการพิพากษา23

คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันและถูกกดดันจากสภามหาวิทยาลัย จึงต้องแจ้งความ

เพื่อเป็นการ “ปกป้องชื่อเสียงสถาบัน” (17) 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นายนรเวศย์ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัว (18) ต่อมา

ศาลอนุญาตให้การประกันตัวชั่วคราว และล่าสุดพนักงานสอบสวน กองปราบปราม  

น�าส�านวนคดีส่งส�านักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง โดยมีความเห็นสั่งฟ้อง

ทั้งสองข้อหา ขณะที่อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญามีค�าสั่งตั้งคณะท�างานจากอัยการ 

เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ (19)

1.2 เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น

1) การปิดกั้นโดยค�าสั่งศาล 

ในปี 2555 มีการระงับการเผยแพร่เน้ือหา หรือการปิดเว็บไซต์โดยอาศัย 

มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ผ่านค�าสั่งศาล 161 ฉบับ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 

20,978 ยูอาร์แอล โดยอ้างเหตุผลในการปิดกั้นสามกรณี อันดับหนึ่ง คือ เนื้อหาและ

ภาพดูหมิ่น หมิ่นประมาท พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท มีค�าสั่งศาล

จ�านวน 129 ฉบับ ให้ระงับการเข้าถึง 16,701 ยูอาร์แอล คิดเป็นร้อยละ 79.61 ของ

ยูอาร์แอลที่ถูกระงับทั้งหมด

อันดับสอง เนื้อหาและภาพลามกอนาจาร มีค�าสั่งศาล 24 ฉบับ ให้ระงับการ

เข้าถึง 4,061 ยูอาร์แอล คิดเป็นร้อยละ 19.36 และอันดับสาม  เหตุผลอื่นๆ มีค�าสั่ง

ศาล 8 ฉบับ ให้ระงับการเข้าถึง 216 ยูอาร์แอล คิดเป็นร้อยละ 1.03 

ขณะทีไ่ม่พบการปิดกัน้เวบ็ไซต์ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัยาท�าแท้ง เนือ้หายยุงให้เล่น

การพนัน และดูหมิ่นศาสนาในปีนี้เลย (20)

จากสถิติต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2550-2555 พบว่า ศาลมีค�าสั่งระงับการ 

เผยแพร่เน้ือหา หรอืการปิดเวบ็ไซต์โดย พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ แล้ว จ�านวน 317 ฉบบั 

มีการปิดกั้นทั้งสิ้น 102,191 ยูอาร์แอล 

เนื้อหาที่ถูกปิดกั้นเป็นอันดับหนึ่ง คือ เนื้อหาและภาพดูหมิ่น หมิ่นประมาท 

พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท ซึ่งมีค�าสั่งศาล จ�านวน 219 ฉบับให ้
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ระงับการเข้าถึง 77,491 ยูอาร์แอล หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของจ�านวนยูอาร์แอล 

ที่ถูกปิดกั้นทั้งหมดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2550 อันดับสอง คือ เนื้อหาและภาพลามก

อนาจาร มีค�าสั่งศาล 76 ฉบับ ให้ระงับการเข้าถึง 23,456 ยูอาร์แอล หรือคิดเป็น

ร้อยละ 23 

ที่เหลืออีกร้อยละ 1 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับยาและการท�าแท้งด้วยตนเอง เนื้อหา

ยุยงให้เล่นการพนัน ดูหมิ่นศาสนา เว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(Pharming) และเวบ็ไซต์ทีม่เีนือ้หาทีอ่าจท�าให้ประชาชนเข้าใจผดิเกีย่วกบัเหตกุารณ์

การควบคมุและสลายการชมุนุม ซึง่อาจก่อให้เกดิความป่ันป่วน หรอืกระด้างกระเดือ่ง

ในหมู่ประชาชน

ทั้งนี้ ปี 2555 เป็นปีที่ศาลมีค�าสั่งระงับมากท่ีสุดจ�านวน 161 ฉบับ ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 51 ของค�าสั่งทั้งหมดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2555 แต่จ�านวนยูอาร์แอล 

ถูกปิดกั้นคิดเป็นอันดับสาม รองจากปี 2552 และ 2553 (21)

2) การปิดกั้นโดยการขอความร่วมมือกูเกิล 

รายงานเพื่อความโปร่งใสของเว็บไซต์กูเกิล ระบุว่าระหว่างเดือนมกราคมถึง

มิถุนายน 2555 เว็บไซต์กูเกิลได้รับค�าขอจากกระทรวงไอซีที 2  ครั้งให้ลบคลิปวิดีโอ

ในเว็บไซต์ยูทูบจ�านวน 14 รายการที่ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ซึ่งเว็บไซต์กูเกิลได้จ�ากัดวิดีโอจ�านวน 3 รายการหรือร้อยละ 21 ของทั้งหมด ที่มีการ

ร้องขอไม่ให้แสดงในประเทศไทย

ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่าจ�านวนคลิปวิดีโอที่กระทรวงไอซีที

ร้องขอให้ปิดกั้นและการตอบสนองต่อค�าขอของเว็บไซต์กูเกิลลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

โดยระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2554 กูเกิลได้รับการร้องขอ 2 รายการจาก

กระทรวงไอซีทีให้ลบวิดีโอบนยูทูบที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นสถาบันกษัตริย์จ�านวน 225 

รายการ ซึง่ทางยทููบได้จ�ากดัไม่ให้ผูใ้ช้ในประเทศไทยเข้าถงึกว่าร้อยละ 90 จากทัง้หมด 

หรือเทียบกับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2554 ที่กูเกิลได้รับการร้องขอ

จากกระทรวงไอซีทีให้ลบวิดีโอบนยูทูบด้วยข้อหาเดียวกันจ�านวน 140 รายการ ซึ่ง

ทางยูทูบได้จ�ากัดไม่ให้ผู้ใช้ในประเทศไทยเข้าถึงกว่าร้อยละ 70 ของทั้งหมด (22)
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3) การปิดกั้นอื่นๆ ที่พบใหม่ในปี 2555 

กรณีคลิปวิดีโอ Innocence of Muslims: คลิปวิดีโอหนังสั้นเรื่อง 

Innocence of Muslims (23) ที่มีเนื้อหาล้อเลียนศาสดามุฮัมมัด (24) บนเว็บไซต์

ยูทูบได้ถูกปิดกั้นเมื่อเข้าดูผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทรู สามบีบี และทีโอที (ตรวจ

สอบเมื่อ 11 ธ.ค. 55) โดยเป็นค�าสั่งของกระทรวงไอซีที หลังจากคลิปวิดีโอเป็น

สาเหตุให้ชาวมุสลิมในลิเบียและอียิปต์โกรธแค้นจนเข้าโจมตีสถานทูตสหรัฐอเมริกา

ในประเทศในเดือนกันยายน 2555

กรณีประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1: เว็บไซต์ประชาไทรายงานโดยอ้าง 

ค�ากล่าวของนางสาวสาวตร ีสขุศร ีหนึง่ในอาจารย์คณะนติริาษฎรว่าไม่สามารถเข้าถงึ

เนื้อหา “ประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1” ในเว็บไซต์นิติราษฎร์ (25) ได้ตั้งแต่วันที่ 13 

ธ.ค. 55 เมือ่ใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านผูใ้ห้บรกิารทร ูจะแสดงข้อความว่า “ขออภยัในความ 

ไม่สะดวกเวบ็ไซต์ทีท่่านต้องการเข้าชมได้ถกูระงับการเผยแพร่ตามค�าสัง่จากกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

โดยเว็บเพจดังกล่าวถูกปิดกั้นโดยไม่ได้รับการแจ้งใดๆ จากกระทรวง 

ไอซีทแีละผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็ทร ูทัง้นีค้าดว่ากระทรวงไอซทีใีช้อ�านาจปิดกัน้ตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 20 

อย่างไรก็ตาม ทรูปฏิเสธกับนักข่าวประชาไทว่าไม่มีการบล็อคหน้าเพจแต่

อย่างใด แต่เกิดจากปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณในบางพื้นท่ี ท�าให้หน้าเว็บไซต์ถูก

ดึงไปปรากฏเป็นหน้าค�าสั่งดังกล่าว ส่วนทางเจ้าหน้ากระทรวงไอซีทีก็ปฏิเสธกับ 

นกัข่าวข่าวสดออนไลน์เช่นกนัว่าทางกระทรวงไอซทีไีม่มนีโยบายปิดกัน้เวบ็ไซต์ (26) 

(27) (28)

ส�ารวจล่าสุด 3 มกราคม 2556 ยังคงพบการบล็อคเว็บเพจนี้จากทรู และ 

สามบีบีอยู่ 







บทที่ 2
การมีสวนรวมของประชาชนตอนโยบายอินเทอร์เน็ต:
การแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เป็นกฎหมายที่ถูกร่างและผ่านเป็นกฎหมายโดยขาด

การมส่ีวนร่วมจากภาคประชาชนชนเป็นอย่างมาก แม้ตวักฎหมายในช่วงแรก จะผ่าน

การร่วมร่างจากหลายภาคส่วน ทั้งสมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และ

องค์กรพัฒนาเอกชน แต่ในขั้นตอนการออกกฎหมาย ตัวร่างก็ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ไปในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร พ.ศ.2549 มาตรา

ที่ท�าให้เป็นปัญหามากที่สุด คือ มาตรา 14, 15 และ 20 ซ่ึงได้กล่าวไปแล้วในบท

ที่ 1 โดยทั้ง 3 มาตรานี้ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของประชาชน สร้างความกลัวที่น�าไปสู่การเซ็นเซอร์ตัวเองไว้ก่อน และ

ยงัมบีทบญัญตัทิีก่ว้างขวาง ไม่ชดัเจน ทัง้ยงัซ�า้ซ้อนกบักฎหมายอืน่ทีม่อียูแ่ล้วอกีด้วย 

ในปี 2555 ภาคประชาชนได้พยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไข พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ฯ ในหลายทาง ตั้งแต่การให้ข้อเสนอในการแก้ไข การเผยแพร่งานวิจัย

ซึ่งแสดงให้เห็นปัญหาของกฎหมาย และการส่งกฎหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ว่า ขัดต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไร การผลักดันให้เกิด

การแก้ไข พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ ให้เป็นไปในแนวทางทีพ่ทิกัษ์สทิธแิละเสรภีาพในการ

แสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จ  

2.1 ข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ จากเครอืข่ายพลเมอืงเนต็ 
ในปี 2555 เครือข่ายพลเมืองเน็ตมีข้อเสนอชุดใหม่ต่อการแก้ไข พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกในการประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สิทธิพลเมือง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส สิ่งส�าคัญที่เป็นแกนกลางของข้อเสนอชุดนี้คือ การแก้ไขนิยาม

ของ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์”

บทที่ 2
การมีสวนรวมของประชาชนตอนโยบายอินเทอร์เน็ต:
การแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
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พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ ระบนุยิาม “ขอัมลูคอมพวิเตอร์” ไว้ว่า “ข้อมลู ข้อความ 

ค�าส่ัง ชุดค�าส่ัง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบ

คอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย”

นิยามดังกล่าว ท�าให้ข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ชุดค�าสั่งคอมพิวเตอร์ 

(computer code) หนังสือที่เป็นภาษามนุษย์ รูปภาพ วิดีโอ ถูกรวมอยู่ในนิยาม

ดังกล่าวด้วย

สิง่ทีค่วรค�านึงถงึอย่างแรกคือ การแยกข้อมลูออกเป็น 2 ชนดิ คอื ข้อมลูส�าหรบั

คอมพิวเตอร์อ่าน (เช่น โค้ดคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

และข้อมูลส�าหรับมนุษย์อ่าน (คือ ข้อมูลที่เป็นภาษามนุษย์ ภาพ เสียง และภาพ

เคลื่อนไหวที่มนุษย์เข้าใจ)

ส�าหรับการกระท�าความผิดโดยข้อมูลส�าหรับมนุษย์อ่านนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ

เผยแพร่ข้อมูลที่ท�าให้เกิดความตื่นตระหนก ข้อมูลเท็จ ข้อมูลท่ีท�าให้ผู้อื่นเสียหาย 

ข้อมูลที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ไม่ว่าจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ

วิทยุ ล้วนมีกฎหมายอาญาอื่นครอบคลุมอยู่แล้ว เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท และ

มาตรา 112 

ผู้ร่างและบังคับใช้กฎหมายไม่ควรสับสนกับช่องทางการส่งข้อมูล และควร

พิจารณาคอมพิวเตอร์เป็นเพียงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลช่องทางหนึ่งเท่านั้น ไม่

ต่างจากช่องทางสื่อสารอื่นๆ และการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้หากเป็นความผิด ก็ควร

จะถูกพิจารณาจากกฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งมีบทลงโทษปริมาณเดียวกัน มิใช่ว่าเมื่อ

เป็นการเผยแพร่ข้อมลูทางคอมพวิเตอร์กลบัท�าให้โทษสงูกว่าการเผยแพร่ข้อมลูผ่าน

ช่องทางอื่น และทั้งยังยอมความไม่ได้ดังปัจจุบัน ซึ่งถือว่าไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง

ในเมื่อประเทศไทยมีกฎหมายที่ครอบคลุมความผิดที่เกิดจาก “ข้อมูลที่

มนุษย์อ่าน” อยู่แล้ว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จึงควรเป็นกฎหมายท่ีใช้จัดการกับ

การกระท�าความผิดที่เกิดจากข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านเป็นหลัก ซึ่งจะท�าให้ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มีลักษณะเป็นไปตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมเมื่อมีการริเริ่มร่าง
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กฎหมาย คือเป็นกฎหมายเพื่อจัดการกับการกระท�าความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ 

เช่น การดักฟังข้อมูล ไวรัส โทรจัน ท�าส�าเนาตัวเองจ�านวนมาก (worm) สปายแวร์ 

โปรแกรมแก้ไขข้อมูล แปลงหมายเลขชื่อต้นทาง ส่งอีเมลท่ีปลอมแปลงข้อมูลท่ีมา 

การโจมตีเพื่อให้ระบบให้บริการไม่ได้ (Denial of Service attack)

โดยเมื่อข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผล 

กระทบต่อสาธารณะในวงกว้าง หากเกดิกบัระบบคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้กบังานสาธารณะ 

เช่น ระบบควบคมุสญัญาณจราจร โรงไฟฟ้า กจ็ะส่งผลกระทบในวงกว้าง จงึจะสมเหตุ

สมผลที่กฎหมายนี้จะเป็นอาญาแผ่นดินที่ไม่สามารถยอมความได้

และเมือ่ได้มกีารแก้ไขนยิามของข้อมลูคอมพวิเตอร์ให้ไม่รวมถงึข้อมลูทีม่นษุย์

อ่านแล้ว มาตรา 14, 15 และ 20 ซึ่งเป็นปัญหาต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

มากที่สุดก็จะหายไปโดยอัตโนมัติ

ทั้งน้ี เครือข่ายพลเมืองเน็ตมิได้เห็นว่า การหมิ่นประมาทออนไลน์หรือการ 

เผยแพร่เน้ือหาที่อาจกระทบกับความมั่นคงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งท่ีควร

ปล่อยให้เกิดโดยไม่จัดการ แต่มองว่าประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในเรื่อง 

