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อภิธานศัพท์ ค�ำย่อ และข้อกฎหมาย
ในรายงานฉบับนี้จะใช้ค�ำย่อ ค�ำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อแทนความหมาย
เต็ม ซึ่งจะขออธิบายไว้ ณ ที่นี้ดังนี้ (เรียงตามล�ำดับที่พบ)
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ใช้เป็นค�ำย่อของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
มาตรา 112 หมายถึง มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ความว่า
ผูใ้ ดหมิน่ ประมาท ดูหมิน่ หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี
รัชทายาท หรือผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี
มาตรา 14 หมายถึง มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ความว่า ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไป
นี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นหรือประชาชน
(2) นาํ เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการ
ทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตืน่ ตระหนก
แก่ประชาชน
(3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอัน
ลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูล
คอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
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มาตรา 15 หมายถึง มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ความว่า ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจ สนับสนุน หรือ
ยินยอมให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา 14
ปอท. หมายถึง กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ไอเอสพี หมายถึง Internet Service Provider หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เช่น True: ทรู, TOT: ทีโอที เป็นต้น
เฟซบุ๊ก หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อ Facebook.com
ยูทูบ หมายถึง บริการวิดีโอออนไลน์ชื่อ YouTube.com
ทวิตเตอร์ หมายถึง บริการแบ่งปันข้อความสั้นไม่เกินครั้งละ 140 อักขระ
ชื่อ Twitter.com
เพจ หมายถึง เฟซบุ๊ก fan page หรือหน้าเฟซบุ๊กอื่นๆ ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่
บัญชีส่วนบุคคล
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ ไฮไฟว์ เป็นต้น
โพสต์ หมายถึง ค�ำทับศัพท์ภาษาอังกฤษส�ำหรับ post ซึ่งหมายถึงการ
เผยแพร่ข้อความบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก เป็นต้น
ทวีต หมายถึง ค�ำทับศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า tweet ซึ่งหมายถึงข้อความ
แต่ละข้อความที่ถูกส่งจากผู้ใช้ในเว็บทวิตเตอร์
รี ท วี ต หมายถึ ง ค� ำ ทั บ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษค� ำ ว่ า retweet ซึ่ ง หมายถึ ง
การเผยแพร่ทวีตซ�ำ้
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บทที่

1

เสรีภาพในการแสดงออกบนเน็ต

ตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคม 2556 หรือ 8 เดือนแรกของปี 2556 พบว่า มี
คดีความ การแจ้งความ และขู่จะแจ้งความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เป็น
จ�ำนวน 22 กรณี และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ในปีนพี้ บคดีทเี่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิดต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์เพียง 1 กรณีเท่านัน้ ทีเ่ หลือเป็นกรณีเกีย่ วกับเนือ้ หาทีถ่ กู เผยแพร่
บนอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น
ในบันทึกนี้จะแบ่งประเภทคดีออกเป็น 4 ประเภท คือ
ก. การกระท�ำความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การแฮก การเข้าถึงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข. เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบัน หมายถึง กรณีการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ต่อ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ซึ่งมักมีการใช้มาตรา 112 ควบคู่กันด้วย
ค. เนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาล หมายถึง กรณีการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ต่อ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
ง. เนื้อหาอื่นๆ หมายถึง กรณีการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ต่อเนื้อหา
ไม่เข้ากลุ่มข้อ ข. และข้อ ค.
*รายงานฉบับนี้จะไม่ใส่นามสกุลเต็มของผู้ต้องหา/จ�ำเลย ในที่คดีมีความ
เกี่ยวพันกับมาตรา 112 เพื่อป้องกันไม่ให้เขาและครอบครัวถูกคุกคาม เว้นในกรณี
ที่นามสกุลของผู้ต้องหา/จ�ำเลยเป็นที่รับรู้ในวงกว้างอยู่แล้ว
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ตารางบันทึกความคืบหน้า คดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2556
ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา/
จ�ำเลย/นักโทษ

ข้อหาตาม
พ.ร.บ.คอมฯ

ข้อหาอื่นตามประมวล
กฎหมายอาญา

ปรากฏที่

ไม่มีข้อมูล

-

เว็บไซต์

ไม่มีข้อมูล

112

เว็บไซต์,
เฟซบุ๊ก

14(3) และ 15

112

เว็บไซต์

ก. การกระท�ำความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์
1) ผู้แฮกเว็บไซต์ส�ำนักนายกฯ
ข. เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบัน
2) ผู้โพสต์และแชร์ภาพ
เท่ง เถิดเทิง
3) นายธันย์ฐวุฒิ ท.
4) นายคธา ป.

14(2)

5) นายนิธิวัต วรรณศิริ

14 (3)

112

เฟซบุ๊ก

6) นายสุรพศ ท.

14 (3)

112

เว็บไซต์

7) น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร

14,15

112

-

8) นายอิบราฮิม ฟาฮัด เอ.

14(2),(3)

112

เว็บบอร์ด

14

112

เฟซบุ๊ก

10) นายนรเวศย์

14(1), (5)

112

บล็อก, เฟซบุ๊ก

11) น.ต.ชนินทร์

14 (3)

112

เฟซบุ๊ก

12) น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล

14(1), (5) และ
16

-

เฟซบุ๊ก,
ทวิตเตอร์

13) ผู้ปล่อยคลิปเสียงลับคุยกับ
ทักษิณ

ไม่มีข้อมูล

หมิ่นประมาท

ยูทูบ

14) ชัย ราชวัตร

ไม่มีข้อมูล

หมิ่นประมาท

เฟซบุ๊ก

15) หน้ากากขาว

ไม่มีข้อมูล

-

เฟซบุ๊ก

9) ก้านธูป

เว็บบอร์ด

ค. เนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาล
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ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา/
จ�ำเลย/นักโทษ

ข้อหาตาม
พ.ร.บ.คอมฯ

ข้อหาอื่นตามประมวล
กฎหมายอาญา

ปรากฏที่

14(1)

หมิ่นประมาท

เฟซบุ๊ก

ไม่มีข้อมูล

-

เครือข่ายสังคม
ออนไลน์

18) 4 ผู้ปล่อยข่าวลือรัฐประหาร

14

116

เฟซบุ๊ก

19) นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

-

หมิ่นประมาท

เฟซบุ๊ก

14(1)

หลบเลี่ยงภาษี, เสพสารเสพติดให้โทษ, พ.ร.บ.สถาบัน
อุดมศึกษา, ฆ่าคนตายโดย
ประมาท, กฎหมายฟอกเงิน,
อวดอุตริอภินิหาร

-

21) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก

14

ฉ้อโกงและอื่นๆ

เว็บไซต์

22) ต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่และ
สื่อเผยแพร่ข่าวนายเอกยุทธ

ไม่มีข้อมูล

หมิ่นประมาท

เว็บไซต์

23) สาวประเภทสองเต้นเปลือย
เพลงแน่นอก

14(4)

กระท�ำอนาจารต่อหน้า
ธารก�ำนัล

เฟซบุ๊ก

-

ดูหมิ่นพนักงานและหมิ่น
ประมาทด้วยการโฆษณา

เฟซบุ๊ก

14(3), (4)

หมิ่นประมาทและอื่นๆ

เว็บไซต์

26) ผู้แอบอ้างเป็นผู้ประกาศข่าว
ช่อง 7 ในเฟซบุ๊ก

14(5)

หมิ่นประมาท

เฟซบุ๊ก

27) นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

14(1)

-

เว็บไซต์,
เฟซบุ๊ก

ง. เนื้อหาอื่นๆ
16) นายนพดล ปัทมะ

20) นายวิรพล สุขผล
(อดีตหลวงปู่เณรค�ำ)

24) นายชลวิทย์ ศรีสว่าง
25) นายอานดี้ ฮอลล์
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ก. กรณีการกระท�ำความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์
1) ผู้แฮกเว็บไซต์สำ� นักนายกฯ
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ไม่มีข้อมูล
ข้อหาอื่นๆ:
ไม่มี
ความคืบหน้าล่าสุด:
ก.ค. 56 ปอท. เผยกับสื่อมวลชนว่า ขณะนี้
			
ยังไม่สามารถสรุปส�ำนวนคดีได้ เพราะต้อง
			
ท�ำการสอบสวนรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
			
โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของ
			
นายณรงค์ฤทธิเ์ พิม่ เติมตามค�ำสัง่ ของศาล (1)
เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2556 หน้ า เพจรายชื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ข องเว็ บ ไซต์
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้ถูกแฮกเกอร์ที่อ้างชื่อว่าอันลิมิเต็ดแฮก ทีม (Unlimited
Hack Team) ท� ำ การเปลี่ ย นชื่ อ ต� ำ แหน่ ง ของ น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายก
รัฐมนตรี เป็น “I’m a slutty moron.” (ฉันเป็นคนโง่ส�ำส่อน) พร้อมระบุ
ข้อความด้านล่างรูป น.ส.ยิ่งลักษณ์ว่า “I know that I am the worst Prime
Minister ever in Thailand history!!!”(ฉันรู้ว่าฉันคือนายกรัฐมนตรีที่แย่ที่สุด
ในประวัติศาสตร์ประเทศไทย!!!) ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงให้กระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ไอซี ที ) เข้ า ตรวจสอบเพื่ อ ด� ำ เนิ น คดี
กับแฮกเกอร์ดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แต่ในวันเดียวกันนั้นเอง กลุ่ม
อันลิมเิ ต็ดแฮกทีมซึง่ ถูกอ้างชือ่ ในการแฮกเว็บไซต์สำ� นักนายกรัฐมนตรีโพสต์ขอ้ ความ
ปฏิเสธการกระท�ำดังกล่าวผ่านแฟนเพจของกลุ่ม (2) (3)
ต่อมา ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่ ำ� รุง รองนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ออกมาให้สมั ภาษณ์
ว่า ผูก้ อ่ เหตุเป็นชาวอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าทีก่ ำ� ลังรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับอยู่ ขณะเดียวกันปรากฏภาพของ นายณรงค์ฤทธิ์
สุขสาร (ตาเล็ก วินโดว์ เก้าแปด เอสอี) พร้อมข้อมูลประกอบว่าบ้านเกิดของ
นายณรงค์ฤทธิ์อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ นายณรงค์ฤทธิ์
จึงได้เดินทางเข้าพบ ปอท. เพื่อยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจึงได้น�ำ
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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ตัวนายณรงค์ฤทธิ์ไปค้นบ้านพักในกรุงเทพมหานครเพื่อหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวและก�ำลังสืบสวนหาผู้กระท�ำผิดจากแฮกเกอร์กลุ่มอื่นๆ ด้วย

ข. กรณีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบัน
2) ผูโ้ พสต์และแชร์ภาพของเท่ง เถิดเทิง พร้อมข้อความซึง่ อาจเข้าข่ายหมิน่ สถาบัน
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ไม่มีข้อมูล
ข้อหาอื่นๆ:
มาตรา 112
ความคืบหน้าล่าสุด:
10 มิ.ย. 56 นายพงษ์ศักดิ์ แจ้งความด�ำเนิน
			
คดี กรณีมผี โู้ พสต์และแชร์ภาพตนเองพร้อม
			
ข้อความซึ่งมีลักษณะหมิ่นสถาบัน
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2556 ปรากฏภาพของนายพงษ์ ศั ก ดิ์ พงษ์ สุ ว รรณ
(เท่ง เถิดเทิง) นักแสดงและตลกชื่อดัง จากรายการชิงร้อยชิงล้าน ซันชายเดย์ซึ่ง
ออกอากาศไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บนอินเทอร์เน็ตและโซเซียลเน็ตเวิร์ก โดย
มีผู้วิจารณ์ว่า นายพงษ์ศักดิ์ในภาพดังกล่าวเหมือนสมาชิกในราชวงศ์จนเกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ
ต่อมานายพงษ์ศักดิ์จึงเข้าแจ้งความกับ ปอท. เพื่อให้ด�ำเนินคดีต่อผู้โพสต์
ภาพดังกล่าวในโชเชียลเน็ตเวิร์กและแชร์ภาพในเฟซบุ๊ก โดยมีการดัดแปลงตัดต่อ
และเติมข้อความในลักษณะหมิ่นสถาบัน ซึ่งต�ำรวจได้สอบปากค�ำนายพงษ์ศักดิ์
เบื้องต้นและหากตรวจสอบเนื้อหาของภาพดังกล่าวแล้วพบว่าผิดจริง จะระงับการ
เผยแพร่ ภ าพ ซึ่ ง เข้ า ข่ า ยความผิ ด ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (4)
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3) นายธันย์ฐวุฒิ ท. ผู้ดูแลเว็บไซต์ norporchorusa.com
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (3) และมาตรา 15
ข้อหาอื่นๆ:
มาตรา 112
ความคืบหน้าล่าสุด:
5 ก.ค. 56 ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
			
และได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ�ำพิเศษ
			
กรุงเทพฯ (5)
เมื่อเดือนเมษายน 2553 นายธันย์ฐวุฒิ ท. ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจาก ปอท.
จับกุมและยึดคอมพิวเตอร์ โดยกล่าวหาว่าระหว่างเดือนมีนาคม 2553 นายธันย์ฐวุฒิ
ผูด้ แู ลเว็บไซต์ norporchorusa.com และ norporchorusa2.com ได้นำ� เข้าสูร่ ะบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ โดยมีข้อความที่
หมิ่นสถาบันกษัตริย์ และจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้ผู้อื่นน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีข้อความหรือภาพที่ผิดกฎหมาย
นายธันย์ฐวุฒิยื่นขอประกันตัวหลายครั้งในชั้นศาล แต่ถูกปฏิเสธทุกครั้ง
จนเดือนมีนาคม 54 ศาลอาญาตัดสินว่านายธันย์ฐวุฒิมีความผิดตามมาตรา 112
ลงโทษจ�ำคุก 10 ปีและผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) ลงโทษจ�ำคุก
3 ปี รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 13 ปี หลังจากถอนอุทธรณ์ส�ำเร็จ ทีมทนายของธันย์ฐวุฒิ
ก็ด�ำเนินเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ
4) นายคธา ป. โบรกเกอร์บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (2)
ข้อหาอื่นๆ:
ไม่มี
ความคืบหน้าล่าสุด:
เม.ย. 56 ทนายความ ยืน่ อุทธรณ์คำ� พิพากษา
			
ต่อศาลอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่าจ�ำเลยไม่ได้
			
เป็นผูก้ ระท�ำความผิด และจ�ำเลยไม่ใช่ผู้ที่ใช้
			
นามแฝงว่า Wet Dream (6)
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เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ต�ำรวจได้น�ำก�ำลังเข้าจับกุมนายคธาที่ที่ท�ำงาน
พร้อมทัง้ ค้นรถและยึดเอกสารทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกันไปจ�ำนวนหนึง่
พร้อมกล่าวหาว่า ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 2552 นายคธาได้ใช้นามแฝง
ว่าเวทดรีม (Wet Dream) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น
เท็จ โดยเขียนข้อความในเว็บบอร์ดฟ้าเดียวถึงข่าวลืออันเป็นเหตุให้ตลาดหุ้นไทย
มีมลู ค่าซือ้ ขายลดลงอย่างมากภายในวันเดียว ซึง่ ข่าวลือดังกล่าว เกีย่ วกับพระอาการ
ประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ นายคธาถูกฟ้องว่า เป็นผูโ้ พสต์ขอ้ ความ
ที่เป็นข่าวลือร้ายแรงจนท�ำให้เกิดความตื่นตระหนก เป็นผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ของไทยปรับลดลงอย่างมาก จึงเป็นการกระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
มาตรา 14 (2) ทั้งหมดรวม 2 กรรม
เดือนธันวาคม 2555 ศาลพิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิดจริง ให้ลงโทษตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2) หลายกรรมต่างกัน โดยลงโทษจ�ำคุกกระทงละ
3 ปี รวมทั้งหมด 6 ปี แต่จ�ำเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษให้ 1 ใน 3 คงจ�ำคุก 4 ปี
5) นายนิธิวัต วรรณศิริ นักกิจกรรมการเมืองเสื้อแดง
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (3)
ข้อหาอื่นๆ:
มาตรา 112
ความคืบหน้าล่าสุด:
นายนิธิวัตแจ้งว่า ยังไม่เคยถูกเรียกไป
			