ดงักล่าวอยูแ่ล้ว ทัง้ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอืน่ ซึง่มคีวามเจาะจงและ

รัดกุมกว่าการใช้นิยามกว้างๆ แบบที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปัจจุบัน

2.2 งานวิจัยโดยศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2555 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการ

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ได้เปิดเผยงานวิจัยหัวข้อ “ผลกระทบ

จากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

และนโยบายของรัฐ กับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ซึ่งมีคณะวิจัย

ประกอบด้วยนางสาวสาวตร ีสขุศร ีอาจารย์คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

(หัวหน้าคณะวิจัย) พันต�ารวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ผู้ก�ากับการกลุ่มงาน

กฎหมาย กองกฎหมาย ส�านักงานกฎหมายและคดี ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ

นางสาวอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ผลการ
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ศึกษาแบ่งออกเป็น 1) สถิติการปิดกั้นเว็บ 2) สถิติคดี 3) ปัญหาของเนื้อหากฎหมาย 

4) ข้อ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 5) ข้อเสนอแนะของทีมวิจัย ซึ่งมีราย

ละเอียดดังนี้

1) สถิติการปิดกั้นเว็บ

โดยข้อมูลเชงิสถติ ิพบว่า ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2550 ถงึเดอืนธนัวาคม 2554 

หรือในช่วง 4 ปี 6 เดือน ที่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มีผลใช้บังคับ มีสถิติการระงับการ

เผยแพร่เนื้อหาหรือการปิดเว็บไซต์โดยอาศัยมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

ผ่านค�าสั่งศาลจ�านวน 156 ฉบับ จ�านวนทั้งสิ้น 81,213 ยูอาร์แอล

เนื้อหาที่ถูกปิดกั้นเป็นอันดับหนึ่ง คือ เนื้อหาและภาพดูหมิ่น หมิ่นประมาท 

พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจ�านวน 

ยูอาร์แอลที่ถูกปิดกั้นทั้งหมด อันดับสอง คือ เนื้อหาและภาพลามกอนาจาร เป็น 

ร้อยละ 24 ของจ�านวนยูอาร์แอลที่ถูกปิดกั้นทั้งหมด ที่เหลืออีกร้อยละ 1 เป็น 

เนื้อหาอื่นๆ

ในปี 2552 เป็นปีที่มี “จ�านวนค�าสั่งศาล” ให้ปิดก้ันเว็บไซต์ตามค�าขอของ

กระทรวงไอซีที สูงที่สุด คือ 64 ฉบับ ยังผลให้ปิดกั้น 28,705 ยูอาร์แอล ในขณะ

ที่ปี 2553 เป็นปีที่มีจ�านวนเว็บไซต์ถูกปิดกั้นสูงที่สุด คือ 45,357 ยูอาร์แอล โดย 

ค�าสั่งศาล 45 ฉบับ

ทมีวจิยัพบว่าปัจจยัหนึง่ทีม่อีทิธพิลต่อการปิดกัน้เวบ็ไซต์ในประเทศไทย ส่วน

หนึ่งมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ซ่ึงส่งผลต่ออัตราการแสดงออก 

ในเรื่องการเมืองของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์

นอกจากนี้แม้กฎหมายก�าหนดให้ศาลเป็นองค์กรผู้กลั่นกรองค�าร้องให้ปิดก้ัน 

เว็บไซต์ แต่จากงานวิจัยพบว่าจากค�าสั่งศาลทั้งสิ้น 156 ฉบับ มีถึง 142 ฉบับ 

ที่ศาลออกค�าสั่งในวันเดียวกันกับที่กระทรวงไอทีซียื่นค�าร้อง โดยในปี 2552 และ 

2553 ศาลมีค�าสั่งปิดกั้นโดยเฉลี่ยถึง 326 ยูอาร์แอลต่อวัน และ 986 ยูอาร์แอล 

ต่อวัน ตามล�าดับ



รายงานพลเมืองเน็ต 2555 32

2) สถิติคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

ด้านสถิติคดีความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พบว่า มีคดีความทั้งสิ้น 325 คดี 

เมื่อพิจารณาจากคดีที่ขึ้นสู่ชั้นศาล พบว่าเป็นคดีที่เก่ียวกับการเผยแพร่เนื้อหาสูงถึง

ร้อยละ 66.15 ขณะที่คดีที่กระท�าต่อตัวระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ มีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้น

ทัง้นี ้คดคีวามทัง้หมดสามารถจ�าแนกประเภทความผดิได้ดงันี ้อนัดบัหนึง่ หมิน่

ประมาทบุคคลอื่น จ�านวน 100 คดี อันดับสอง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ 47 

คดี อันดับสาม ดูหมิ่นกษัตริย์ฯ 40 คดี อันดับสี่ ความผิดฐานฉ้อโกงหรือหลอกลวง

ทางอินเทอร์เน็ต 31 คดี อันดับห้า เผยแพร่ภาพลามก 31 คดี อันดับหก เผยแพร่

โปรแกรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 12 คดี อันดับเจ็ด เนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง 6 คดี 

และเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุได้อีก 58 คดี งานวิจัยพบว่า ในบรรดาคดีทั้งหมด 

มีผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นตัวกลางผู้ให้บริการทั้งสิ้น 26 คดี

3) ปัญหาของเนื้อหากฎหมาย 

ผลการศึกษา พบว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มีปัญหาการนิยามศัพท์ เช่น  

ค�าว่า “ผู้ให้บริการ” ที่ก�าหนดนิยามและแยกประเภทไว้ไม่ชัดเจน ทั้งยังก�าหนดให้ 

ผู้ให้บริการทุกประเภทมีหน้าที่ทั้งเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และมีความรับผิด

ต่อการเผยแพร่เนื้อหาของผู้อื่นโดยไม่แยกแยะ และยังก�าหนดโทษแก่ผู้ให้บริการไว้

เท่ากบัผูก้ระท�าความผดิหรอืตัวการอกีด้วย ซึง่ไม่สมเหตสุมผล หรอืได้สดัส่วนระหว่าง

ความผิดที่เกิดขึ้นกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัญหาในการบัญญัติฐานความผิด ซึ่งปรากฏความคลุมเครือของบทบัญญัติ

ทั้งในมาตรา 14 มาตรา 15 และ มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เช่น มาตรา 

14 (2) มักถูกใช้ตั้งข้อหาควบคู่กับคดีความมั่นคง มีปัญหาในเรื่องขอบเขตการบังคับ

ใช้ มถ้ีอยค�าก�ากวม ไม่ชดัเจน อย่าง “ความเสยีหายต่อความมัน่คง” และ “ก่อให้เกดิ

ความตืน่ตระหนกแก่ประชาชน” ซึง่ขดักบัหลกัความชอบด้วยกฎหมายทีว่่ากฎหมาย

ต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน และคดีตามมาตรา 14 (2) และ (3) ส่วนใหญ่เป็นการ

บังคับใช้ร่วมกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ขณะที่มาตรา 20 ว่าด้วยการ
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ระงับการเผยแพร่เนื้อหาหรือการปิดเว็บไซต์ มีถ้อยค�าที่คลุมเครือว่าเนื้อหาประเภท

ใดที่อาจถูกปิดกั้นได้ โดยหลักการแล้วการปิดกั้นเว็บไซต์ต้องบัญญัติเงื่อนไขและ 

หลกัเกณฑ์ให้ชดัเจน และการปิดกัน้เวบ็ไซต์ควรเป็นมาตรการข้ันสดุท้ายใช้อย่างจ�ากดั

4) ข้อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในต่างประเทศ คือ ประเทศสหพันธรัฐ

เยอรมนี มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และจีน พบว่า ทุกประเทศต่างรับรองเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แต่มี “ข้อยกเว้น” หรือ “ข้อ

จ�ากัดเสรีภาพ” ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เยอรมนีมีข้อยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครอง

เน้ือหาต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน ต่อสันติภาพของประชาชน การ

ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เหยียดหยามเชื้อชาติอื่น รวมท้ังการเผยแพร่ชาตินิยม

เยอรมัน (ลัทธินาซี) สหรัฐอเมริกามีข้อยกเว้นกรณีเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและ

เยาวชน จีนมีข้อยกเว้นในกรณีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพ

ของรฐับาล ส่วนมาเลเซยีมข้ีอยกเว้นในกรณเีนือ้หาทีเ่กีย่วกบัความมัน่คง ขดัต่อหลกั

ความเชื่อในศาสนาอิสลาม ลามกอนาจารและหยาบคาย และเนื้อหาที่เป็นอันตราย

ต่อเด็กและเยาวชน

อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีประเทศใดข้างต้นที่บัญญัติความผิดเกี่ยวกับ

การเผยแพร่เน้ือหาไว้ในกฎหมายที่ว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รวมท้ังไม่มี

ประเทศใดที่ก�าหนดความผิด และโทษส�าหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือตัวกลาง

ไว้ “เท่ากับ” ผู้เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นความผิดนั้นเอง

ทีมวิจัยมีข้อสังเกตด้วยว่า รัฐไทยมีมุมมองต่อการปิดก้ันเว็บไซต์ท่ีมีลักษณะ

เฉพาะตัว เพราะจ�านวนเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นในประเทศไทยถือเป็นผลงานการ 

บริหารของกระทรวงไอซีทีและน�าไปแถลงผลงานในทุกๆ รัฐบาลที่ผ่านมา

5) ข้อเสนอปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

ทมีวิจยัมข้ีอเสนอแนะ 3 ระดับคอื (1)  ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย (2) ข้อเสนอ

แนะทางนโยบาย และ (3) ข้อเสนอแนะต่อประชาชน และผู้ให้บริการสื่อออนไลน์
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(1) ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย กฎหมายนี้ควรเป็นกฎหมายอาญาที่ก�าหนด

ความผดิและโทษส�าหรบัอาชญากรรมคอมพวิเตอร์โดยแท้ หรอือาชญากรรมทีก่ระท�า

ต่อตวัระบบหรอืข้อมลูคอมพวิเตอร์โดยตรงเท่านัน้ ไม่รวมถงึเนือ้หา แต่หากรฐัยนืยนั

ว่าจ�าเป็นต้องมบีทลงโทษเกีย่วกบัการเผยแพร่เน้ือหา บทบญัญตัดิงักล่าวกต้็องมคีวาม

ชัดเจน ไม่คลุมเครือ

การก�าหนดความรับผดิและโทษแก่ผูใ้ห้บรกิารเกีย่วกบัการเผยแพร่เนือ้หา ควร

จ�าแนกระดับของความรับผิดตามลักษณะและประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

โดยค�านึงถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเนื้อหา เช่น ผู้ให้บริการเนื้อหาควรมีความ 

รบัผดิต่อเนือ้หา ในขณะทีผู่ใ้ห้บรกิารทางเทคนิคโดยแท้ไม่ควรมคีวามรบัผดิต่อเนือ้หา

ใดๆ เลย เว้นแต่เข้าเงื่อนไขบางประการ เช่น พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้คัดเลือก ปรับปรุง 

หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เผยแพร่นั้น

ในส่วนของมาตรการการระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือปิดกั้นเว็บไซต์  

ต้องแก้ไขให้มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ และไม่ท�าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง 

นอกจากน้ี ควรมีองค์กรผู้มีอ�านาจออกค�าสั่งที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้แทน

จากหลายฝ่าย

(2) ข้อเสนอแนะทางนโยบาย รัฐควรหามาตรการเพื่อก�ากับดูแลเนื้อหา 

บนสื่อออนไลน์ท่ีได้ดุลยภาพกับการคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน แทนการใช้

มาตรการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น การส่งเสริมกระบวนการหรือกลไก

ตรวจสอบกันเองระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ต้องเร่งพัฒนา

ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ของเจ้าหน้าทีร่ฐัให้ดขีึน้ รฐัควรต้อง

ส่งเสริมให้มีศาลช�านัญพิเศษเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ 

และจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน

(3) ข้อเสนอแนะต่อประชาชนและผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ ประชาชนและ

องค์กรเอกชนที่ท�างานด้านน้ีควรต่ืนตัวตรวจสอบการออกกฎหมาย กฎระเบียบ

ต่างๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและ

การแสดงความคิดเห็นอย่างสม�่าเสมอ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจรวมตัวกัน หรือ
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จดัตัง้เป็นกลุม่ผู้ประกอบการอย่างเข้มแขง็เพือ่เฝ้าระวงัไม่ให้รฐัก�าหนดภาระหน้าท่ีอนั 

ไม่เป็นธรรม พัฒนาวธิกีาร และแนวทางการคัดค้านโต้แย้งกฎหมาย นโยบายท่ีไม่ชอบ

ธรรม การออกค�าสั่งตามอ�าเภอใจ เช่น การน�าคดีขึ้นสู่ศาลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (29)

2.3 การยื่นค�าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า พ.ร.บ.คอม- 
พิวเตอร์ฯ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

เมือ่วนัที ่2 ก.ค. 2555 นายคธา ป. ซึง่เป็นจ�าเลยในคด ีพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ (อ่าน

รายละเอยีดเพิม่เติมทีบ่ทที ่1 เสรภีาพในการแสดงออกบนเนต็) ได้ยืน่ค�าร้องขอให้ศาล

ชั้นต้นส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ  มาตรา 14 (2) ขัด 

หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 40 (3) เพราะเป็นบทบัญญัติที่ก�ากวม เป็นการเปิด

โอกาสให้เจ้าหน้าทีใ่ช้อ�านาจดุลพนิิจได้อย่างไร้ขอบเขต ประชาชนอ่านแล้วไม่สามารถ

ทราบได้ว่าการกระท�าเช่นใดจงึผดิต่อกฎหมายโดยเฉพาะ ถ้อยค�าว่า “ก่อให้เกดิความ

ตื่นตระหนกแก่ประชาชน”

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 เว็บไซต์ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ 

ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญไม่รับค�าร้องไว้วินิจฉัย โดยระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย 

ว่า บทบัญญัติมาตรา 14 (2) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ นั้นมุ่งคุ้มครองความมั่นคง

ประเทศ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยส่วนรวม ซ่ึงเป็นไปตามหลัก

นิติธรรม และการก�าหนดความผิดทางอาญาแก่บุคคลตามกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาที่ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 

(3) แล้ว ค�าโต้แย้งของจ�าเลยจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ไม่ต้องด้วย 

หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 (30)

  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 :

มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้

(3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว และเป็นธรรม







บทที่ 3
วัฒนธรรมเน็ต

ในรอบปีท่ีผ่านมา ส�าหรับโลกของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย 

เฟซบุ๊กก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่มากที่สุดต่อคนไทยต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว ในปีนี้มีสถิติ

ที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายของไทย ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ไทยเป็น

ผู้ใช้ที่กระตือรือร้น (active) มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เช่น กรุงเทพมหานคร เป็น

เมืองที่มีคนใช้เฟซบุ๊กเยอะที่สุดจากสถิติของเฟซบุ๊กเอง และสถิติจากอินสตาแกรม

ระบุว่า สถานที่ที่มีการแท็กเพื่อโพสต์รูปในอินสตาแกรม สองอันดับแรกนั้นอยู่ใน

กรุงเทพฯ นี่แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่วนส�าคัญในชีวิตของคน

ไทย และ/หรือโดยเฉพาะคนกรุงเทพค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับคนชาติอื่น จึงเป็น