รายงานตัว
ประมาณเดือนธันวาคม 2555 นายวิพุธ สุขประเสริฐ แกนน�ำกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยร้อยเอ็ด ผู้ใช้นามแฝงว่า I Pad หรือ “ไอแพด” ในการ
แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ประชาไทเป็นประจ�ำ ได้แจ้งความต่อ สภ.เมืองร้อยเอ็ด
กล่าวหา นายนิธิวัตว่ากระท�ำความผิดตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 จากการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก 6 กรรม 6 วาระ
ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นสอบสวนที่ ต�ำรวจภูธรภาค 4 (7)
Thai Netizen Network
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6) นายสุรพศ ท. คอลัมนิสต์เว็บไซต์ประชาไท นามแฝง “นักปรัชญาชายขอบ”
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (3)
ข้อหาอื่นๆ:
มาตรา 112
ความคืบหน้าล่าสุด:
คดี อ ยู ่ ใ นชั้ น อั ย การ หลั ง จากต� ำ รวจสั่ ง
			
ไม่ฟ้อง (8)
เดือนพฤศจิกายน 2555 นายวิพุธ สุขประเสริฐ แจ้งความต่อ สภ.เมือง
ร้อยเอ็ด กล่าวหานายสุรพศว่า กระท�ำความผิดตามมาตรา 112 และ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (3) จากการโพสต์ข้อความที่ถูกกล่าวหาจ�ำนวน 2 ข้อความ
ลงในความเห็นท้ายบทความเรื่อง “จะจัดวางต�ำแหน่งแห่งที่ของสถาบันกษัตริย์
ในสังคม-การเมืองไทยอย่างไร?” โดยนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาประวัตศิ าสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ เผยแพร่ในเว็บไซต์
ประชาไทในเดือนสิงหาคม 2553 (9)
7) น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อ�ำนวยการเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท
(คดีขอนแก่น)
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14, 15
ไม่มี
ข้อหาอื่นๆ:
ความคืบหน้าล่าสุด
คดีอยู่ในชั้นสอบสวน
เมื่อเดือนกันยายน 2553 เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน
สุวรรณภูมิได้ควบคุมตัว น.ส.จีรนุช ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อส่งตัวไปที่จังหวัด
ขอนแก่นตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่น ภายหลังเปิดเผยว่า มีผู้มาร้องทุกข์
กล่าวโทษ น.ส.จีรนุช ต่อ สภ.เมืองขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2551 โดยกล่าวหาว่า
น.ส.จีรนุช ซึ่งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ประชาไทได้จงใจปล่อยให้มีการแสดงความเห็น
ซึ่งเข้าข่ายหมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์ จ�ำนวน 5 ความเห็น จึงเป็นการกระท�ำ
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 และมาตรา 15 (10)
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8) นายอิบราฮิม ฟาฮัด เอ.
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (2), (3)
ข้อหาอื่นๆ:
มาตรา 112
ความคืบหน้าล่าสุด:
คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์
เมื่อเดือนตุลาคม 2553 นายอิบราฮิมถูกจับกุมตัว โดยเจ้าหน้าที่กล่าวหา
นายอิบราฮิมว่า ได้น�ำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เนื้อหาแสดง
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างกรณีหุ้นตกกับอาการพระประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเดือนสิงหาคม 2553 จึงเข้าข่ายกระท�ำความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2), (3) ต่อมา
จ�ำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน         
ต่ อ มาเดื อ นมี น าคม 55 ศาลชั้ น ต้ น พิ พ ากษาว่ า จ� ำ เลยมี ค วามผิ ด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2), (3)
ให้ลงโทษจ�ำคุก 3 ปี ทางน�ำสืบของจ�ำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยูบ่ า้ ง มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงเหลือโทษจ�ำคุก 4 ปี ต่อมาจ�ำเลยได้ยนื่ อุทธรณ์ (11)   
9) ก้านธูป นักศึกษาและนักกิจกรรมทางการเมือง
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14
ข้อหาอื่นๆ:
มาตรา 112
ความคืบหน้าล่าสุด:
คดีอยู่ในชั้นสอบสวน
เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ก้านธูป ซึ่งขณะนั้นอายุ 16-17 ปี ได้สร้างบัญชี
เฟซบุก๊ เพือ่ โพสต์ขา่ วสารและความเห็นทางการเมือง ต่อมาได้มกี ารส่งอีเมลต่อๆ กันว่า
เฟซบุก๊ ดังกล่าวมีการโพสต์ขอ้ ความหมิน่ สถาบัน ท�ำให้กา้ นธูปโดนล่าแม่มดอย่างหนัก
ในอินเทอร์เน็ตและถูกต่อต้านในชีวติ จริง ท�ำให้พลาดการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ถึง 3 ครั้ง และเมื่อเดือนตุลาคม 2554 เจ้าหน้าที่ตำ� รวจได้เชิญก้านธูปไปรับทราบ
และชี้แจงข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (12) (13)
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10) นายนรเวศย์ ศ. บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (1), (5)
ข้อหาอื่นๆ:
มาตรา 112
ความคืบหน้าล่าสุด:
คดีอยู่ในชั้นอัยการ
เมือ่ ปี 2553 ขณะทีน่ ายนรเวศย์ยงั เป็นนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายนรเวศย์ได้คัดลอกข้อความจากเว็บไซต์ฟ้าเดียวกัน ไปไว้ในบล็อกส่วนตัว
ต่อมามีผู้แฮกข้อความดังกล่าวไปเผยแพร่บนเฟซบุ๊ก ท�ำให้นายนรเวศย์ถูกล่าแม่มด
ในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง หลังจากนั้นนายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต ได้แจ้งความด�ำเนินคดีกับนายนรเวศย์ โดยอ้างว่า ได้รับการร้องเรียนจากนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเดียวกันและถูกกดดันจากสภามหาวิทยาลัย จึงต้อง
แจ้งความเพื่อเป็นการ “ปกป้องชื่อเสียงสถาบัน” (14)
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นายนรเวศย์ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัว (15) แต่ต่อมา
ศาลอนุญาตให้การประกันตัวชั่วคราว และล่าสุดพนักงานสอบสวน กองปราบปราม
น�ำส�ำนวนคดีส่งส�ำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง โดยมีความเห็นสั่งฟ้อง
ทัง้ สองข้อหา ขณะทีอ่ ธิบดีอยั การฝ่ายคดีอาญามีคำ� สัง่ ตัง้ คณะท�ำงานจากอัยการเพือ่
พิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ (16)
11) น.ต.ชนินทร์ ค. ทหารอากาศ สังกัดกรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (3)
ข้อหาอื่นๆ:
มาตรา 112
ความคืบหน้าล่าสุด:
คดีอยู่ระหว่างการสืบพยานในศาลชั้นต้น
น.ต.ชนินทร์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความใส่ความ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น
และแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ในเฟซบุ๊กตนเอง จ�ำนวน 24 ครั้ง
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม 2553
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ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2553 น.ต.ชนินทร์ เข้าแจ้งความที่ ปอท. ว่าถูก
กลั่นแกล้งโดยเพื่อนในเฟซบุ๊กจากเพจขบวนการยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม หรือ
Social Sanction และท�ำหนังสือขอความเป็นธรรมส่งถึงอัยการศาลทหารกรุงเทพ
เพื่อระบุว่าตนเองถูกปลอมแปลงเอกสารและกลั่นแกล้งทางคอมพิวเตอร์ แต่ทาง
อัยการทหารกรุงเทพมีความเห็นตรงกับพนักงานสอบสวนว่า น.ต.ชนินทร์กระท�ำ
ความผิดตามที่ถูกกล่าวหา จึงสั่งฟ้องคดีในเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ปั จ จุ บั น คดี นี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาลั บ โดยศาลทหารชั้ น ต้ น ขณะนี้
น.ต.ชนินทร์ ถูกสั่งพักราชการ (17)

ค. กรณีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาล
12) น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14(1), (5) และ 16
ข้อหาอื่นๆ:
ไม่มี
ความคืบหน้าล่าสุด:
14 ส.ค. 56 กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็น
			
คดีพิเศษ
เดือนสิงหาคม 2556 ปรากฏภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
บนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ของ น.ส.มัลลิกา โดยเป็นภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพคู่
กับป้ายของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนป้ายเขียนข้อความว่า
‘เสือ สิงห์ กระทิง’ ต่อมา นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) เพือ่
ร้องเรียนว่ารูปดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความจริง เพราะความจริง
ป้ายเขียนข้อความว่าจุดชมวิว “ช้างป่า กระทิง กุยบุรี” ดังนั้นการกระท�ำดังกล่าว
ของ น.ส.มัลลิกา จึงเป็นการสร้างความเสือ่ มเสียกับนายกรัฐมนตรี จึงเข้าข่ายกระท�ำ
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 และ 16 (18) ภายหลัง น.ส.มัลลิกา
ได้โพสต์ข้อความขอโทษและระบุว่าได้แชร์ภาพดังกล่าวต่อมาอีกทีหนึ่ง
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13) ผู้ปล่อยคลิปเสียงลับ ที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรีกบั พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
กลาโหม
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ไม่มีข้อมูล
ข้อหาอื่นๆ:
หมิ่นประมาท
ความคืบหน้าล่าสุด:
ก.ค. 56 ปอท. ก�ำลังเร่งสืบสวนหาคนปล่อย
			
คลิปดังกล่าว
เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม 2556 ปรากฏคลิ ป เสี ย งลั บ ที่ เ ป็ น บทสนทนาเกี่ ย ว
กับการเมืองในประเทศ โดยเสียงของผู้สนทนาที่อยู่ในคลิปคล้าย พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีกับ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม ต่อมานายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง
คลิปดังกล่าวหลังจากน�ำไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นคลิปท�ำขึ้นมาและมีการ
ตัดต่อเพื่อหวังผลทางการเมือง และขณะนี้ ปอท. ก�ำลังเร่งสืบสวนหาคนปล่อยคลิป
ดังกล่าว ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และกฎหมายหมิ่น
ประมาท (19)
14) นายสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร) นักเขียนการ์ตูนล้อการเมืองอาวุโส
ในคอลัมภ์ ‘ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน’ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ยังไม่มีข้อมูล
ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และ
ข้อหาอื่นๆ:
			
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
ความคืบหน้าล่าสุด:
24 มิ.ย. 56 นายสมชัยเข้าพบพนักงาน
			
สอบสวนทีก่ องบังคับการต�ำรวจนครบาล 1
ในเดื อ นเมษายน 2556 น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี กล่ า ว
ปาฐกถาพิเศษในการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ณ ประเทศมองโกเลีย ซึ่ง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทย หลังจากนั้นหนึ่งวันนายสมชัยได้โพสต์
เครือข่ายพลเมืองเน็ต

21

Thai Netizen Report 2013

รูป น.ส.ยิ่งลักษณ์ พร้อมข้อความว่า “โปรดเข้าใจ กะหรี่ไม่ใช่หญิงคนชั่ว กะหรี่แค่
เร่ขายตัว แต่หญิงคนชั่วเที่ยวเร่ขายชาติ” ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว และเกิดกระแสสังคม
วิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
ทนายความของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จึงเข้าแจ้งความด�ำเนิน
คดีกับนายสมชัย ในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หมิ่นประมาทโดย
การโฆษณา และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ออกหมายเรียก
ให้นายสมชัยเข้าพบพนักงานสอบสวน เนื่องจากพบว่าคดีมีมูล (20)
15) กลุ่มหน้ากากขาว
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ไม่มีข้อมูล
ข้อหาอื่นๆ:
ไม่มี
ความคืบหน้าล่าสุด:
27 พ.ค. 56 พรรคเพื่อไทยเตรียมแจ้งความ
			
กลุ่มกายฟอว์กส์ด้วยความผิดฐานละเมิด
			
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (21)
เดือนพฤษภาคม 2556 ผู้ใช้เฟซบุ๊กบางกลุ่มได้ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ที่ไม่
เห็ น ด้ ว ยกั บ รั ฐ บาลด้ ว ยการเปลี่ ย นรู ป โปรไฟล์ ตั ว เองเป็ น รู ป หน้ า กาก กาย
ฟอว์กส์ (Guy Fawkes) จากภาพยนตร์เรื่องเพชฌฆาตหน้ากากพญายม (V
for Vendetta) พร้อมโพสต์ข้อความ  “ขณะนี้กองทัพประชาชนได้ลุกขึ้นมาแล้ว
ข้าขอประกาศว่า ข้าจะล้มล้างระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย” ใน
เฟซบุ๊กทุกเพจที่เป็นเครือข่ายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
และเมื่ อ 26 พฤษภาคม 2556 ปรากฏว่ า มี บั ญ ชี เ ฟซบุ ๊ ก ที่ ใช้ ชื่ อ เหมื อ นอดี ต
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความในแฟนเพจ
พรรคเพื่อไทยว่า “พวกโง่ๆ เพจพรรคแท้ๆ ยังปล่อยให้พวกสวะมันเข้ามาหยาม”
          หลังจากนั้น นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ได้แถลงยืนยัน
ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวแต่อย่างใด และส่วนตัวเชื่อว่ากลุ่ม
หน้ากากขาวได้สวมรอยในบัญชี พ.ต.ท.ทักษิณ เพือ่ ต่อต้านรัฐบาลและพรรคเพือ่ ไทย
พรรคเพื่อไทยจึงจะประชุมทีมกฎหมายเพื่อตรวจสอบว่า การกล่าวหาของกลุ่มคน
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ดังกล่าว เข้าข่ายการกระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หรือข้อหาอืน่ ตามคดี
อาญาหรือไม่ เพื่อเอาผิดทางกฎหมายกับกลุ่มคนเหล่านี้ (22)

ง. กรณีเนื้อหาอื่นๆ   
16) นายนพดล ปัทมะ ทนายความของอดีต พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (1)
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
ข้อหาอื่นๆ:
ความคืบหน้าล่าสุด
19 ส.ค. 56 ศาลรับคดีไว้และนัดไต่สวน
			
มูลฟ้องวันที่ 21 ต.ค.นี้
ในเดือนสิงหาคม 2556 นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและอดีตทนายความของนายเอกยุทธ อัญชันบุตร
นักธุรกิจชื่อดังที่ถูกอุ้มฆ่าเสียชีวิต เดินทางมายื่นฟ้องนายนพดล หลังนายนพดลได้
โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 กล่าวหาว่าตนเองเป็น
ตัวอย่างทนายที่เลว เพราะกุเรื่อง บิดเบือนเพื่อใส่ร้าย พ.ต.ท.ทักษิณว่าอยู่เบื้องหลัง
การสังหารนายเอกยุทธรวมถึงจะแจ้งความเอาผิดตนเอง หลังจากที่ตนเองได้เปิด
แถลงข่าวเพื่อยืนยันว่า นายบอล หรือนายสันติภาพ เพ็งด้วง ได้สารภาพกับทนาย
ที่ตนเองส่งไปหาที่เรือนจ�ำว่า มีทีมสังหารนายเอกยุทธ อัญชันบุตรจึงแจ้งความ
เอาผิดกับนายนพดลใน 2 ข้อหา คือ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
มาตรา 14 (1) และความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา (23)
17) ผู้ปล่อยข่าวรัฐบาลไม่สนใจคนไทยในอียิปต์
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ไม่มีข้อมูล
ข้อหาอื่นๆ:
ไม่มี
ความคืบหน้าล่าสุด:
18 ส.ค. 56 พรรคเพือ่ ไทยจะตรวจสอบและ
			