ที่น่าสังเกตว่า หากต้องการสร้างกระแสใดๆ ก็ตาม เครือข่ายสังคมจะเป็นที่หนึ่งที่

มีอิทธิพลไม่ด้อยไปกว่าสื่อกระแสหลักเลยทีเดียว ทั้งในด้านการตลาด กระแสสังคม

ทั่วๆ ไป และด้านการเมือง โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ-การตลาดนั้น มีการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักและท�ากันอย่างจริงจังและดุเดือดมาก

ขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2554  

ในปี 2555 มีข้อสังเกตว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยในทาง

การเมืองลดลง เพราะสถานการณ์การเมืองที่มีเสถียรภาพมากข้ึน ความวุ่นวาย

ทางการเมอืงลดลง เพราะพรรคทีไ่ด้เสยีงข้างมากได้จดัตัง้รฐับาล นอกจากนี ้ยงัมข่ีาว

การปิดเว็บ จับผู้แสดงความเห็นต่างทางการเมือง และจับกุมผู้ต้องหาคดีหมิ่น

พระบรมเดชานุภาพลดลง  

ในด้านวัฒนธรรมร่วมสมัย ปี 2555 เป็นปีท่ีเห็นกระแสการล้อเลียนเสียดสี 

(parody) บนเฟซบุ๊กเป็นไปอย่างเป็นกระแสหลัก (mass) มากข้ึน (จากปีก่อนท่ี

ยังเป็นที่นิยมในวงแคบในหมู่เสรีนิยมหรือกลุ่มคนต่อต้านชนชั้นน�าเก่า) กระแสการ
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ตั้งเพจหรือท�ามีม (meme) เพื่อล้อเลียนเสียดสีได้แพร่หลายไปสู่เรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้

จ�ากัดแค่เรื่องการเมือง แต่ขยายไปถึงหัวข้อที่กว้างขวางยิ่งข้ึน เช่น ล้อเลียนนัก

การเมอืง พรรคการเมอืง ศาสนา หนงั ละคร และภาษา ซึง่การล้อเลยีนเหล่านีเ้ป็นไป

อย่างทีม่คีวามแหลมคมน้อยลงเมือ่เทยีบกบัการล้อเลยีนเรือ่งการเมอืงในหมูเ่สรนียิม

ในปี 2554 แต่กลับมีมุมด้านความบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยมากข้ึน โดยในปี 

2555 นั้น เหล่าเพจล้อเลียนเกี่ยวกับภาษา เป็นกลุ่มที่เป็นที่นิยมและขยายไปในวง

กว้างมากที่สุด

3.1 ปัจจัยที่ท�าให้พฤติกรรมของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เปลี่ยนไปในปี 2555 

ส�าหรับเฟซบุก๊นัน้ ได้มกีารเปลีย่นวธิกีารแสดงผลในหน้าแรกทีเ่ริม่ใช้เมือ่เดอืน

ธนัวาคม 2554 ส่งผลให้ระบบการน�าเสนอโพสต์ต่างๆ เปลีย่นหน้าตาไป กล่าวคอื การ

โพสต์รูปภาพ มีพลังในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้มากกว่า “สถานะ” (status) ที่

เป็นข้อความ คลิป ลิงก์ บันทึก ฯลฯ อย่างมาก นอกจากนี้ การเชื่อมโยงเฟซบุ๊กกับ

แอปพลเิคชนัอย่างอนิสตาแกรมยิง่ท�าให้ดงึดดูการโพสต์ภาพมากขึน้ เนือ่งจากขนาด

ภาพเป็นส่ีเหลี่ยมจัตุรัส เมื่อแสดงผลในหน้าข่าวใหม่และหน้าข้อมูลส่วนตัวจึงเด่น

และไม่หลุดกรอบ  

นอกจากนี้วิธีการแสดงผลในหน้าแรกจากเดิมจะมีส่วนที่แสดงข่าวเด่น ซึ่งคือ

การแสดงโพสต์ยอดนิยมค้างไว้ และข่าวทั่วไป แต่แบบใหม่นั้นได้ยกเลิกส่วนข่าวเด่น

ทิ้งไป การเปลี่ยนการแสดงผลนี้ท�าให้เรื่องราวต่างๆ ไหลไปตามเวลา ไม่มีเรื่องราวใด

ถกูแสดงไว้อย่างโดดเด่นค้างไว้เป็นเวลานานอกีต่อไป ส่งผลท�าให้ความสนใจของผูใ้ช้

เปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ มากกว่าทีจ่ะจดจ่อกบัประเดน็เดมิ หากเปรยีบเป็นการรายงาน

ข่าวก็คงเปรียบได้กับการรายงานข่าวแบบที่ไม่มีข่าวเด่น ข่าวพาดหัว มีแต่ข่าวที่เกิด

เมื่อ 15 นาทีก่อน หรือ 1 ชั่วโมงก่อนเท่านั้น 
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3.2 สถิติผู้ใช้เครือข่ายสังคมต่างๆ 
เฟซบุ๊ก 

เวบ็ไซต์โซเชยีลเบเกอร์ส (Socialbakers.com) รายงานเมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 

2555 ว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นอันดับที่ 14 ของโลก โดยที่กรุงเทพมหานคร 

เป็นเมืองที่มีจ�านวนผู้ใช้มากที่สุดในโลก คือ 12,797,500 คน ส�าหรับการเติบโตของ

การใช้เฟซบุก๊ในไทย จากการส�ารวจของเครอืข่ายพลเมอืงเนต็โดยใช้เครือ่งมอืในการ

สร้างโฆษณาในเฟซบุก๊ ได้ข้อมลูว่า มบีญัชบีคุคลทีร่ะบุว่าอยูใ่นประเทศไทย เมือ่เดอืน

พฤศจิกายน 53 มีผู้ใช้ 6,579,700 รายเพิ่มจากปี 52 ที่มีผู้ใช้ 1,963,560 ราย ถึง  

3.35 เท่า และเดือนกรกฎาคม 54 พบว่ามีผู้ใช้ 11,127,960 รายเพิ่มขึ้น 1.69 

เท่า สืบค้นเมื่อ 24 ตุลาคม 55 มีผู้ใช้ 17,334,480 ราย (เดือนธันวาคม 55 มีผู้ใช้ 

18,153,260 ราย) เพิ่มขึ้นจากปี 54 ประมาณ 1.56 เท่า โดยแบ่งเป็นที่ระบุว่าเป็น

ชาย 8,378,160 ราย ส่วนผู้ใช้หญิงมีมากกว่าคือ 8,866,500 ราย1

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญอย่าง วสันต์ ลิ่วลมไพศาล ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ 

บล็อกนัน (blognone.com) ให้ความเห็นว่า การนับจ�านวนผู้ใช้ของเฟซบุ๊กนั้น 

ไม่น่าเชื่อถือเท่าไร ตั้งแต่ที่มาของการได้มาซึ่งข้อมูลที่เฟซบุ๊กไม่ยอมเปิดเผย ว่าเป็น 

การนับจากบัญชีผู้ใช้ หรือจากหมายเลขไอพีของผู้ใช้ หรือการระบุถิ่นที่อยู่ของ 

ผู้ใช้เอง ซ่ึงผู้ใช้จ�านวนหนึ่งอาจจะเปิดเผยจังหวัดท่ีตัวเองอยู่ แต่ผู้ใช้อีกจ�านวน

มากก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนี้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ดูผิดปกติอื่นๆ อีก เช่น ตัวเลขของ 

เฟซบุก๊ระบวุ่าผูใ้ช้อยูใ่นกรงุเทพฯ ถงึ 12 ล้านคนหรอื 2 ใน 3 ของผูใ้ช้ในประเทศไทย 

แต่ตัวเลขเช่นการนับรวมจังหวัดที่อยู่ในรัศมี 80 กิโลเมตรรอบกรุงเทพฯ กับนับ 

เฉพาะกรุงเทพฯ อย่างเดียวมีความต่างกันเพียง 22,020 คนซึ่งน้อยจนดูผิดปกติ 

1 ส�ารวจจาก facebook.com/ads/create 
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ทวิตเตอร์

ข้อมูลจากไทยเทรนดิ้ง2 วันที่ 13 ม.ค. 56 ระบุว่า สามารถนับจ�านวนผู้ใช้ 

ทวติเตอร์ทีใ่ช้ภาษาไทยและผูใ้ช้ทีร่ะบวุ่าอยูใ่นประเทศไทย ท่ีเป็นบัญชีแบบสาธารณะ

ได้ 1.85 ล้านคน 

3.3 ปีแห่งการล้อเลียน (Parody)
กระแสการท�าเฟซบุ๊กเพจเพื่อการล้อเลียนมีมาตั้งแต่ปี 2554 โดยเริ่มต้นมา

จากประเด็นเกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์ จากการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็เป็น

พ้ืนทีห่น่ึงทีถ่กูใช้เพือ่แสดงความรกัต่อสถาบนัฯ โดยการแบ่งปันรปูภาพและข้อความ

เกี่ยวกับในหลวง ตามมาด้วยจ�านวนถูกใจและถูกแบ่งปันไปนับพันนับหมื่น และใน

ขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มก็ใช้มันเพ่ือแสดงออกถึงการตั้งค�าถามต่อสถาบันกษัตริย์ 

พ้ืนทีเ่ครือข่ายสงัคมออนไลน์จึงกลายเป็นทีแ่ห่งการปะทะกนัทางอดุมการณ์การเมอืง 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายหมิน่พระบรมเดชานภุาพ การแสดงความรกัต่อสถาบัน

ย่อมท�าได้อย่างเปี่ยมล้นจนถึงขั้น “เกินพอดี” ในขณะที่การตั้งค�าถามต้องท�าด้วย

ความระมัดระวังสูงเพราะต้องระวังไม่ให้ผิดกฎหมาย และระวังไม่ให้ถูกล่าแม่มด (ดู

เพิ่มเติม หัวข้อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเมือง) สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นความ

กดดันต่อผู้เห็นต่าง ที่อยากระบายความคิด ความรู้สึก แต่ไม่สามารถท�าได้อย่างตรง

ไปตรงมา ด้วยเหตดุงักล่าว กลุม่คนกลุม่หนึง่จงึเลอืกใช้การล้อเลยีนเพือ่แสดงออกถงึ

ความคดิทีเ่หน็ต่างเกีย่วกบัสถาบนักษัตรย์ิ วจิารณ์การแสดงความรกัเจ้าอย่างไม่รูจ้กั

พอ รวมไปถึงวิจารณ์กฎหมายหมิ่นฯ 

3 เพจที่ถือได้ว่า มีส่วนส�าคัญในการจุดติดกระแสล้อเลียนนี้ ได้แก่ กูkult, 

เคนชิโร่ และ ธเนศ เขตยานนาวา (ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ศาสดา”) ทั้ง 3 เพจจัดท�า 

2 ไทยเทรนดิ้ง (Thai Trending) คือ บอทหรือโปรแกรมอัตโนมัติส�าหรับท�าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งบน 
 อินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลการทวีต เอาไว้ท�า trending topics ของไทย เก็บสถิติจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ 
 ที่ระบุว่าอยู่ในประเทศไทย และทวีตเป็นภาษาไทย lab.in.th/thaitrend 
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โดยบุคคลที่ปกปิดชื่อจริง มีเนื้อหาเสียดสีเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ และ

อุดมการณ์ชาตินิยมต่างๆ เพจเหล่านี้ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าไร แต่เป็นที่นิยมใน

คนกลุม่ต่อต้านชนชัน้น�าเก่า (anti-establishment) และเสรนียิมชน แต่ต่อมากข็ยาย

สู่ผู้ใช้เฟซบุ๊กวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ 

รูปที่ 1  แสดงภาพโดย กูkult ที่เสียดสีกลุ่มนิยมสถาบันกษัตริย์และการท�ารัฐประหารเป็นถุงยางอนามัย

ท่ีคุมไม่ให้ประชาธิปไตยเติบโต โพสต์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555 คัดลอกจาก http://on.fb.me/

YSugIM

ในปี 2555 เป็นปีที่เห็นกระแสการล้อเลียนเสียดสีบนเฟซบุ๊กเป็นไปอย่าง

เป็นกระแสหลกัและเข้าสูว่งกว้างมากขึน้ กระแสการตัง้เพจหรอืท�ามมี3 เพือ่ล้อเลยีน

เสยีดสีได้แพร่หลายไปสูเ่รือ่งอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้จ�ากดัวงแค่เหล่าเสรนียิมหรอืต่อต้านชนชัน้

น�าเก่าอีกต่อไป แต่ขยายไปถึงหัวข้อที่กว้างขวางยิ่งข้ึน เช่น ล้อเลียนนักการเมือง 

พรรคการเมือง ศาสนา หนัง ละคร และภาษา ที่มีความแหลมคมน้อยลง แต่มีมุม

ด้านความบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยมากขึ้น  

3 มีม (meme) หมายถึง ข้อความ หรือ รูปภาพ ที่ถูกน�าไปกล่าวถึงและเพิ่มความหมายอย่างแพร่หลาย
 และรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ต  
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โดยในปี 2555 นั้น เหล่าเพจล้อเลียนเก่ียวกับภาษา เป็นกลุ่มท่ีเป็นท่ีนิยม

และขยายไปในวงกว้างมากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นในแบบการล้อเลียนภาษาไทย

มาตรฐาน ภาษาไทยโบราณ และภาษาไทยแบบใหม่ (หรือ “ภาษาวับัติ” ที่ถูกเรียก

โดยเหล่าอนุรักษ์นิยมชน) เหตุที่การล้อเลียนเกี่ยวกับภาษาเป็นท่ีนิยมมากนั้น เป็น

เพราะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับการใช้ค�าศัพท์ใหม่ๆ หรือ

การสะกดค�าที่ถูกปรับเปลี่ยนไปทุกวัน บนอินเทอร์เน็ตนั้น ค�าศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่จะ

แพร่หลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยท่ี 

ไม่เป็นมาตรฐานนี้กลับถูกประณามจาก “ผู้ใหญ่” ในสังคม เช่น กระทรวงวัฒนธรรม

ว่า เป็นสิ่งไม่เหมาะสมและท�าให้ภาษาไทยเสียหาย ความรู้สึกที่ถูกวิจารณ์เช่นนี้  

น�าไปสู่การแสดงออกในเชิงเสียดสีอย่างสุดโต่ง 

ปฏิกิริยาอย่างสุดโต่งต่อการถูกวิจารณ์ว่า ผู้ใช้เน็ตเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้

ภาษาไทยวิบัติ ถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ในเฟซบุ๊กเพจ 2 เพจประเภทล้อเลียนที่

ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย (อ่านว่า สมาคมนิยมสก๊อย)4 ที่เอา

ภาษาและการสะกดค�าแบบเฉพาะกลุ่มในหมู่วัยรุ่นบนอินเทอร์เน็ตมาท�าจนสุดโต่ง

เรียกว่า ภาษาสก๊อย และ ตะละแม่ป๊อปคัลเจอร์ ที่น�าเอาประโยค วลีต่างๆ ที่คุ้นหู

ในวัฒนธรรมร่วมสมัย (ป๊อปคัลเจอร์) มาแปลงเป็นภาษาโบราณ ในปีเดียวกัน ยังมี 

พจนานุเกรียน พจนานุกรมออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้เสนอค�าศัพท์และความหมายเอง ส่วน