อาจแจ้งความเพื่อเอาผิดผู้โพสต์ข้อความ
			
ดังกล่าว
เครือข่ายพลเมืองเน็ต

23

Thai Netizen Report 2013

เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลง
ข่าวกรณีวิกฤตการเมืองในอียิปต์ว่า รัฐบาลมีความเป็นห่วงคนไทยที่อยู่ในอียิปต์
และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออพยพคนไทยออกจากอียิปต์อย่างเร่งด่วน
แล้ว แต่รัฐบาลกลับถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีในสังคมออนไลน์ว่าไม่ให้ความส�ำคัญกับ
คนไทยในอียิปต์ ซึ่งไม่เป็นความจริง และการกระท�ำนี้ท�ำให้รัฐบาลและภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเสียหาย พรรคเพื่อไทยจึงจะตรวจสอบและอาจจะแจ้งความเพื่อ
เอาผิดผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (24)
18) ผู้เผยแพร่ข่าวลือรัฐประหารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14
ข้อหาอื่นๆ:
มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา
ความคืบหน้าล่าสุด:
ส.ค. 56 ปอท. ประสานให้ผู้ถูกกล่าวหา
			
เข้าให้ปากค�ำ
ในเดือนสิงหาคม 2556 พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ได้ออกหมายเรียก
บุคคล 4 คนที่โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวท�ำนองว่าจะเกิดการรัฐประหารและ
ขอให้ประชาชนกักตุนอาหาร โดยเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าการโพสต์ข้อความดังกล่าว
อาจเข้าข่ายกระท�ำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 และความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 (25)
ผู้ต้องหาประกอบด้วย
ก. นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองและความมั่นคง
		 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ข. น.ส.วารุณี ค�ำดวงศรี อายุ 27 ปี
ค. ผู้ใช้นามแฝงว่า “YoOnsine” ในเฟซบุ๊ก
ง. นายเดชาธร ธีรพิริยะ แกนน�ำคนเสื้อแดงจังหวัดชลบุรี
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โดยในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 นายเสริมสุขเข้าให้ปากค�ำกับเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ
ว่าไม่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวด้วยเจตนาที่จะปลุกปั่นสถานการณ์ แต่เป็นการโพสต์
เพือ่ ชีแ้ จงกับเพือ่ นในเฟซบุก๊ ว่าอย่าหลงเชือ่ ข้อความดังกล่าวเพราะได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่าไม่เป็นความจริง (26)
19) นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (เช็ค) กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีบูรพา จ�ำกัด และ
ผู้ด�ำเนินรายการคนค้นฅน
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ไม่มีข้อมูล
ข้อหาอื่นๆ:
ข้อหาหมิ่นประมาท
ความคืบหน้าล่าสุด:
17 ก.ค. 56 ฝ่ายกฎหมายของเครือเจริญ			
โภคภัณฑ์จะด�ำเนินการถอนฟ้องนายสุทธิ			
พงษ์ หลังนายสุทธิพงษ์ได้ขอโทษทัง้ ทางวาจา
			
และส่งหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการ
			
รวมทัง้ ตกลงจะสอดแทรกกระบวนการผลิต
			
ที่ได้คุณภาพของข้าวตราฉัตรในรายการ
			
กบนอกกะลาและคนค้นฅน (27)
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 นายสุทธิพงษ์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กตนเอง
ระบุว่าข้าวสารจากโรงสีขนาดใหญ่ 4 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งให้กับ
ผูผ้ ลิตข้าวขาวรายใหญ่ของประเทศมีสารพิษตกค้าง รวมทัง้ ห้ามซือ้ ข้าวหอมปทุมธานี
รวมถึงข้าวถุงเสาไห้ ยี่ห้อเบญจรงค์ และข้าวถุงทุกประเภทยี่ห้อตราฉัตร
หลังจากนั้นบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี เจ้าของข้าวถุงยี่ห้อตราฉัตร
เข้าแจ้งความด�ำเนินคดีต่อสุทธิพงษ์ในข้อหาหมิ่นประมาทและละเมิด พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ เนื่องจากข้อความดังกล่าวได้สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางบริษัท
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20) นายวิรพล สุขผล (อดีตหลวงปู่เณรค�ำ) ประธานส�ำนักสงฆ์วัดป่าขันติธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: 14 (1)
1. ความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 277 และมาตรา 317
ข้อหาอื่นๆ:
				 วรรคสาม กรณีกระท�ำช�ำเราเด็กหญิงและพรากผู้เยาว์
		
2. หลบเลี่ยงภาษีรถหรู
		
3. เสพสารเสพติดให้โทษ
ุ กิ ารศึกษาปลอมจาก
		
4. พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา กรณีใช้วฒ
				 มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
		
5. ฆ่าคนตายโดยประมาท กรณีขับรถชนคนตาย
		
6. กฎหมายฟอกเงิน กรณีนำ� เงินบริจาคไปซือ้ ทรัพย์สนิ และ
				 น�ำเงินไปฝากในต่างประเทศ และ
		
7. อวดอุตริอภินิหาร (28)
ความคืบหน้าล่าสุด: พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้ดำ� เนินคดีกบั
เณรค�ำในข้อหากระท�ำช�ำเราเด็กอายุ 15 ปี และพรากผู้เยาว์ โดยพนักงานสอบสวน
มีความเห็นสมควรสั่งฟ้อง
ในเดือนมิถุนายน 2556 ปรากฏคลิปวิดีโอพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเดินทางด้วย
เครื่องบินเจ็ทส่วนตัวและใช้ของแบรนด์เนม ท�ำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลก
ออนไลน์และมีการตามหาจนพบว่าเป็นหลวงปู่เณรค�ำ ฉัตติโก หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจได้สืบสวนพฤติกรรมจนพบว่าหลวงปู่เณรค�ำท�ำผิดคดีอาญาในหลายข้อหา
รวมถึง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) เนือ่ งจากได้เผยแพร่เนือ้ หาบนอินเทอร์เน็ต
ว่า ตนเองได้เข้าเฝ้าพระอินทร์และพระอินทร์สั่งให้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหญ่
ในเดือนกรกฎาคม ศาลอาญาอนุมัติหมายจับนายวิรพล เบื้องต้น ใน 3 ข้อหา
คือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และพรากผู้เยาว์
ขณะที่ทางดีเอสไอติดตามนายวิรพลที่ก�ำลังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศมาด�ำเนินคดี
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และประสานส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เพื่ออายัด
ทรัพย์สินทั้งหมดของนายวิรพลต่อไป (29)
21) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก หรือห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สันติภาพโลก
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14
ข้อหาอื่นๆ:
มาตรา 22 และ 109 ตาม พ.ร.บ.สถาบัน
			
อุดมศึกษาเอกชน, ฉ้อโกงประชาชน
ความคืบหน้าล่าสุด:
17 ก.ค. 56 ดีเอสไอเชิญผูเ้ สียหายในคดีและ
			
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย สั น ติ ภ าพโลก
			
มาสอบปากค�ำเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมพยาน
			
หลักฐานและสรุปความผิดของการกระท�ำ
			
ดั ง กล่ า ว แต่ เ บื้ อ งต้ น คาดว่ า น่ า จะผิ ด
			
ข้อหาฉ้อโกงประชาชนและ พ.ร.บ. คอมพิว			
เตอร์ฯ (30)
ในเดือนมิถุนายน 2556 ปรากฏข่าวนายสุขุม วงประสิทธิ ลูกศิษย์ของนาย
วิรพล สุขผล หรืออดีตหลวงปู่เณรค�ำระบุว่าตนเองจบการศึกษาปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ทางส�ำนักพระพุทธศาสนา (พศ.) จึงตรวจสอบที่มาของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับ
ค�ำยืนยันว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลกไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถาบัน
ต่ อ มากรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ (ดี เ อสไอ) ได้ รั บ เรื่ อ งนี้ เ ป็ น คดี พิ เ ศษและ
ตรวจสอบพบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย สั น ติ ภ าพโลกไม่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง เป็ น
มหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่เป็นการจดทะเบียนเป็นห้าง
หุ้นส่วนจ�ำกัด สันติภาพโลก ดังนั้น การด�ำเนินการต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนแห่งนี้เพื่อ
ให้บุคคลอื่นเชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน มาตรา 22 และ 109 นอกจากนี้พบว่ามีการโฆษณาในเว็บไซต์
เพื่อโฆษณาให้ประชาชนหลงเชื่อว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก มีศักดิ์และสิทธิ์
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เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นทุกประการ จึงผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และข้อหา
ฉ้อโกงประชาชน (31) (32)
22) นายต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่และสื่อถูกนายเอกยุทธ อัญชันบุตร นักธุรกิจชื่อดังฟ้อง
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ไม่มีข้อมูล
ข้อหาอื่นๆ:
หมิ่นประมาท
ความคืบหน้าล่าสุด:
12 มิ.ย. 56 พบศพนายเอกยุทธซึง่ ถูกอุม้ ฆ่า
			
และน�ำมาฝังไว้ที่จังหวัดพัทลุง (33)
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 นายเอกยุทธเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ค�ำรณวิทย์
ธู ป กระจ่ า ง ผู ้ บั ญ ชาการต� ำ รวจนครบาล, นายต� ำ รวจชั้ น ผู ้ ใ นกองบั ง คั บ การ
ต�ำรวจนครบาล 4 จ�ำนวน 4 คน, บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และนายจตุพล
มังกรทอง รองผูจ้ ดั การบริษทั คาราโอเกะซิตี้ จ�ำกัดเนือ่ งจากเมือ่ เดือนธันวาคม 2555
นายต�ำรวจทีเ่ ป็นจ�ำเลยได้แถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนโดยไม่มกี ารสอบสวนว่า นายเอกยุทธ
เป็นผู้ร่วมก่อเหตุและผู้สั่งการ ในกรณีที่มีผู้รุมท�ำร้ายผู้จัดการและพนักงานร้าน
คาราโอเกะรวมทั้งยิงปืนขึ้นฟ้า โดยนายเอกยุทธให้การว่าข้อความที่ต�ำรวจแถลง
เป็นความเท็จ เนือ่ งจากตนเองเพียงเข้าไปห้ามปรามเหตุและไม่มกี ารพกพาอาวุธใดๆ
ทั้งสิ้น การแถลงดังกล่าวจึงเป็นการใส่ความให้ตนเองได้รับความเสียหาย ซึ่ง
มติชนได้น�ำข้อความจากการแถลงข่าวไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนและเผยแพร่
ทางเว็บไซต์มติชนออนไลน์ จึงยื่นฟ้องจ�ำเลยทั้งหมดในข้อหาหมิ่นประมาท และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (34) (35)
23) นายปภัสราพร ทาสี และนายฐิติภา ศรีหมอก สาวประเภทสองที่เต้นเปลือย
ในคลิปประกอบเพลงรักต้องเปิด (แน่นอก) ทั้งคู่อายุ 20 ปีและเป็นนักศึกษา
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: 14 (4)
ข้อหาอื่นๆ:
ข้อหากระท�ำอนาจารอันควรขายหน้าต่อ
			
ธารก�ำนัล
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ความคืบหน้าล่าสุด:
29 พ.ค. 56 พนั ก งานสอบสวนเรี ย ก
			
ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อหา โดยข้อหา
			
กระท�ำอนาจารอันควรขายหน้าต่อธารก�ำนัล
			
สามารถเปรียบเทียบปรับในชั้นพนักงาน
			
สอบสวนได้ทันที แต่ข้อหากระท�ำความผิด
			
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จะต้องสรุปส�ำนวน
			
ส่งพนักงานอัยการต่อไป (36)
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ปรากฏคลิปวิดีโอหญิงสาว 2 คนเต้นเปลือย
ประกอบเพลงรักต้องเปิด (แน่นอก) เผยแพร่ในโลกออนไลน์และเกิดเสียงวิพากษ์
วิจารณ์อย่างมาก หลังจากนั้นหญิงสาวทั้งคู่ที่อยู่ในคลิปซึ่งปรากฏภายหลังว่าเป็น
สาวประเภทสองโพสต์คลิปขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (37) ขณะที่ ปอท. เรียก
ทั้งคู่เข้ารับทราบข้อกล่าวหา เนื่องจากการเผยแพร่คลิปดังกล่าวเป็นการกระท�ำ
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (4) และข้อหากระท�ำอนาจารอันควร
ขายหน้าต่อธารก�ำนัล
24) นายชลวิทย์ ศรีสว่าง อายุ 25 ปี พนักงานร้านจ�ำหน่ายโทรศัพท์มือถือ จังหวัด
อุบลราชธานี
ข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ไม่มีข้อมูล
ข้อหาอื่นๆ:
ข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและข้อหาหมิ่น
			
ประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา
ความคืบหน้าล่าสุด:
1 พ.ค. 56 นายชลวิทย์เข้าให้การกับพนักงาน
			
สอบสวนว่า ตนเองโพสต์ข้อความเพราะ
			
ต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับ
			
แฟนสาว เนื่องจากเห็นว่าการออกใบสั่ง
			
ไม่เป็นธรรม ไม่ได้มีเจตนาหมิ่นประมาท
			
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจแต่อย่างใด (38)
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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ในเดือนพฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากผู้บังคับหมู่งานจราจร ให้ด�ำเนินคดีกับนายชลวิทย์
ฐานดู ห มิ่ น เจ้ า พนั ก งาน หมิ่ น ประมาทผู ้ อื่ น โดยการโฆษณาและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เนือ่ งจากนายชลวิทย์โพสต์รปู ถ่ายใบสัง่ ข้อหาขับขีจ่ กั รยานยนต์โดยไม่สวม
หมวกนิรภัยของแฟนสาว ประกอบข้อความว่า “โดนปรับข้อหาว่าไม่เอาทีพ่ กั เท้าขึน้
แต่ในใบสัง่ เขียนว่าไม่สวมหมวกกันน็อค พ่อมึงตายยย!!!!!!!!!!!” ในแฟนเพจ มีดา่ นบอก
ด้วย อุบลราชธานี ในเฟซบุก๊ ต่อมาแอดมินเพจมีดา่ นบอกด้วยฯ ได้แชร์โพสต์ดงั กล่าว
และมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นโจมตีการท�ำงานของต�ำรวจเป็นจ�ำนวนมาก (39)
25) นายอานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยและนักสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานข้ามชาติ
ข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (3), (4)
ข้อหาอื่นๆ:
หมิน่ ประมาท (มาตรา 326, 328) และ 332,
			