ใหญ่เป็นการรวบรวมค�า ค�าย่อ และวลีที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่า

สนใจ หากแต่ไม่ใช่การล้อเลยีนภาษาโดยตรงคือ การล้อเลยีนแบบเรยีนภาษาไทยมานี 

มานะเพื่อเสียดสีอุดมการณ์ชาตินิยม 

4 สก๊อย (ค�านาม) แต่เดมิคอืค�าเรยีกหญงิอายวุยัรุน่ตอนต้นทีม่กันัง่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ซิง่ทีม่กัใส่เสือ้ยดื 
 ขนาดเล็กรัดตัว หรือ เส้ือกล้าม เกาะอก ใส่กางเกงขาส้ันเอวต�่า ต่อมาสก๊อยมีความหมายกว้างขึ้น 
 หมายรวมไปถึงวัฒนธรรมกลุ่มย่อยของเด็กวัยรุ่นหญิงตอนต้น ที่อาจแต่งตัวในลักษณะดังกล่าว และ 
 ใช้ “ภาษาสก๊อย” 
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รูปที่ 2  โพสต์ของเพจษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย ซึ่ง “ธร์รรมอ๊พ์ใข์ลกัรย์ฏิ๊ง์อ๊นุวซ์เษ๊บ์งอ๊” แปลว่า “ท�าอะไร

กันหนูเซ็งอะ” โพสต์เมื่อกุมภาพันธ์ 2556 น�ามาจาก http://on.fb.me/Z8xLgu

รูปที่ 3 แสดงการน�าเอาท่อนดังของเพลง Baby ของนักร้องเด็กวัยรุ่น จัสติน บีเบอร์ มาแปลงเป็นภาษา

ไทยโบราณ โพสต์เมื่อสิงหาคม 2555 น�ามาจาก http://on.fb.me/YSAtUY
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แบบเกรียนภาษา

โดย ยุกติ มุกดาวิจิตร

คัดลอกจาก blogazine.in.th/blogs/yukti-mukdawijitra/post/3598

“แบบเกรียนภาษา” เป็นปรากฏการณ์ในเฟซบุ๊กไทยท่ีผมว่าน่าติดตาม

อย่างยิ่งในขณะนี้ ผมขอตั้งข้อสังเกตบางประการคือ

(1) แต่ละส�านักเกรียนล้อเลียนภาษาด้วยวิธีการต่างกัน เรียกว่าวิธีวิทยา

ของการเกรียนของแต่ละส�านักมีแนวทางเฉพาะตัว เช่น

-  “ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย” เล่นกับการสะกดรุงรังโบราณ

-  “พจนานุเกรียน” ให้อรรถาธิบายค�าศัพท์วัยรุ่น

-  มานี มานะ ล้อเลียน วิพากษ์อุดมการณ์รัฐที่สอดแทรกในแบบเรียน

- “ตะละแม่ป๊อบคัลเจอร์” เอาค�าศัพท์วัยรุ่นมาล้อภาษารุงรังโบราณ 

ความเฉพาะตนที่ว่า แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่บนพื้นที่

ออนไลน์ได้อย่างดี

(2) แต่ละส�านักได้รับความสนใจมาก กรณีสมาคมนิยมสก๊อยก็เคยมีคน

สนใจไปกดไลท์นับหมื่นในเวลาเพียงไม่กี่วัน ส่วนตะละแม่ฯ ก็ท�าปรากฏการณ์

สร้างความนิยมในชัว่ข้ามสปัดาห์ทีม่คีนไลค์ถงึหลกัหมืน่ในระยะเวลาไม่นาน ส่วน

มานี มานะ ก็มีคนเล่น แบ่งปัน และสร้างใหม่ต่อไปเรื่อยๆ 

ถ้าเป็นจริงที่ว่าผู้เล่นเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ อายุน้อย และอาศัย

ในเขตเมือง นี่แสดงให้เห็นว่าภาษาเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง 

พวกเขาตื่นตัวกับภาษาอย่างยิ่ง เพียงแต่พวกเขาไม่ได้ให้ความส�าคัญกับภาษา

แบบอนุรักษ์ แต่พวกเขาให้ความส�าคัญกับการท�าให้ภาษามีวิวัฒนาการ มีการ

สร้างสรรค์

(3) การตื่นตัวกับภาษาไม่เพียงเป็นภาษาพูด แต่คนในเฟซบุ๊กตื่นตัวกับ

ภาษาเขียน ทุกเพจที่โด่งดังขึ้นมาล้วนใช้ภาษาเขียน เกี่ยวพันกับภาษาเขียน เล่น

กับภาษาเขียน 
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กรณีสมาคมฯ ชัดเจนว่าเขาเล่นกับตัวอักษร จากบทสัมภาษณ์ (ท่ีผม

เลือกจะเชื่อว่าเป็นแอดมินตัวจริง) เจ้าของเพจพูดถึงความไร้สาระของอักษรไทย  

ที่มีการสะกดที่รุงรังยุ่งเหยิง ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับเธอหรือไม่ นี่ก็เป็นทัศนะ

ที่เคยมีผู้น�าการเมืองไทยเห็นด้วยมาแล้ว เคยมีนักปราชญ์ภาษาไทยเสนออะไร

ท�านองนี้มาแล้ว 

ส่วนตะละแม่ฯ นั้น เห็นได้ชัดว่าเล่นกับภาษาเขียน ด้วยการแปลงภาษา

วัยรุ่นเป็นภาษาเขียน “โบราณ” ให้ดูเป็นภาษาวรรณกรรมโบราณ คนรุ่นเก่า

จ�านวนมากอาจไม่สนุกด้วย แต่คนรุ่นใหม่เขาสนุกมาก ผมเคยเข้าไปติดตามการ

เล่นของพวกเขา ทีส่นกุคอืเมือ่ตะละแม่ฯ โพสต์มา แฟนๆ กจ็ะไปแข่งกนัทายว่าที่ 

ตะละแม่ฯ เขียนมาหมายถึงวลีหรือค�าวัยรุ่นค�าไหน วลีไหน บางคนเร็วมากจน 

คนอื่นยกย่อง กดไลค์ให้เป็นร้อยในไม่กี่นาที

มานี มานะ เล่นกับการเขียน เล่นกับภาษาเด็กประถม เล่นกับค�าไม่กี่ค�า 

เป็นภาษาเขียนล้อเลียนที่มีพลังมากส�าหรับผม ประกอบกับภาพเขียนแนวต�ารา

เรยีน (ทีม่คีนกรณุาให้ความรูใ้นเฟซบุก๊ว่าเป็นลายเส้นสไตล์ของเตรยีม ชาชมุพร)

ส่วนพจนานเุกรยีน อาจดเูป็นภาษาพดู แต่ผมคดิว่าส่วนใหญ่เขาได้มาจาก

ภาษาในโลกอินเทอร์เน็ต โลกอินเทอร์เน็ตไทยสร้างภาษาเขียนมากมาย เช่น ค�า

ว่า เกรียน ค�าว่า วทน. ค�าว่า เมพขิงๆ ค�าว่า จังเบย หรือวลีว่า ดงบังวงแตก ก็มา

จากโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโลกของภาษาเขียน

นี่แสดงว่า การเขียนและการอ่านกลับมาหรือยังมีความส�าคัญกับโลกยุค

ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ปรากฏการณ์นี้น่าจะยังอยู่กับเราตราบเท่าท่ีโลกดิจิทัลยัง

ไม่สามารถ “เร็ว” และกินเนื้อที่ข้อมูลได้มากกว่าโลกของการเขียน

(4) หากใครมองว่าเฟซบุ๊กไม่สร้างสรรค์ ท�าลายการคิดค้นอะไรใหม่ๆ 

คนพวกนั้นคงยังต่อสู้แต่ในเวทีของการเมืองเปิดหน้า การเมืองแบบทางการ 

การเมืองแบบพลิกผันข้ามคืน การเมืองแบบการปฏิวัติ และพวกเขาก็ล้าหลังกับ

กระบวนการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมและสงัคมหลงัยคุการปฏวิตั ิทีม่กัค่อยๆ 

เปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
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แบบเกรียนภาษาเหล่านี้จึงไม่ได้เกรียนกันเล่นๆ แม้พวกเขาไม่ได้คิดถึงสิ่ง

ที่ผมเพ้อเจ้อมาข้างต้นอย่างเป็นระบบ แต่นัยของผลงานทางวัฒนธรรมของพวก

เขามีความหมายทางสังคมที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ขอให้เกรียนกันต่อไป

รูปที่ 4 ภาพล้อเลียนอุดมการณ์รัฐไทยของแบบเรียนภาษาไทย ซึ่งท�าโดย กูkult โพสต์เมื่อกันยายน 

 2555 น�ามาจาก http://on.fb.me/Y1HoMu
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มีม “มิตรสหายท่านหนึ่ง” 
อกีปรากฏการณ์หนึง่ทีน่่าสนใจคือ กระแสการ “โควท5” ค�าพดูของผูม้ชีือ่เสยีง  

ซึ่งถูกท�าให้แพร่หลายในเฟซบุ๊กโดยเพจวิวาทะ6 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า เมื่อมีการโควท 

ค�าพูดบ่อยๆ ท�าให้สังคมออนไลน์เริ่มตระหนักถึงการให้ “เครดิต” หรือใส่ข้อมูลว่า  

ข้อความดังกล่าวเป็นของใคร เกิดความตระหนักเรื่องการเป็นเจ้าของค�าพูด การที่

ต้องขออนุญาตเจ้าของโควททกุครัง้ และอ้างองิเครดติทกุครัง้ ท�าให้ไม่สะดวกในการ

เผยแพร่โควทต่อ ในบางกรณีการเผยแพร่อาจท�าได้ยาก ถ้าเจ้าของโควทห่วงความ

เป็นส่วนตัว เป็นต้น  

“มติรสหายท่านหนึง่” เป็นมมีทีเ่กดิขึน้เพือ่การเผยแพร่โควทต่ออย่างสะดวก

และรวดเร็ว ด้วยแนวคิดการเป็นเจ้าของร่วม หรือ คอมมอนส์ (อ่านเพิ่มเติมบท คอม

มอนส์) และปกป้องความเป็นส่วนตัวของผูพ้ดูในเวลาเดยีวกนั ดงัสถานะของเพจมติร

สหายท่านหนึ่งที่โพสต์เมื่อ 22 เมษายน 2556 ว่า 

““พูดให้มันง่ายที่สุดแล้วใช้ Concept หน่อย คือ มิตรสหายท่านหนึ่ง เป็น

รูปแบบการโควตที่ต่อต้าน Intellectual Property แต่ปกป้อง Privacy” – มิตร

สหายท่านหนึ่ง” 

มีม มิตรสหายท่านหนึ่ง ปรากฏอยู่ในทั้งเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ประมาณ 

กลางปี 2555 ทั้งในรูปของการโควทแล้วให้เครดิตเป็นของ “มิตรสหายท่านหนึ่ง” 

เพื่อเป็นที่รู้กันว่า โควทๆ นี้สามารถน�าไปโควทต่อได้เลยทันที โดยไม่ต้องขออนุญาต

หรือให้เครดิต หรือเลือกจะให้เครดิต และผ่านทางเพจ “มิตรสหายท่านหนึ่ง”  

ในเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นที่ๆ รวบรวมโควทตั้งแต่ 1 ประโยคไปจนถึงหลายย่อหน้า จาก 

หลากหลายบุคคลอีกที 

5  โควท มาจาก โควเทชั่น ซึ่งเป็นค�าอ่านออกเสียงของ quotation หมายถึงการอ้างอิงค�าพูดโดยใส่ 
 อัญประกาศ 
6 ภาพล้อเลียนอุดมการณ์รัฐไทยของแบบเรียนภาษาไทย ซึ่งท�าโดย กูkult โพสต์เมื่อกันยายน 2555 น�า 
 มาจาก http://on.fb.me/Y1HoMu 
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รูปที่ 5 แสดงโพสต์ของ Art Bact’ หรือ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ที่เล่นกับมีม มิตรสหายท่านหนึ่ง โพสต์

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คัดลอกจาก http://on.fb.me/12CsZhx

โหดสัส
เพจที่มีบทบาทการล้อเลียนเสียดสีสังคมที่ส�าคัญในรอบปีอีกเพจคือ เพจ-

โหดสัส (ต่อมาย้ายเพจไปเป็น “โหดสัส V2”) ตั้งขึ้น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 54 ค�าว่า 

“โหดสัส” มาจากค�าว่า “โหดสัตว์” เป็นค�าอุทานที่ถูกใช้แพร่หลายในหมู่วัยรุ่นซึ่งใช้

เมือ่พบเหน็ความรนุแรง ความหยาบช้า โหดสสัเป็นเพจทีด่เูผนิๆ แล้ว คอืเพจทีโ่พสต์

แต่ภาพรุนแรง หยาบช้า อุจาด สกปรก ซกมก ลามกอนาจาร เช่น อุจจาระ แต่จุด

ประสงค์จริงๆ ที่ซ่อนอยู่คือการประชดประชันคุณค่า “ความดีงาม” ของสังคมไทย 

ซึ่งเป็นสังคมที่พยายามเสนอให้เห็นว่า เต็มไปด้วยด้านที่ดีงาม แต่จริงๆ แล้วสังคม

ไทยก็มีทั้งด้านสวยงามและไม่สวยงาม เช่น ภาพอุจจาระ และอวัยวะเพศ การร่วม

ประเวณี ที่เพจโหดสัสโพสต์บ่อยๆ ก็เป็นเพราะอยากท�าให้คนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็น

คน “ดี” งามอย่างไร ก็ยังคงมี 3 สิ่งนี้ (31)
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3.4 ปรากฏการณ์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทยที่น่าสนใจในปี 
2555

1) กลยุทธ์การโพสต์ภาพเพื่อเรียกยอดถูกใจของเพจต่างๆ 

ด้วยการใช้เฟซบุ๊กในการสื่อสารมากขึ้นทั้งทางธุรกิจและการเมือง ท�าให้ยอด

จ�านวนแฟนเพจในไทยปัจจุบันสูงถึง 300,000 เพจ แอดมินเพจจึงต้องสร้างกลยุทธ์

ในการดงึดดูความสนใจของผูใ้ช้เพือ่เพิม่ยอดกดถกูใจและยอดการถูกพดูถึง (จากการ

ถูกแบ่งปันโพสต์ เป็นต้น) ให้กับเพจที่ตัวเองดูแลอยู่  กลยุทธ์ที่ถูกใช้มากที่สุด คือ

การโพสต์ภาพที่น่าสนใจ ที่จะสามารถดึงดูดให้คนมากดถูกใจและแบ่งปันหรือแสดง

ความเหน็จ�านวนมาก สิง่ทีน่่าสงัเกตคอื ภาพทีม่กัถกูน�ามาใช้ในกลยทุธ์นีม้กัเป็นภาพ

ทีส่ามารถปลกุอดุมการณ์เจ้านิยม และชาตินิยม และภาพสตัว์เลีย้งน่ารกัหรอืหญงิสาว

สวยงาม ภาพทีถ่กูแบ่งปันบ่อยเป็นอนัดบัหนึง่คอื ภาพในหลวงและราชวงศ์ทีห่ลายๆ 

ครั้งไม่มีที่มาที่ไป วันที่บันทึกภาพ หรือข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น แต่อาจมีเพียงข้อความว่า 