90, 91 ประมวลกฎหมายอาญา
ความคืบหน้าล่าสุด:
7 พ.ค. 56 ทนายของนายอานดี้ แจ้งต่อ
			
ผูพ้ พิ ากษาว่าขอเลือ่ นนัดไต่สวนมูลฟ้องเพือ่
			
รวบรวมเอกสารเพิ่มเติม
เมื่อเดือนมกราคม 2556 นายอานดี้ได้น�ำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของคนงานในบริษัท เนเชอรัลฟรุต จ�ำกัด ผู้ผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋องและน�้ำสับปะรด ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
แห่งประเทศไทย โดยงานวิจัยกล่าวหาว่าบริษัทเนเชอรัล ฟรุต คุกคามสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงาน เช่น จ้างแรงงานเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปีจ้างแรงงานด้วยค่าจ้างที่
ต�่ำกว่ากฎหมายก�ำหนด เป็นต้น ผลการวิจัยถูกสื่อมวลชนตีพิมพ์และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ต่างๆ
หลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จ�ำกัดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
นายอานดี้ ในข้อหาเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 326, 328, 332, 90, 91 รวมทั้ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3),
(4) และฟ้องหมิ่นประมาททางแพ่งมูลค่า 300 ล้านบาท (40)
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26) ผู้แอบอ้างเป็นนางนิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง (ผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดสี) ใน
เฟซบุ๊ก
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (5)
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
ข้อหาอื่นๆ:
ความคืบหน้าล่าสุด
3 ม.ค. 56 ต�ำรวจรับเรื่องไว้เพื่อท�ำการ
			
สืบสวนต่อไป
เมื่อเดือนมกราคม 2556 นางนิลาวัณย์เข้าแจ้งความกับต�ำรวจว่ามีผู้แอบอ้าง
ใช้รูปของตนเองเปิดบัญชีบนเฟซบุ๊กชื่อ “อ้อ” โดยผู้ที่แอบอ้างได้โพสต์ข้อความ
ใส่ร้ายเพื่อนร่วมงาน องค์กรของตน และบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งได้
โพสต์รูปครอบครัวของตนเองด้วย ทางเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้รับเรื่องไว้เพื่อด�ำเนินการ
สืบสวนต่อไป (41)
27) นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา นักเคลือ่ นไหวเพือ่ ผลักดันการร่าง พ.ร.บ.คุม้ ครอง
ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: มาตรา 14 (1)
ไม่มี
ข้อหาอื่นๆ:
ความคืบหน้าล่าสุด:
คดีอยู่ในชั้นอัยการ
พญ.ประชุ ม พร บู ร ณ์ เจริ ญ ประธานสมาพั น ธ์ แ พทย์ โรงพยาบาลศู น ย์ /
โรงพยาบาลทัว่ ไป แห่งประเทศไทย (สพศท.) แจ้งความต่อสถานีตำ� รวจ จ.สุรนิ ทร์ ว่า
นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ได้กระท�ำ
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) ด้วยการน�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์หลายแห่ง ข้อมูลดังกล่าวคือ สถิติคนไข้ที่
เสียชีวิตและภาพความผิดพลาดในการรักษา ซึ่งนางปรียนันท์ใช้ในการรณรงค์เพื่อ
ผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (42)
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ความคืบหน้าล่าสุด 7 มีนาคม 2556 นางปรียนันท์ ไปให้การเพิ่มเติมต่อ
พนักงานสอบสวนที่ สภ.เมืองสุรินทร์ หลังจากการนัดฟังค�ำสั่งฟ้องคดีในชั้นอัยการ
ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก�ำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสอบสวนเพิ่มเติม (43)

สถานการณ์การปิดกั้นอินเทอร์เน็ต
เฟซบุ๊กเผยรายงานค�ำขอข้อมูลผู้ใช้จากรัฐบาลทั่วโลกเป็นครั้งแรก (44)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม โดยรายงานฉบับดังกล่าวเปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี 2556 มีคำ� ร้องขอข้อมูลผู้ใช้จ�ำนวน 37,954 - 38,954 ราย จากรัฐบาลของ 71
ประเทศทั่วโลก โดยสาเหตุที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขที่แน่นอนได้ เพราะรัฐบาล
สหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้เฟซบุ๊กเปิดเผยจ�ำนวนค�ำร้องและจ�ำนวนบัญชีผู้ใช้ที่ให้ตาม
การร้องขอ
รายงานดังกล่าวระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ร้องขอข้อมูลผู้ใช้มากที่สุดประมาณ
11,000-12,000 ครั้ง ต่อผู้ใช้ราว 20,000-21,000 ราย ส�ำหรับประเทศไทย มีการ
ร้องขอข้อมูล 2 ครั้ง ต่อผู้ใช้ 5 ราย โดยเฟซบุ๊กกล่าวว่า ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลต่อ
รัฐบาลไทย
● โครงการอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ กฎหมายประชาชน (ไอลอว์ ) เปิ ด เผย
สถานการณ์เสรีภาพและการแสดงออกของไทย ระหว่างเดือนมกราคม 2555 ถึง
เดือนเมษายน 2556 มีค�ำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มากกว่า
20,000 ยูอาร์แอล โดยร้อยละ 80 มีเนื้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ร้อยละ 20
มีเนื้อหาลามกอนาจาร และมี 1 ยูอาร์แอลเป็นเนื้อหาดูหมิ่นศาสนา (45)
●