“ทรงพระเจริญ” เป็นต้น ภาพที่ปลุกอุดมการณ์ชาตินิยม เช่น ภาพการพ่ายแพ้ของ 

แก้ว พงษ์ประยูร ในคู่ชกมวยชิงเหรียญทองโอลิมปิกที่ปักกิ่ง ปี 2555 ซึ่งพ่ายแพ้ต่อ  

ซู ชิหมิง โดยการแข่งขันครั้งนี้ถูกคนไทยจ�านวนมากพูดถึงว่า ซู ชิหมิง ได้ชัยชนะ 

มาอย่างไม่ขาวสะอาด อีกภาพที่น่าสนใจคือ ภาพกลุ่มคนร้ายแบ่งแยกดินแดนโจมตี

เจ้าหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

กลยุทธ์ตลาดการโพสต์รูปเช่นนี้ไม่ได้ถูกใช้โดยสินค้าเท่านั้น นักการเมืองโดย

เฉพาะจากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างความนิยม

ได้โดดเด่นกว่าพรรคอื่น ก็ใช้กลยุทธ์โพสต์รูปเช่นกัน ซึ่งนอกจากพวกเขาจะแสดง

ทัศนะทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊กแล้ว ก็ยังมีการโพสต์ภาพสัตว์ วิวทิวทัศน์และภาพ

พระบรมฉายาลักษณ์ 

ส�าหรับการโพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเรียกยอดถูกใจ เป็นกลยุทธ์ที่

ท�ากันอย่างแพร่หลาย จนบางครั้งเกิดค�าถามถึง “ความเหมาะสม” เช่น กรณีที่เพจ 

“สมาคมแชร์รูปเกย์ 18+” บนเฟซบุ๊กได้โพสต์รูปราชวงศ์ท่ามกลางบรรดารูปแนว

เซ็กซี่อื่นๆ ที่ตัวเองโพสต์ 
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ปัจจุบันมีสินค้าจ�านวนมากสร้างเฟชบุ๊กเพจเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

และการจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นจ�านวนมาก สินค้าท่ีใช้เฟซบุ๊กเพื่อการตลาด

อย่างดุเดือดมาก คือ ชาเขียว 2 ยี่ห้อ โดยอิชิตันที่ยอดถูกใจแฟนเพจ Ichitan อยู่

ที่ 1.8 ล้านถูกใจ และเพจ Oishi Drink Station ของโออิชิ อยู่ที่ 846,000 ถูกใจ 

(สืบค้นเมื่อมิถุนายน 2556) ที่ทั้งสองเพจต่างใช้วิธีให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กมากดแบ่งปันและ

ถกูใจภาพของตน แล้วสุม่แจกโทรศพัท์มอืถอื กรณขีองโออชิซิึง่ใช้การตลาดนีเ้มือ่ต้น

เดือนกันยายน เพียงแค่ 8 ชั่วโมง มีคนมาถูกใจภาพของโออิชิมากกว่า 100,000 ครั้ง 

และแบ่งปันไปมากกว่า 700,000 ครั้ง อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า การท�าการ

ตลาดเช่นนี้อาจผิดระเบียบชุมชนเฟซบุ๊ก 

2) “ส่วนตัว” สู่ “สาธารณะ” 

ในปี 2555 เป็นปีที่กระแส (ซึ่งเป็นสาธารณะ) หลายอย่าง เกิดมาจากสิ่งท่ี

เป็น “ส่วนตัว” ทั้งบทสนทนาส่วนตัว บทสนทนาระหว่างกลุ่ม สถานะบนเฟซบุ๊ก 

และภาพร่างกายทีส่งัคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นส่วนตวั กลายมาเป็นข้อมลูทีถ่กูแบ่งปัน

กันอย่างแพร่หลายบนพื้นที่สาธารณะ ทั้งโดยตั้งใจ ไม่ตั้งใจ และไม่ระมัดระวัง กรณี

ที่น่าสนใจมีดังนี้

(1) เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่ (เมษายน)

ต้นเดือนเมษายน ประโยค “เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่” กลายเป็นประโยคที่

แพร่หลายบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะทวิตเตอร์ ที่ท�าให้แฮชแท็ก #เรื่อง

นี้ถึงครูอังคณาแน่ ติดอันดับความนิยมในการจัดอันดับของไทยเทรนดิ้งคือประโยค

ที่เด็กประถมคนหน่ึงพูดระบายลงในคลิปถึงเพ่ือนๆ เพราะเขาถูกบล็อคออกจาก 

กลุ่มเฟซบุ๊กของห้องที่โรงเรียน  เด็กคนนี้โพสต์คลิปโดยหวังว่า คลิปนี้จะต้องไปถึงหู

ครูประจ�าชั้น ซึ่งชื่ออังคณาสักวัน กระแสของวลี “เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่” ท�าให้มี

คนน�าเนื้อหาและวลีไปแต่งเป็นเพลงลงยูทูบอีกด้วย สิ่งที่ท�าให้คลิปครูอังคณาเป็นที่ 

โด่งดังอาจเป็นเพราะความที่ผู ้โพสต์เป็นเด็ก แต่วาจาท่าทางท่ีใช้ขึงขังเหมือน 

ผู้ใหญ่ (32)
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รูปที่ 6 แสดงภาพจากคลิปยูทูบ “เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่”

(2) แก๊งโอรส กับ เน วัดดาว (พฤศจิกายน) 

เน วัดดาว เป็นฉายาของวยัรุน่ชายคนหนึง่ทีเ่คยพวัพนักบัแก๊งอนัธพาลท่ีช่ือว่า 

“แก๊งโอรส” ต่อมา เน วดัดาว แยกตวัออกจากแก๊งโอรสเพราะมกีารผดิใจกนั ทัง้สอง

ฝ่ายจงึโพสต์คลปิโต้ตอบกนัไปมาผ่านบรกิารแบ่งปันวดิโีอ โซเชยีลแคม (Socialcam) 

และต่อมาคลิปเหล่านั้นมาอยู่บนยูทูบ เหตุที่คลิปชุดนี้โด่งดังน่าจะเป็นเพราะแก๊ง

โอรสเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การต่อยตีกันของกลุ่มวัยรุ่นอันธพาล ซึ่งเป็น

สังคมทีผู้่ใช้อนิเทอร์เนต็อกีจ�านวนมากเข้าไม่ถงึ และไม่เข้าใจ การได้เหน็ชวีติจรงิของ

บุคคลเหล่านี้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจและตื่นเต้น ซึ่งนักกิจกรรมทางสังคมอย่าง สมบัติ 

บุญงามอนงค์ กล่าวถึงกรณีนี้ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ช่วงนี้สนใจเยาวชนกลุ่มนี้เป็น

พิเศษ โลกอินเทอร์เน็ตมันท�าให้เราได้เรียนรู้คนเหล่านี้โดยที่เรามีระยะห่างไม่ต้อง

ลงไปคลกุ ได้เหน็ ได้เข้าใจ แล้วค่อยคดิอ่านต่อไปว่าสงัคมจะเป็นอย่างไรต่อไป” ความ
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ดงัของคลปิวดิโีอดังกล่าว น�าไปสูก่ารเร่งปราบปรามแก๊งโอรส ซ่ึงต�ารวจสามารถจบัแก๊ง 

โอรสได้ในที่สุดเมื่อต้นเดือนมกราคม 2556 จากการติดตามข้อมูลในเฟซบุ๊ก (33)  

และ เน วัดดาว ก็ได้เป็นแขกรับเชิญของรายการข่าวรายการหนึ่งทางช่อง 

เนชั่นแชนแนล (34)

จะเห็นได้ว่า ทั้งกรณี เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่ และคลิป เน วัดดาวเป็นการ

ท�าคลิปวิดีโอสั้นลงยูทูบเพื่อสื่อสารกันระหว่างคนกลุ่มเล็กๆ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการ

ทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่ตั้งค่าการเข้าถึงคลิปแบบสาธารณะท�าให้ทุกคนสามารถชม

ได้ ต่อมาวิดีโอดังกล่าวถูกแบ่งปันต่อกันไปเรื่อยๆ เกิดเป็นกระแสในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 

(3) “แก่ ใจดี สปอร์ต กทม” (ตุลาคม)

“แก่ ใจดี สปอร์ต กทม” เป็นวลีฮิตที่มีที่มาจากบทสนทนาส่วนตัวระหว่าง 

ชายสูงอายุ ที่ส่งทางข้อความส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก หาหญิงสาวที่ประกอบอาชีพพริตตี้

คนหนึ่ง ด้วยหวังว่าจะสานสัมพันธ์ แต่เนื่องจากหญิงสาวไม่เล่นด้วย จึงจับภาพหน้า

จอบทสนทนาดงักล่าวไปโพสต์ในหน้าเฟซบุก๊ของตวัเองเพือ่แฉพฤตกิรรมชายดงักล่าว 

เวลาผ่านไปไม่นาน ภาพดังกล่าวถกูแบ่งปันต่อๆ กนัไปเรือ่ยๆ จนกลายเป็นกระแสบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในเวลาแค่ชั่วข้ามคืน ซึ่งต่อมามีคนน�าเอาวลี “แก่ ใจดี 

สปอร์ต กทม” ไปเปิดแฟนเพจหลายสิบเพจ บางเพจมีคนกดกดถูกใจเกือบแสนครั้ง 

ไม่นาน ความดังของวลีดังกล่าวก็ถูกน�าเสนอผ่าน ทีวีและหนังสือพิมพ์กระแสหลัก 
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รูปที่ 7 แสดงบทสนทนาระหว่างชายสูงอายุกับพริตตี้ที่น�ามาสู่วลี “แก่ ใจดี สปอร์ต กทม.”  น�ามาจาก 

 http://bit.ly/PEIU90

(4) แอร์-กาแฟ กับความเป็นสาธารณะและส่วนตัวบนเฟซบุก๊ (พฤศจกิายน)

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า ฮันนี่ (Honey) ซึ่งอ้างตัว

เป็นพนักงานต้อนรับหญิงของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค โพสต์ข้อความโดยตั้งค่า

แบบสาธารณะในเฟซบุก๊ว่า ได้พบว่า เทีย่วบนิจากกรงุเทพฯ ไปฮ่องกง ซึง่ตนเองต้อง

ปฏบิตังิานเป็นพนกังานต้อนรบัในวนันัน้ มชีือ่ของ น.ส.แพทองธาร ชนิวตัร หรอือุง๊อิง๊ 

บุตรสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยสารกับเครื่องบินล�านั้น

ด้วย (เธอโพสต์ภาพรายชื่อผู้โดยสารบนเครื่องระบุเลขที่นั่ง ที่มีชื่อแพทองธาร แต่

ปิดบังชื่ออื่นๆ ไว้) และกล่าวว่า รู้สึกโกรธเกลียดจนอยากจะราดกาแฟใส่ศีรษะของ

แพทองธาร แต่ก็ไม่ได้ท�า บนเฟซบุ๊กของฮันนี่ยังปรากฏภาพของเธอไปร่วมชุมนุม

กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วย 
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เนื่องจากโพสต์ดังกล่าวถูกตั้งค่าแบบสาธารณะ จึงถูกแบ่งปันในเฟซบุ๊กอย่าง

กว้างขวาง จนสื่อกระแสหลักน�าไปรายงาน สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง

กว้างขวางในเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า ในฐานะท่ีเป็นพนักงานต้อนรับ ฮันนี่ได้ท�า

ผิดกฎของอาชีพและยังละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารอีกด้วย เกิดเป็นกระ

แสเรยีกร้องให้มกีารปลดพนกังานคนดงักล่าวตามเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่างๆ ของ 

สายการบินคาเธ่ย์ ทั้งทางเฟซบุ๊กเพจและทวิตเตอร์ รวมถึงการประท้วงกลุ่มเล็ก

ของคนเสื้อแดงที่หน้าส�านักงานของสายการบินคาเธ่ย์ที่กรุงเทพฯ อีกด้วย ต่อมา 

สายการบินได้ท�าหนังสือแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยยอมรับ

ว่า เหตุการณ์นี้เกิดโดยพนักงานของสายการบินจริง แต่พนักงานคนนี้ไม่มีสถานะ

พนักงานอีกต่อไป ซึ่งผนวกกับการโพสต์ข้อความของฮันนี่ในเฟซบุ๊กว่า ตนได้ 

ลาออกแล้ว ต่อมา เรื่องนี้ถูกรายงานโดยสื่อต่างชาติมากมาย เช่น บีบีซี เอเอฟพี  

เดลิเมล เป็นต้น  

3.5 การเสียบประจานออนไลน์ผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง

การเสียบประจานออนไลน์ต่อผู้มีความเห็นต่างจากกรอบคิดหลักของสังคม

ด้านสถาบันกษัตริย์ หรือ การ “ล่าแม่มด” เริ่มมีปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงหลัง

รัฐประหาร 2549 และเริ่มมีการล่าแม่มดเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น (เช่น เกิดการรวม

ตัวเป็นกลุ่มยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม Social Sanction: SS7   ในเฟซบุ๊ก) ประมาณ

ปี 2553 การล่าแม่มดทวีความเข้มข้นและมีผลต่อชีวิตของผู้ถูกล่าในปี 2554 ส่วน

หน่ึงเป็นเพราะสถานการณ์การเมืองออฟไลน์ที่ตึงเครียด ซ่ึงมีการสลายการชุมนุม

ของกลุ่มคนเสื้อแดง จนท�าให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 90 คน8

7 Facebook.com/SocialSanction
8 อ่านเพิ่มเติม เรื่องการล่าแม่มดในปี 2554 ได้ในรายงานประจ�าปีเครือข่ายพลเมืองเน็ต พ.ศ. 2554:  
 เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย 
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ส�าหรับปี 2555 แม้ว่าเพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมจะมียอดถูกใจเพิ่ม 

จากปี 2554 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์9 การล่าแม่มดผู้ท่ีถูกกล่าวหาว่าละเมิดสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ก็ยังคงด�ารงอยู่ อย่างไรก็ตามแม้ตัวเพจเองจะมียอดถูกใจมากขึ้น 

แต่ก็ดูเหมือนมิได้มีอิทธิพลมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยเหตุผลหลัก 4 ประการคือ 

1) การเปลีย่นระบบการแสดงผลทีห่น้าแรกของเฟซบุ๊กทีท่�าให้ความสนใจของ

ผู้ใช้ไหลไปตามเส้นเวลา มากกว่าที่จะค้างอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว

2) การเปลี่ยนรัฐบาล10 ที่ท�าให้ความโกรธแค้นตึงเครียดในหมู่กลุ่มผู้ต่อ

ต้านอ�านาจเก่า (anti-establishment) น้อยลง ส่งผลท�าให้พวกเขาโพสต์ข้อความ 

ล่อแหลม หมิ่นเหม่ต่อความผิดมาตรา 112 น้อยลง การเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาล

พรรคเพื่อไทยก็ท�าให้สถานการณ์การกดทับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

คลี่คลาย และในขณะเดียวกัน เพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมก็เปลี่ยนมาอุทิศเวลา

ครึ่งหน่ึงจากการล่าผู้เห็นต่าง มาเป็นการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพื่อไทยแทน สังเกตได้จากโพสต์มากกว่าครึ่งหนึ่งในปีนี้ เป็น

โพสต์ที่ไม่เกี่ยวกับการล่าแม่มด แต่เป็นการวิจารณ์รัฐบาลเป็นส่วนใหญ่

3) การเสียบประจานผู้เห็นต่างออนไลน์ไม่ใช่ของใหม่ในสังคมไทยอีกต่อไป  

ในช่วงปี 2553 ถึงต้นปี 2554 การถูกเสียบประจานเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัว และ 

ดูเป็นเรื่องรุนแรงมาก ส�าหรับผู้คนที่สนับสนุนการล่าก็เป็นเรื่องที่ดูน่าตื่นเต้นและ 

น่าตดิตาม เพราะเกีย่วข้องกบัผูท้ีท่�าสิง่ต้องห้าม (taboo) ในสงัคม อย่างไรกต็าม เมือ่

เวลาผ่านไป มีผู้ถูกล่ามากขึ้นๆ และลักษณะการล่าก็เป็นไปแบบซ�้าเดิม กล่าวคือ น�า

รูป และข้อมูลส่วนตัวที่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตมาเปิดเผย ตัดต่อรูปให้ดูน่า

อับอาย วิธีการดังกล่าวถูกฉายซ�้าๆ จนฝ่ายที่วิพากษ์สถาบันกษัตริย์ก็เริ่มชินชา และ

ก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นส�าหรับฝ่ายที่เห็นด้วยกับการล่าแม่มดให้ติดตามอีกต่อไป นอกจาก

9 ส�ารวจวนัที ่18 ต.ค. 54 มยีอดผูก้ดถกูใจ 13,741 ครัง้ ส�ารวจวนัท่ี 29 ธ.ค. 55 มยีอดผูก้ดถูกใจ 27,375  
 ครั้ง ส�ารวจโดยกองบรรณาธิการ 
10 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรคเพื่อไทย  
 ซึ่งมีผู้น�าตัวจริงคือ อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่ง 
 หนึ่ง และพรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคฝ่ายค้าน 
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นี้ ยังมีผู้ถูกล่าบางคนที่ไม่กลัว ไม่รู้สึกอับอาย และยังท้าทายกลุ่มล่าแม่มดนี้เสียอีก11 

จนท�าให้ดูเหมือนว่า การถูกล่าแม่มดนั้นแท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีผลใดต่อชีวิตจริง 

4) การเสียบประจานที่ขยายประเด็นกว้างขึ้น และค่อนข้างสะเปะสะปะ ใน

ระยะหลงัตัง้แต่สถานการณ์การเมอืงตึงเครยีดน้อยลง กลุม่ยทุธการลงทัณฑ์ทางสงัคม

กเ็ร่ิมขยายวงการเสยีบประจานมากขึน้ ไปยงัผูท้ีแ่สดงความรกัต่ออดตีนายกรฐัมนตรี

ทักษิณ ชินวัตร ผู้ที่ประกาศตัวว่า เป็นคนเสื้อแดง ผู้ที่วิจารณ์ศาสนาพุทธ วิจารณ์

อุดมการณ์ชาตินิยม หรือแม้กระทั่งคุณค่าของการศึกษา จนท�าให้การล่าดูสะเปะสะ

ปะ ไม่น่าติดตามอีกต่อไป 

3.6 อินเทอร์เน็ตกับวัฒนธรรมแฟน: กรณีศึกษาวัฒนธรรมแฟนบอลไทย

ในช่วงหลายปีหลงัมานีม้วีฒันธรรมแฟน (fan culture) จ�านวนมากปรากฏข้ึน

มาในสังคมไทย เราพบกลุ่มแฟนคลับนักร้องนักดนตรีที่รวมตัวท�าป้ายไฟให้ก�าลังใจ

ศลิปินคนโปรด พบการแต่งคอสเพลย์ (cosplay)12 ของแฟนการ์ตนู หรอืพบแฟนบอล

ใส่เส้ือสเีดยีวกนัเข้าชมฟตุบอลทีส่นามทกุๆ สดุสปัดาห์ มงีานศกึษาหลายชิน้พยายาม

ท�าความเข้าใจคนกลุ่มนี้ แน่นอนว่างานศึกษาวัฒนธรรมแฟนในแต่ละประเภทก็ให้ 

ค�าตอบหลายๆประเด็นที่ต่างๆ กันไป แต่ประเด็นหนึ่งท่ีน่าสนใจก็คือ งานศึกษา

ทั้งหมดชี้ไปในทางเดียวกันว่าแฟนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสื่อสารมากที่สุด13

ในเบื้องต้นเราอาจสรุปได้ว่าอินเทอร์เน็ตท�าให้เกิดวัฒนธรรมแฟนจ�านวน

มากขึ้นมา ค�าถามที่ตามมาก็คือ อินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างไรในวัฒนธรรมแฟน ซึ่ง

บทความนีจ้ะยกกรณีการเติบโตอย่างรวดเรว็ของวฒันธรรมแฟนบอลไทยมาพจิารณา

เพื่อตอบค�าถามดังกล่าว

11 อ่านเพิ่มเติม กรณีศึกษา นิธิวัติ วรรณศิริ: เป้าหมายหมายเลขหนึ่งของ SS ที่ รายงานประจ�าป ี
 เครือข่ายพลเมืองเน็ต พ.ศ. 2554: เสรีภาพและวัฒนธรรมเน็ตไทย หน้า 63 
12 คอสเพลย์คือการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในสื่อต่างๆ เช่น เกมหรือการ์ตูน 
13 เช่น สุปรีดา ช่อล�าไย, เครือข่ายการส่ือสารและการด�ารงอยู่ของแฟนคลับธงไชย แมคอินไตย์.  
 (วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549) และ กฤษณ์ เล็กเริงสินธุ์,  
 แจ็คแฟนคลับ: กรณีศึกษาเมธัส ตรีรัตนวารีสิน จากรายการเรียลลิตี้โชว์อะคาเดมี่ แฟนตาเชีย แจ็ค  
 เอเอฟ 4. (วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551)
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อินเทอร์เน็ตกับวัฒนธรรมแฟนบอลไทย 
ตั้งแต่หลังปี 2550 เป็นต้นมา เรียกได้ว่าวงการฟุตบอลสโมสรไทยก�าลังอยู่ใน

ช่วงขาขึ้น จ�านวนสโมสร งบประมาณลงทุน และขนาดของธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างก้าว

กระโดด ขณะเดียวกันแฟนบอลจ�านวนมากก็ปรากฏขึ้นมาด้วย ในฤดูกาลแข่งขัน 

2555 มีผู้เข้าชมการแข่งขันที่สนามตลอดทั้งปีมากกว่าสองล้านคน14 ไม่ใช่แค่ผู้ชมที่

สนามจ�านวนมากเท่านัน้ อกีปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้มาคอื “วฒันธรรมแฟนบอลไทย” 

เกิดกลุ่มแฟนบอลหลายๆ กลุ่มที่มีชื่อเรียกเฉพาะขึ้นมา กระทั่งในสโมสรเดียวกันก็

อาจมแีฟนบอลได้หลายกลุม่ แฟนบอลแต่ละกลุม่มกีารรวมตวักนัท�ากจิกรรมอย่างต่อ

เนื่อง ทั้งในวันที่มีและไม่มีการแข่งขัน กิจกรรมต่างๆ ที่แฟนบอลท�าร่วมกันกลายมา

เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเป็นแฟนบอลนอกจากการไปดูการแข่งขันที่สนาม โดย

การเกิดขึ้นมาของวัฒนธรรมแฟนบอลไทยนี้มีอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยส�าคัญ

นับตั้งแต่ฟุตบอลสโมสรไทยเฟื่องฟูขึ้นมา มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล

ไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยเว็บไซต์ จากที่ก่อนหน้านั้นมีอยู่น้อยแค่นับนิ้ว ยิ่งเมื่อเปรียบ

เทยีบกบัจ�านวนสือ่สิง่พมิพ์เกีย่วกบัฟตุบอลไทยทีเ่พิม่ข้ึนเพยีงไม่มากนกัเมือ่เทยีบกบั

กระแสความสนใจในฟตุบอลสโมสรไทยทีม่ากขึน้แล้วกย็ิง่เหน็ถงึความส�าคญัของสือ่

ออนไลน์ต่อวัฒนธรรมแฟนบอลไทยได้อย่างชัดเจน แฟนบอลไทยแทบจะทุกกลุ่มใช้

อนิเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมลูและการตดิต่อสือ่สารทีส่�าคญัทีส่ดุ แฟนบอลหลายคนที่

ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อนก็ปรับตัวเข้าหาสื่อออนไลน์มากขึ้น 

อนิเทอร์เนต็มส่ีวนส�าคญัในวฒันธรรมแฟนอยู ่2 ประการหลกัๆ  ประการแรก

คือเป็นช่องทางในการเรียนรู้และน�าเข้าวัฒนธรรมแฟนจากสังคมอื่น และประการที่

สองคือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างแฟนด้วยกัน 

14 เฉพาะไทยพรเีมยีร์ลกีและลกี 1 (ดวิชิัน่ 1) ทีม่สีโมสรรวมกนั 36 สโมสร มผีูช้มทัง้ฤดกูาลรวม 2,122,843  
 คน โดยยังไม่รวมผู้ชมจากลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 ที่มีมากถึง 81 สโมสร (แบ่งเป็น 5 ลีกตามภูมิภาค)  
 ซึ่งยังไม่มีการจัดเก็บสถิติอย่างเป็นระบบ, ดูสถิติได้ที่ http://bit.ly/16qZA89และ http://bit.ly/ 
 ZvXcXe, เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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อินเทอร์เน็ตในฐานะช่องทางน�าเข้าวัฒนธรรมแฟนบอลจากแฟนบอล 

ต่างประเทศ

ข้อแตกต่างทีช่ดัเจนระหว่างแฟนบอลไทยในปัจจบัุนกบัผูช้มฟตุบอลในยคุก่อน

หน้าอยู่ที่ลักษณะการแสดงออกในสนาม โดยเฉพาะการร้องเพลงเชียร์ (football 

chant) ในสนามที่เป็นระบบและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จากที่แต่ก่อนจะเป็นการ

ร้องเพลงเชียร์แบบง่ายๆ เช่น “สู้สู้” “สู้ตาย” หรือเพลงลูกทุ่งสามช่าทั่วๆ ไป แต่ใน

ปัจจุบันแฟนแต่ละสโมสรจะมีเพลงเชียร์ส�าหรับสโมสรตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งโดยทั่วๆ 

ไป เพลงของแต่ละสโมสรจะต่างกันที่เนื้อร้อง แต่มาจากท�านองที่ใกล้เคียงกัน และ

เป็นท�านองเดียวกันกับเพลงที่แฟนบอลต่างประเทศร้องมาก่อน15

แฟนบอลหลายคนที่ท�าหน้าที่แต่งเนื้อร้องให้เป็นของสโมสรตนเองเคยบอก

กับผู้เขียนตรงกันว่าพวกเขาดัดแปลงท�านองเพลงที่ได้ฟังจากคลิปของแฟนบอลต่าง

ประเทศ จากเวบ็ไซต์ยทูบูเป็นหลกั โดยอาจไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจภาษาทีค่ลปิต้นฉบบัใช้

เสยีด้วยซ�า้ แล้วจบัเอาเนือ้ร้องภาษาไทยใส่เข้าไป (หลงัจากแปลงเป็นเพลงภาษาไทย

แล้วแฟนบอลแต่ละกลุ่มก็จะถ่ายท�าคลิปการร้องเพลงและน�าไปเผยแพร่ในกระดาน

สนทนาเพื่อให้แฟนบอลคนอื่นๆ ได้น�าไปฝึกซ้อมร้องด้วย)

ไม่เพียงแต่เพลงทีใ่ช้ร้องเท่านัน้ ปัจจบุนัยิง่วฒันธรรมแฟนบอลไทยเริม่ลงหลกั

ปักฐานมากขึ้นก็จะยิ่งเห็นรูปแบบการแสดงออกในสนามในรูปแบบอื่นๆ มากขึ้นอีก 

ทั้งการท�าธงเชียร์หลายๆ รูปแบบ การจุดพลุควันสี (pyrotechnics) กระทั่งการแต่ง

กายด้วยเสือ้แขนยาวแบบมฮีูด้อย่างทีนิ่ยมกนัในแฟนบอลต่างประเทศกเ็ริม่จะปรากฏ

ให้เหน็มากขึน้ในกลุม่แฟนบอลไทย ซึง่พวกเขารบัรูว้ฒันธรรมเหล่านีจ้ากเวบ็ไซต์ของ 

แฟนบอลต่างประเทศ เรียกได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แฟนบอลไทย 

เรียนรู้และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนบอลในระดับโลกด้วย

15 เช่น เพลงที่กลุ่มอุลตร้าเมืองทองใช้ชื่อว่า “พวกเรามาเชียร์เมืองทอง” แฟนชลบุรีใช้ชื่อเพลงว่า “มาดู 
 มาเชียร์” แฟนท่าเรือใช้ชื่อว่า “พวกเรามาร้อง พวกเรามาเชียร์” เพลงทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีมีท�านอง 
 คล้ายกนั ซึง่เป็นท�านองท่ีร้องกันอย่างแพร่หลายในแฟนบอลสโมสรต่างๆ ทัว่โลก เช่น แฟนลเิวอร์พูลฯ  
 ใช้ร้องในชื่อ “When the Reds go marching in” แฟนฟิลาเดเฟีย ยูเน่ียน สโมสรฟุตบอลใน 
 สหรฐัอเมรกิาใช้ร้องในชือ่ “The Blue and gold go marching in” เพลงน้ีแปลงมาจากเพลงต้นฉบบั 
 ที่ชื่อ “When the saints go marching in” 
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จากที่แต่ก่อนผู้ชมฟุตบอลไทยนั้นจะมีลักษณะต่างคนต่างมา มี “ผู้น�ากอง

เชียร์” ที่แต่งกายดูโดดเด่น16 คอยสร้างจุดสนใจอยู่ในสนาม แต่ปัจจุบันแฟนแต่ละ

สโมสรจะเป็นกลุ่มก้อนชัดเจน มีกลุ่มมีที่น่ังประจ�า (จริงๆ แล้วยืนเสียมากกว่า)  

มีกลองขนาดใหญ่คอยให้จังหวะ มีแกนน�าเชียร์ที่แต่งกายแบบเดียวกับแฟนบอล

ทั่วไปคอยเป็นต้นเสียงน�าร้องเพลงที่เป็นเพลงเฉพาะของพวกเขา นอกจากการ 

น�าเข้าวัฒนธรรมแฟนบอลจากต่างประเทศแล้ว ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่

ท�าให้เกิดวัฒนธรรมแฟนในลักษณะนี้ก็คือการรวมตัวกันได้ของแฟนกลุ่มต่างๆ ซ่ึง 

ก็มีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางส�าคัญด้วยเช่นกัน

อินเทอร์เน็ตในฐานะช่องทางการสื่อสารระหว่างแฟน

บทบาทส�าคัญอีกประการหนึ่งของอินเทอร์เน็ตต่อวัฒนธรรมแฟนในยุค

ปัจจุบันคือการเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างแฟนจนสามารถเกิดการรวมตัวกันเป็น 

กลุม่แฟนขึน้มา เมือ่พจิารณาย้อนกลบัไปทีว่งการฟตุบอลสโมสรไทยในอดตีกอ็าจพบ

ได้ว่ามีบางช่วงเวลาที่มีผู้ชมจ�านวนมาก แต่ถึงที่สุดแล้ว ผู้ชมจ�านวนมากนั้นก็แค่เกิด

ขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ได้ด�ารงอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นกลุ่มแฟนคลับเหมือนในปัจจุบัน 

แต่ส�าหรับกระแสฟตุบอลไทยปัจจุบนัทีเ่กดิขึน้มาในช่วงทีอ่นิเทอร์เนต็แพร่หลายและ

เข้าถงึได้มากขึน้แล้วนัน้ ความนยิมสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างต่อเนือ่งโดยมกีารรวมตวั

กันได้ของแฟนบอลอันมาจากการสื่อสารระหว่างกันที่สะดวกขึ้นเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในช่วงที่ฟุตบอลไทยยังไม่ได้รับความนิยมอย่างทุกวันนี้ ข่าวสารต่างๆ เกี่ยว

กับฟุตบอลไทยถูกรายงานจากสื่อมวลชนน้อยมาก แฟนบอลท่ียังมีไม่มากนักมัก

จะมีความใกล้ชิดกับสโมสรต่างๆ และน�าข่าวสารที่ตนเองทราบมาแลกเปลี่ยนทาง

อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกระดานสนทนา17 แฟนบอลที่ต้องการทราบข่าวสารก็มักจะ

เข้ามาตดิตามและแลกเปลีย่นความคดิเหน็จนรูจ้กัคุน้เคยกนั ท้ายทีส่ดุแฟนบอลกลุม่

นีก้ก็ลายไปเป็นแกนน�าทีม่บีทบาทส�าคัญในกลุม่แฟนบอลสโมสรต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ต่อมา 

16 ที่เป็นที่รู้จักเช่น ป.เป็ด, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, หรือโดโด้ แขนควง เป็นต้น 
17 กระดานสนทนากลางที่แฟนบอลไทยใช้กันเป็นประจ�าคือ thailandsusu.com 
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ปัจจุบันแฟนบอลแทบทุกกลุ่มจะมีกระดานสนทนาเป็นของตัวเอง ท้ังท่ีเป็น

ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรและท่ีแฟนบอลสร้างกันเอง หรือ

อย่างน้อยที่สุดกลุ่มแฟนบอลที่ไม่มีกระดานสนทนาก็จะมีกลุ่ม (group) ในเฟซบุ๊ก

พวกเขาจะใช้พื้นที่ออนไลน์นี้ในการสื่อสาร นัดหมาย สร้างความสนิทสนม และแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ (ซึ่งก็อาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเสียด้วย

ซ�้าก็ได้) ในกระดานสนทนาของแฟนบอลนี้จะเป็นแหล่งข่าวสารที่ส�าคัญ โดยเฉพาะ

ข่าวเล็กๆ น้อยๆ ที่สื่อมวลชนทั่วไปอาจไม่สนใจรายงาน เช่น ข่าวที่เป็นเรื่องเฉพาะ

เจาะจงมากๆ ข่าว “วงใน” หรือกระทั่งเรื่องซุบซิบในกลุ่มแฟน ข่าวสารเล็กๆ น้อยๆ 

เหล่าน้ีไม่ได้เป็นแค่การพดูคยุกนัในโลกออนไลน์เท่านัน้แต่มส่ีวนส�าคญัในบทสนทนา

ระหว่างแฟนบอลด้วยกันในวันที่มีการแข่งขันด้วย เรียกได้ว่าการรู้ข่าวสารหรือเรื่อง

ซบุซบิเลก็น้อยเหล่านีก้น็บัเป็นปัจจยัหนึง่ในการมส่ีวนร่วมในชมุชนแฟนบอลเช่นกนั

แฟนบอลไม่ได้เพียงแต่ชมการแข่งขันฟุตบอลและมีกิจกรรมนอกวันแข่งขัน

ร่วมกันเท่านั้น พวกเขายังมีการ “ผลิต” เนื้อหาต่างๆ ที่แสดงออกซึ่งความชื่นชอบ

ที่มีต่อสโมสร อย่างเช่นข้อเขียนบทวิเคราะห์ต่างๆ รูปถ่ายการแข่งขันหรือกิจกรรม

อื่นๆ ของแฟน กระทั่งรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ออนไลน์ ซึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่

ส�าคัญที่พวกเขาจะเผยแพร่ ผลผลิตเหล่านี้เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างและตอกย�้า 

อัตลักษณ์ความเป็นแฟนของพวกเขา หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นสุนทรียะใหม่ท่ีเกิด

ขึ้นมาในการเป็นแฟนบอลนอกจากการชมการแข่งขันเพียงอย่างเดียว ซึ่งเทียบได้

กับการเขียนแฟนฟิค (fan fiction)18 ของแฟนซีรี่ย์/นิยายต่างๆ (ท่ีปัจจุบันก็นิยม 

เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกัน)

อินเทอร์เน็ต: แฟนซีนยุคดิจิตอล

ค�าว่า “แฟน” (fan) เริม่ถกูใช้ในช่วงปลายศตวรรษที ่19 โดยนกัข่าวในอเมรกิา

ใช้เรียกผู้ชมที่ติดตามสโมสรกีฬาอาชีพอย่างเหนียวแน่น ในด้านหนึ่งแฟนมักจะ 

18 แฟนฟิค คืองานเขยีนของแฟน โดยจะเป็นการน�าเอาเค้าโครงเรือ่งเดมิทีพ่วกเขาเป็นแฟนนัน้มาดดัแปลง  
 ต่อเติม หรือเน้นจุดสนใจใหม่ตามความสนใจ และเผยแพร่กันในกลุ่มแฟน 
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ถูกมองในแง่ลบว่าเป็นกลุ่มคนที่คลั่งไคล้ในส่ิงใดสิ่งหนึ่งจนเกินเหตุ แต่ในอีก

ด้านหนึ่งก็มีงานวิชาการที่พยายามอธิบายว่าความช่ืนชอบนั้นได้ผลักดันให้พวกเขา

สร้างรูปแบบการบริโภคแบบใหม่ๆ หรือวัฒนธรรมแฟนขึ้นมาต่างหาก19 แฟนมัก

จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ ทั้งแบบ 

ต่อหน้าและผ่านการสื่อสารทางไกล ในยุคก่อนอินเทอร์เน็ตช่องทางการสื่อสารท่ี

ส�าคัญคือแฟนซีน (fanzine) 20 ที่ท�าให้แฟนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้

แม้จะอยู่ต่างสถานที่ เรียกได้ว่าแฟนซีนเป็นส่วนส�าคัญในวัฒนธรรมแฟนยุคก่อน

อินเทอร์เน็ต 

แต่ในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตแพร่หลายมากขึ้นแล้วแฟนซีนแบบดั้งเดิม 

ที่เป็นหนังสือเล่มค่อยๆ ลดจ�านวนลง เพราะอินเทอร์เน็ตท�าหน้าที่เดียวกันได้และ 

ดูจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก ยิ่งเมื่อลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่เป็นการสื่อสาร

สองทางที่รวดเร็วและหลากหลายในรูปแบบ (ที่ส่งได้ท้ังข้อความภาพ เสียง ภาพ

เคลื่อนไหว ฯลฯ) ก็ยิ่งท�าให้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนส�าคัญในวัฒนธรรมแฟนได้มาก

ความสามารถในการสื่อสารสองทางที่รวดเร็วของอินเทอร์เน็ตท�าให้สร้าง 

ความเป็นแฟนในอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมา จากที่แต่เดิมแฟนสามารถแสดงออกซึ่ง

อัตลักษณ์ความเป็นแฟนได้เฉพาะในบางโอกาสที่มีกิจกรรมในโลกออฟไลน์ เช่น 

คอนเสิร์ต การแข่งขันฟุตบอล ชุมชนแฟนออนไลน์ช่วยท�าให้พวกเขาสามารถ

แสดงออกซึ่งความเป็นแฟนได้ตลอดเวลาที่พวกเขาออนไลน์ ลักษณะดังกล่าวท�าให้

ความเป็นแฟนนั้นถูกผลิตซ�้าและคงความเข้มข้นได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ขณะ 

ที่ความหลากหลายในรูปแบบการสื่อสารก็ช่วยให้แฟนสามารถเผยแพร่ผลผลิตของ 

19 ดูเพิ่มเติมได้ที่ Henry Jenkins, Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture  

 (London: Routledge,1992) 
20 แฟนซีนคือนิตยสารเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผลิตและเผยแพร่กันเองในกลุ่มแฟน โดยเป็นการผลิตแบบ 
 สมัครเล่น เนื้อหามักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ จากมุมมองด้านต่างๆ ของแฟนใน 
 หลายรูปแบบ เช่น บทวิเคราะห์ แฟนฟิค รูปภาพ นอกจากแฟนซีนแล้วการสื่อสารในอีกแบบหนึ่งของ 
 แฟนยุคก่อนอินเทอร์เน็ตคือ mailing list (การส่งจดหมายตามรายชื่อทีละมากๆ ลักษณะคล้าย 
 จดหมายเวียน) 
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พวกเขาในหลายๆ รูปแบบได้มากขึ้น เช่น การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ออนไลน์ท่ี

เป็นไปได้ยากส�าหรับแฟนซีนในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์

นับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายในยุโรป วัฒนธรรมแฟนซีนที่เป็นสิ่งพิมพ์

ของแฟนบอลก็ถูกลดความส�าคัญลงไป กลายมาเป็นอีซีน (e-zine) หรือแฟนซีนใน

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพราะ

สามารถโต้ตอบได้ง่ายและรวดเร็วกว่า21 ในกรณีของแฟนบอลไทยที่เติบโตขึ้นมาใน

ช่วงที่อินเทอร์เน็ตก�าลังแพร่หลายนั้น แฟนซีนในลักษณะสิ่งพิมพ์ไม่มีท่ีทางอยู่ใน

วฒันธรรมแฟนบอลไทยมากนกั เพราะมอีนิเทอร์เนต็เข้ามาท�าหน้าทีไ่ด้ดกีว่า ในแง่นี้

แล้วอนิเทอร์เนต็จึงมบีทบาทส�าคัญอย่างมากในวฒันธรรมแฟนบอลไทย ซึง่วฒันธรรม

แฟนประเภทอื่นๆ ก็มีลักษณะเดียวกันนี้ด้วยและเป็นไปได้ว่ายิ่งอินเทอร์เน็ตแพร่

หลายและเข้าถึงได้มากขึ้นแล้ว ก็จะยิ่งเกิดวัฒนธรรมแฟนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น

ไปด้วย

อย่างไรก็ดียังไม่ได้หมายความว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นแสงสว่างของวัฒนธรรม

แฟนไปเสียทั้งหมด หากมองจากฐานที่ว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมแฟนแล้ว ในอีกแง่หนึ่งก็หมายความว่ามันก็

เป็นการกนัคนทีไ่ม่สามารถเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ออกไปจากวฒันธรรมแฟนด้วยเช่นกนั

ผูเ้ขยีนอนิเทอร์เนต็กบัวฒันธรรมแฟน: อาจนิต์ ทองอยูค่ง จบการศกึษาปรญิญาโท

จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยวิทยานิพนธ์

เกี่ยวกับวัฒนธรรมแฟนบอลไทยเรื่อง “แฟนบอล”: ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของ

แฟนบอลสโมรไทย

21  Peter Millward, “The Rebirth of the Football Fanzine: Using E-zines as Data Source”  
 in Journal of Sport and Social Issues, 2008. 32(3), pp. 299-310.







บทที่ 4
คอมมอนส์

คอมมอนส์ (Commons) แปลว่า ทรัพย์สินร่วม หมายถึง ทรัพย์สินที่ทุกคน

มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นอาจเป็นบ่อน�้า ที่ดิน หรือทรัพยากร

ธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งในยุคข้อมูลข่าวสารอย่างในยุคนี้ คอมมอนส์อาจรวมถึงกราฟิก 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ คลิปเสียง รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

ส�าหรับในประเทศไทย ประเด็นเรื่องคอมมอนส์ยังไม่ได้รับความสนใจและถูก

ผลักดันให้เป็นประเด็นสาธารณะสักเท่าไร สิทธิในการเป็นเจ้าของร่วมนั้นแตกต่าง

จากทรัพย์สินสาธารณะและทรพัย์สนิส่วนตัวตรงที ่ทรพัย์สนิส่วนตวันัน้เป็นทรพัย์สนิ

ของเอกชน ส่วนทรัพย์สินสาธารณะนั้นเป็นทรัพย์สินของรัฐ ส่วนทรัพย์สินร่วมนั้น

เป็นสินทรัพย์ร่วมที่ไม่ได้เป็นของรัฐบาล แต่เป็นของกลุ่มคนในชุมชนหนึ่งที่สามารถ

แบ่งปันกันใช้ได้ ซึ่งหากเทียบกันแล้วทรัพย์สินร่วมก็มีลักษณะเดียวกับทรัพย์สินทาง

ปัญญาสาธารณะ (public domain) ซึ่งก็คือทรัพย์สินทางปัญญาที่ทุกคนสามารถ

ใช้ได้โดยไม่เป็นการละเมิดนั่นเอง

ครีเอทีฟคอมมอนส์ 
เน่ืองจากสังคมในอินเทอร์เน็ตเป็นสังคมเปิด จึงเกิดเหตุการณ์หยิบฉวยน�า

ผลงานที่ผู้อื่นสร้างไว้โดยไม่ให้เครดิตอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดองค์กรไม่แสวงก�าไร

ชื่อ ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) ซ่ึงได้คิดค้นและส่งเสริมการ

ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เพื่อให้เจ้าของงานท่ีมีลิขสิทธิ์เปิดให้ผู้อื่นน�า

ผลงานของตน ทัง้ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว เสยีง ข้อมลู เป็นต้น ไปใช้ได้สะดวกขึน้โดย

ไม่จ�าเป็นต้องขออนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธิก่์อน ขอเพยีงแค่ผูน้�าไปใช้ท�าตามเงือ่นไข

ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก�าหนดไว้ทุกครั้ง ซึ่งตัวอย่างของเงื่อนไข ได้แก่ ห้ามแก้ไขดัดแปลง, 

ต้องบอกที่มาทุกครั้ง, ห้ามใช้เพื่อการค้า เป็นต้น ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถ
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สละสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะท่ีผู้สร้างสรรค์ผลงานยังคงเป็น

เจ้าของลิขสิทธิ์และสามารถสงวนสิทธิ์อื่นๆ ไว้ได้ 

รูปที่ 9 แสดงโลโก้สัญญาอนุญาตแบบต่างๆ

ในปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2012) มีประเทศท่ีเข้าร่วมอนุสัญญา Creative 

commons ทั้งหมด 71 ประเทศ - รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยองค์กรครีเอทีฟ

คอมมอนส์ประเทศไทย ซึ่งได้ปรับปรุงสัญญาครีเอฟทีฟคอมมอนส์ 3.0 ให้เข้ากับ

กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย จึงสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายไทย ประกาศเปิดตัวเมื่อ

วันที่ 2 เมษายน  2552 เป็นประเทศล�าดับที่ 51 ของโลกที่ใช้สัญญานี้ (35)

ส�าหรบัในประเทศไทย ทีผ่่านมาได้มกีารรณรงค์ให้ความรูเ้รือ่งสญัญาครเีอฟทฟี

คอมมอนส์อยู่เรื่อยๆ โดยเน้นการรณรงค์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก แต่ก็ยังพบกรณี

ที่มีผู้น�าผลงานไปใช้โดยต่อสัญญาอนุญาตหลายครั้ง แต่ยังไม่เคยได้ยินกรณีใดท่ี

ลงเอยด้วยการฟ้องร้องเรื่องท�าผิดอนุสัญญาในช้ันศาล ส่วนใหญ่มักจะลงเอยด้วย

การขอโทษมากกว่า

รูปที่ 8 แสดงโลโก้ขององค์กรครีเอทีฟคอมมอนส์ 



รายงานพลเมืองเน็ต 2555 68

กรณีมติชนละเมิดสัญญาอนุญาตผลงานของประเทศไทยอยู่ตรงไหน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เว็บไซต์ประเทศไทยอยู ่ตรงไหน หรือ 

whereisthailand.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท�าอินโฟกราฟิกช่ือดังของไทย ซ่ึงใช้สัญญา

อนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0  ได้

เผยแพร่อินโฟกราฟิกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็นเงิน 100 

บาท (36) ต่อมาได้ปรากฏภาพดัดแปลงของอินโฟกราฟิกดังกล่าวในเว็บไซต์มติชน

ออนไลน์ และมกีารอ้างองิทีม่าจากเวบ็ไซต์ประเทศไทยอยูต่รงไหนในบทความหวัข้อ 

“มายาคติของคนไทยส่วนใหญ่ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์” (37) ซึ่งมติชนออนไลน์ได้

อธิบายว่า สาเหตุที่ต้องมีการดัดแปลงรูปภาพ โดยที่ยังคงเครดิตของประเทศไทยอยู่

ตรงไหน เนื่องจาก “เงื่อนไขบางประการในการน�าเสนอบทความที่มีการตีพิมพ์และ

เผยแพร่ออกไปยงัสาธารณะ ภายใต้กระบวนการท�างานข่าวหนงัสอืพมิพ์และเวบ็ไซต์

ข่าว” (38) และกล่าวว่าจะมีการด�าเนินการขอโทษต่อไป

รูปที่ 10  เปรยีบเทยีบภาพด้านบนซึง่เป็นภาพต้นฉบบัของประเทศไทยอยูต่รงไหน และภาพด้านล่างคือ 
  ภาพที่มติชนรายวันน�าไปดัดแปลง ซึ่งถือว่าละเมิดสัญญาอนุญาต
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สัมภาษณ์คนท�างานกลุ่มครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย 

พิสิต ศรีปราสาททอง เป็นหนึ่งในกลุ่มคนท่ีบุกเบิก CC ในไทยท้ังในฐานะ

อาสาสมัคร และฐานะพนักงานฝ่ายสารสนเทศของส�านักกฎหมายธรรมนิติในขณะ

นั้น ซึ่งเป็นส�านักกฎหมายที่ท�าการถอด (port) สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

จากต้นฉบับต่างประเทศมาเป็นสัญญาอนุญาตฉบับส�าหรับประเทศไทย งานที่ท�า

มีทั้งให้ค�าปรึกษาทางเทคโนโลยีแก่นักวิชาชีพของส�านักกฎหมาย จัดการเผยแพร่

ร่างสัญญาอนุญาตทางเว็บไซต์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากเผยแพร่สัญญา

อนุญาตฉบับจริงแล้ว 

1) ตั้งแต่มีการเผยแพร่สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ไทยมา คิดว่า 

คนไทยนิยมใช้สญัญาอนญุาตครเีอทฟีคอมมอนส์มากข้ึนหรอืไม่ อย่างไร เพราะอะไร 

พิสิต: ส�าหรบัเนือ้หาทีเ่ผยแพร่ทางอนิเทอร์เนต็ ในช่วง 2-3 ปีนีค่้อนข้างทรงตวั 

คอืไม่ได้ขยายตวัมากนกั แต่เท่าทีท่ราบยงัไม่พบกรณท่ีีเคยเลอืกใช้สญัญาอนญุาตแล้ว

เปลีย่นกลบัเป็นบงัคบัใช้ลขิสทิธิเ์ตม็ที ่ส�าหรบัเนือ้หาทีเ่ผยแพร่ทางสือ่อืน่ เข้าใจว่ายงั

มีผู้ใช้ไม่แพร่หลายเท่าบนอินเทอร์เน็ต

2) ส่วนใหญ่เว็บ/ผลงานที่เลือกใช้สัญญาอนุญาตจะเป็นประเภทไหน หรือ 

ผลิตโดยใคร เช่นอะไรบ้าง

พิสิต: ส่วนตัวมองว่า ผู้เลือกใช้สัญญาอนญาตส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการ

สร้างสรรค์ผลงานดิจิทัล ทั้งที่เป็นเนื้อหาข้อเขียน และสื่อบันเทิง/ศิลปะ หรือแม้แต่

การเขยีนโปรแกรม ธรรมชาตขิองสือ่ดจิทิลัจะเอือ้ต่อการท�าซ�า้ ดดัแปลง ต่อยอด อกี

ทั้งยังแพร่กระจายได้เร็วกว่าสื่อกายภาพ ผู้เลือกใช้สัญญาอนุญาตน่าจะมองว่าการ

เปิดให้ผูอ้ืน่น�างานของตนไปต่อยอดได้น่าจะมปีระโยชน์กว่า เนือ่งจากตวัเองกเ็คยได้

ประโยชน์จากการต่อยอดงานสร้างสรรค์อืน่ๆ เช่นกนั ตวัอย่างเวบ็หรอืเจ้าของผลงาน

ทีใ่ช้สัญญาอนุญาตทีรู่จ้กัอยูก่เ็ช่น วกิพิเีดียไทย บลอ็กนนั (Blognone) และเวบ็พีน้่อง

ของบล็อกนัน fail.in.th หลายบล็อกใน exteen.com เช่น phuphu.exteen.com 

และเว็บไซต์ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3) ที่ผ่านมาพบกรณีการละเมิดสัญญาอนุญาตบ้างหรือไม่ และเรื่องราวต่างๆ 

จบลงอย่างไร 
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พิสิต: นอกจากกรณีเว็บ fail ก็มีเว็บบล็อกนันที่มีผู ้คัดลอกเนื้อหาจาก 

บล็อกนันไปลงในสื่อออนไลน์ของตนโดยไม่ให้เครดิต กรณีแบบนี้จะมีเป็นระยะๆ 

เท่าที่ทราบ ยังไม่มีกรณีการละเมิดสัญญาอนุญาตที่น�าไปสู่การฟ้องร้องคดีมักจบลง 

ด้วยการตักเตือนและขอโทษ

4) คิดว่าตอนนี้การรับรู้เรื่องครีเอทีฟคอมมอนส์ในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย

กว้างขวางมากน้อยแค่ไหน 

พิสิต: คิดว่าผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยคงจะเคยเห็นผ่านตาสัญลักษณ์และ

เรื่องราวเกี่ยวกับครีเอทีฟคอมมอนส์มาบ้าง แต่ส่วนใหญ่น่าจะยังไม่เข้าใจหรือเห็น

ประโยชน์ของโครงการครีเอทีฟคอมมอนส์มากนัก

5) อะไรคืออุปสรรคของการขยายกลุ่มผู้ใช้ครีเอทีฟคอมมอนส์ในสังคมไทย 

พสิติ:  อปุสรรคส่วนหนึง่น่าจะเป็นการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ซึง่ต้องยอมรบั

ว่ายังไม่ค่อยต่อเนื่องนัก อีกทั้งกลุ่มคนที่บุกเบิกเรื่องครีเอทีฟคอมมอนส์ในไทย ถ้า

ไม่ใช่นักวิชาชีพกฎหมายก็เป็นอาสาสมัครซึ่งไม่มีเวลาหรือก�าลังพอที่จะท�างาน 

เชิงรุกได้มากนัก

วิกิพีเดีย
หากจะหาเว็บยอดนิยมที่มีความเป็นคอมมอนส์สูง เชื่อว ่า วิกิพีเดีย 

(Wikipedia) น่าจะอยู่ในล�าดับต้นๆ วิกิพีเดีย คือ เว็บสารานุกรมออนไลน์ที่เนื้อหา

ถูกจัดเรียงตามชื่อหัวข้อเพื่อง่ายต่อการค้นหาเหมือนสารานุกรม มีลักษณะเด่นคือ 

การเป็นสารานุกรมที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เนื้อหาสร้างและปรับปรุงโดยผู้ใช้ เนื้อหา

ในเว็บน้ีทั้งหมดใช้สัญญาครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงท่ีมา–อนุญาตต่อไปแบบ

เดียวกัน (CC-BY-SA)

 ปัจจุบัน วิกิพีเดียประกอบไปด้วยเนื้อหาในภาษาต่างๆ ถึง 285 ภาษา มี

บทความมากกว่า 25 ล้านชิ้น โดยเป็นบทความภาษาอังกฤษมากกว่า 3,964,000 

ล้านชิ้น อีกทั้งยังมีโครงการลูกของวิกิพีเดียเกิดข้ึนอีก 9 โครงการซึ่งท�าข้ึนโดย 

แนวคิดเดียวกัน 
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ส�าหรับประเทศไทย ข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่า วิกิพีเดียภาษาไทยมีบทความ

ภาษาไทยกว่า 78,000 บทความ มีสมาชิกลงทะเบียนกว่า 163,000 คน และมีการ

แก้ไขเนื้อหามากกว่า 4.9 ล้านครั้ง (ส�ารวจเมื่อกุมภาพันธ์ 2556) ซึ่งภาษาไทยเป็น

ภาษาที่มีจ�านวนบทความอยู่ในล�าดับที่ 50 จากทั้งหมด 285 ภาษา (39) นอกจากนี้

ยังมีโครงการลูกของวิกิพีเดียในภาษาไทยอีก 7 โครงการด้วยกัน 

อย่างไรก็ตาม บทความในไทยวิกิพีเดียไทยนั้นมีจ�านวนน้อยมากเมื่อเทียบ

กับจ�านวนผู้เข้าใช้ และเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกัน เช่น วิกิพีเดียภาษา

เวียดนาม จะพบว่าเวียดนามมีบทความมากกว่าไทยถึง 5 เท่า (วิกิพีเดียเวียดนาม 

มีจ�านวนบทความ 414,000 ชิ้น) โดยเป็นระยะห่างที่ขยับมากขึ้นจากเดิมในปีที่แล้ว

ซึ่งแตกต่างกัน 3 เท่า นอกจากนั้นบทความหลายช้ินในวิกิพีเดียไทยยังมีเนื้อหาสั้น

เพยีงไม่กีบ่รรทดัแถมบางชิน้กข็าดข้อมลูอ้างองิทีเ่ชือ่ถอืได้  เมือ่มาพจิารณาถงึสดัส่วน

ในการเข้าถึงเว็บไซต์วิกิพีเดีย พบว่า ผู้ใช้จากประเทศไทย เข้าถึงหน้าวิกิพีเดียภาษา

อังกฤษถึงร้อยละ 29.7 จากการเข้าใช้วิกิพีเดียทั้งหมด และเข้าใช้วิกิพีเดียภาษาไทย 

ร้อยละ 57.4 จากการเข้าใช้วิกิพีเดียทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสนใจว่า มีผู้ใช้

วกิพิเีดยีจากประเทศลาว เข้าใช้เนือ้หาทีเ่ป็นภาษาไทยเป็นอนัดบัสองรองจากเนือ้หา

ภาษาอังกฤษ และตามมาด้วยเนื้อหาภาษาลาว เป็นอันดับสาม (40) (ส�ารวจเมื่อ 11 

ก.พ. 55) 

รูปที่ 11  อินโฟกราฟิกเปรียบเทียบจ�านวนวิกิพีเดียภาษาไทยกับภาษาอื่นในอาเซียน จัดท�าโดย เว็บไซต์ 
  ประเทศไทยอยูต่รงไหน เผยแพร่เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2555 คดัลอกจาก http://bit.ly/LtSEMD
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จากการส�ารวจด้วยแบบสอบถามโดย มนัสชล หิรัญรัตน์ นิเทศศาสตร- 

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้วิกิพีเดียภาษาไทยและ 

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย 400 คน เมื่อปี 2550 พบว่า ร้อยละ 80 เปิดดูวิกิพีเดีย

ภาษาไทยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และร้อยละ 48 เปิดอย่างน้อยสัปดาห์ละ  

1 ครั้ง โดยร้อยละ 54 เข้าสู่เว็บไซต์โดยตรงผ่านทางที่อยู่ th.wikipedia.org  

ร้อยละ 51 เข้าผ่านทางโปรแกรมค้นหา และมปีระมาณร้อยละ 27 ท่ีตอบว่าเคยมส่ีวน

ร่วมในการปรับปรงุเนือ้หาในวกิพิเีดียภาษาไทย แต่ถ้าเทยีบจากจ�านวนบทความแล้ว

จะพบว่าวกิพิเีดยีไทยมจี�านวนน้อยมากเมือ่เทยีบกบัผูเ้ข้าใช้ อกีทัง้บทความหลายชิน้

ยังมีเนื้อหาสั้นเพียงไม่กี่บรรทัดแถมบางชิ้นก็ขาดข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ซึ่งสาเหตุ

อาจเกิดจากการที่นักเล่นเน็ตชาวไทยไม่นิยมเข้าไปเขียนหรือดัดแปลงแก้ไขข้อมูล 

ในวิกิพีเดียสักเท่าไร (41)

จุดเด่นของวิกิพีเดียอยู่ที่การเป็นแหล่งความรู้ที่เปิดให้ใครเข้ามาแก้ไขก็ได้ ส่ง

ผลให้ความรู้ไม่ได้ถูกผูกขาดโดยกลุ่มนักวิชาการหรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่

การที่วิกิพีเดียเปิดโอกาสให้ “ใครก็ได้” สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูล ส่งผลให้มีผู้เข้า

มาป่วนข้อมูลอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นใส่ข้อมูลเท็จ ใส่ค�าหยาบ ใส่ข้อมูลเชิงล้อเลียน 

เป็นต้น ซึ่งหัวข้อที่มักจะถูกดัดแปลงไปในเชิงส่อเสียดอยู่เสมอ ได้แก่ บุคคลส�าคัญที่

เป็นกระแสสังคม เช่น ว.วชิรเมธี เป็นต้น 

ณ วนัทีส่�ารวจ (ธนัวาคม 2555) มบีทความวกิพิเีดยีภาษาไทยทีถู่กพจิารณาว่า

เป็นบทความคณุภาพทัง้หมด 93 บทความ และบทความคดัสรรทัง้หมด 92 บทความ 

(42) โดยบทความคัดสรรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง ถึง 28 บทความ 

เช่น สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร,ี สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (เกีย่ว 

อุปเสโณ), วิลเลียม เชกสเปียร์, มิตร ชัยบัญชา, มารายห์ แครี, มาริโอ้ เมาเร่อ, ไมเคิล 

แจ็กสัน และ สุนทรภู่ นอกจากนั้นยังมีบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ สัตว์ สิ่งของ หนังสือ 
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