วิเคราะห์ภาพรวมการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และเสรีภาพออนไลน์
ปี 2556
1. พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ถูกน�ำมาใช้อย่างไม่ถูกต้องในคดีเกี่ยวกับเนื้อหา
มากขึ้นและเป็นที่แพร่หลาย
จากบันทึกคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในปี 2556 จะพบว่า กว่า 27 กรณีนั้น
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เป็นคดีหมิ่นประมาทเสียส่วนใหญ่ หากแต่เนื่องจากข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่บน
ระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีการฟ้องด้วยมาตรา 14 ซึง่ ว่าด้วยการเผยแพร่ความเท็จ หรือ
ข้อความที่ “ผิดกฎหมาย” บนระบบคอมพิวเตอร์ควบคูไ่ ปด้วย ความนิยมในการฟ้อง
มาตรา 14 ทั้งๆ ที่ใช้กฎหมายหมิ่นประมาทเพียงอย่างเดียวก็ได้ น่าจะเป็นเพราะว่า
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ นั้นมีโทษหนักกว่าคดีหมิ่นประมาท
เครือข่ายพลเมืองเน็ตเห็นว่า การใช้มาตรา 14 ในลักษณะดังกล่าว เป็นการ
ใช้กฎหมายในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหาของทั้งตัวกฎหมายเองที่บัญญัติไว้
อย่างกว้างขวาง เปิดช่องให้ตีความแบบดังกล่าวได้ และเป็นปัญหาของผู้บังคับใช้
กฎหมายไทย ที่แทนที่จะเลือกหยิบใช้กฎหมายให้ตรงวัตถุประสงค์พร้อมกับตีความ
กฎหมายอย่างแคบ กลับตีความอย่างกว้าง ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายไทยใช้มาตรา 14 ในคดี
หมิน่ พระบรมเดชานุภาพ คดีหมิน่ ประมาทหรือการเผยแพร่ขอ้ ความบนอินเทอร์เน็ต
จนท�ำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานกับการใช้กฎหมายนี้ต่อๆ มา และเป็นตัวอย่างการใช้
กฎหมายทีไ่ ม่ถกู ต้องให้กบั ประชาชนทัว่ ไป จนท�ำให้เราได้เห็นคดีความหมิน่ ประมาท
มากมายเป็นคดีคอมพิวเตอร์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน
2. “อะไร อะไร ก็ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ”: รัฐสร้างความกลัวให้ผู้ใช้เน็ต
แม้ว่าในปี 2556 ภายใต้การบริหารของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะไม่ปรากฏคดี
ที่กระทบต่อเสรีภาพอย่างร้ายแรงอย่างคดีที่เกี่ยวกับข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฯ เพิ่มขึ้น แต่กลับมีการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ด�ำเนินคดีกับผู้วิจารณ์รัฐบาล
หรือการท�ำงานของรัฐบาล เช่น กรณีการปล่อยข่าวลือเรื่องรัฐประหาร การวิจารณ์
นโยบายจ�ำน�ำข้าว การตัดต่อภาพล้อเลียนนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าเป็นความล้าหลัง
ถดถอย ของเสรีภาพในการแสดงออกของประเทศไทย
นอกจากการด�ำเนินคดีกับผู้วิจารณ์รัฐบาลแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐออกมาข่มขู่
ผู้ใช้เน็ต ด้วยการให้ข่าวซ�้ำๆ เกี่ยวกับความผิดที่อาจเกิดขึ้นได้บนระบบคอมพิวเตอร์
เช่น การให้ข่าวถึง 2 ครั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีที่ว่า การกดถูกใจและ
แบ่งปันข้อความ อาจเป็นการกระท�ำผิดกฎหมายไปด้วย (46) (ครั้งแรก ปี 2554)
(47) รัฐมนตรีไอซีทียังได้ให้ข่าวอีกว่า การโหลดไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ก็สามารถ
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ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้ (ซึ่งเครือข่ายพลเมืองเน็ตไม่เห็นว่า การกระท�ำดังกล่าว
ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพราะไม่ได้มีมาตราใดระบุไว้) (48)
เหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกและสภาวะแห่งความกลัวให้ผู้ใช้เน็ตที่สุด
คือ กรณีที่ พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ ผบก.ปอท. กล่าวถึงแผนการตรวจสอบการ
สื่อสารของประชาชนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูบ
(YouTube) วอตซ์แอป (WhatsApp) และไลน์ (LINE) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม (49)
การขูด่ ว้ ยการให้ขา่ วและการด�ำเนินคดีกบั ผูใ้ ช้เน็ตทีว่ จิ ารณ์รฐั บาลล้วนแล้วแต่
เป็นการสร้างความกลัว ท�ำให้ผใู้ ช้เน็ตเซ็นเซอร์ตวั เองเพราะรูส้ กึ ว่า ท�ำอะไรก็สามารถ
ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้ ซึ่งท�ำให้เกิดผลเสียต่อบรรยากาศโดยรวมของกิจกรรม
บนอินเทอร์เน็ต
แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต: รัฐไทยต้องให้ความชัดเจนเรื่องการสอดส่องประชาชน
บนไลน์และสื่อสังคมอื่น
จากกรณี พล.ต.ต.พิ สิ ษ ฐ์ เปาอิ น ทร์ ผู ้ บั ง คั บ การกองบั ญ ชาการปราบปรามการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ปอท.) กล่าวถึงแผนการตรวจสอบ
การสื่อสารของประชาชนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูบ
(YouTube) วอตซ์แอป (WhatsApp) และไลน์ (LINE) ซึง่ พล.ต.ต.พิสษิ ฐ์กล่าวว่า ปอท.จะเลือก
ตรวจสอบข้อมูลการสื่อสารของบุคคลที่มีแนวโน้มจะกระท�ำการที่กระทบต่อความมั่นคงหรือ
ความสงบเรียบร้อย และอ้างว่าผูใ้ ห้บริการไลน์ ตอบรับยินดีให้ความร่วมมือ เครือข่ายพลเมืองเน็ตยืนยันว่า การติดต่อระหว่างบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นนั้ อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครอง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 35, 36 และ 45 ที่ว่าด้วยสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในการ
สื่อสารถึงกันโดยไม่ถูกเปิดเผย และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลไทยพยายามสอดส่องประชาชน เมื่อเดือนธันวาคม 2554
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้พูดถึงแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ดักข้อมูล
เพื่อดักข้อมูลที่อาจเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
จากแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงนี้ เครือข่ายพลเมืองเน็ตมีข้อกังวลและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
1. ปอท.ต้องให้ความชัดเจนว่า การขอข้อมูลที่ ปอท.กล่าวถึงนั้น มีข้อมูลอะไรบ้าง
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 8 ปอท.
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ไม่มีสิทธิในการดักฟังการสื่อสารของประชาชน การดักฟังจะท�ำได้ต่อเมื่อคดีดังกล่าวอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และได้รับอนุญาตจากอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญา ส�ำหรับคดีบางประเภทเท่านั้น
เครือข่ายพลเมืองเน็ตมีความสงสัยว่า การขอ “ตรวจสอบข้อมูลการสนทนา” ของ ปอท.
นัน้ หมายถึงการดักฟัง หรือ การขอบันทึกการสนทนา (chat log) หรือ ข้อมูลผูใ้ ช้ (user’s data)
ในกรณีที่เป็นการดักฟังนั้น เครือข่ายพลเมืองเน็ตเห็นว่า ปอท. ไม่มีสิทธิที่จะท�ำการดังกล่าว
แม้รัฐธรรมนูญไทยปี 2550 มาตรา 36 จะระบุว่า “การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผย
สิง่ สือ่ สารทีบ่ คุ คลมีตดิ ต่อถึงกัน รวมทัง้ การกระทาํ ด้วยประการอืน่ ใดเพือ่ ให้ลว่ งรูถ้ งึ ข้อความใน
สิง่ สือ่ สารทัง้ หลายทีบ่ คุ คลมีตดิ ต่อถึงกันจะกระทํามิได้” โดยมีขอ้ ยกเว้นส�ำหรับเรือ่ งความมัน่ คง
และการรักษาศีลธรรมอันดี แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวสามารถตีความได้กว้างขวาง การอ้างเหตุผล
ด้านความมั่นคงจึงต้องมีคำ� อธิบายที่ละเอียดและชัดเจน การเปิดโอกาสให้เกิดการดักฟังนั้นยัง
เสีย่ งต่อการละเมิดสิทธิประชาชนในด้านอืน่ ด้วย ดังนัน้ แม้จะมีการดักฟังซึง่ ชอบด้วยกฎหมาย
ก็ควรเป็นไปโดยระมัดระวังและใช้เมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น
2. ผู้ให้บริการการสื่อสารและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ควรปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้
โดยเฉพาะสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายของไลน์ระบุข้อยกเว้นของการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามไว้ข้อหนึ่งคือ
“บริษทั จะไม่มอบข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้บริการให้กบั บุคคลทีส่ าม ยกเว้นในกรณีทบี่ ริษทั
ได้รับค�ำร้องขอความร่วมมือจากสถาบันของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคล หรือผู้ประกอบการ
ธุรกิจ เพื่อด�ำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ และการให้ผู้ใช้ยินยอมก่อนจะเป็นการขัด
ขวางการท�ำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ” (ค�ำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
ขณะเดียวกันก็ได้ระบุไว้ในหน้าความช่วยเหลือต่อค�ำถามทีว่ า่ บุคคลทีส่ ามสามารถ “แอบ
ดู” เนือ้ หาของการสนทนาได้หรือไม่วา่ “ไม่ได้ ผูท้ ไี่ ม่ได้อยูใ่ นการสนทนาไม่สามารถเห็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ
พิมพ์ได้ ไลน์ปลอดภัย”
ในประเทศไทย ไลน์ เ ป็ น ที่ นิ ย มมาก มี ผู ้ ใช้ ใ นประเทศไทยมากกว่ า 15 ล้ า นคน
เครือข่ายพลเมืองเน็ตเรียกร้องให้บริษัท Naver Japan ผู้ให้บริการไลน์ ปกป้องสิทธิและ
ความเป็นส่วนตัวของผูใ้ ช้ชาวไทย และต้องไม่ให้ขอ้ มูลหรือบันทึกการสนทนาของผูใ้ ช้ตอ่ รัฐไทย
โดยไม่ทำ� ตามกระบวนการทางกฎหมาย
3. ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องด�ำเนินการตามที่ระบุในกฎหมาย และหยุดการ “ขอความ
ร่วมมือ” อย่างไม่เป็นทางการจากผู้ให้บริการ
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วัฒนธรรมการ “ขอความร่วมมือ” อย่างไม่เป็นทางการ ส่งผลเสียในทางปกครองและ
การบริหารราชการแผ่นดิน เนือ่ งจากหลักฐานการขอความร่วมมือและข้อมูลทีไ่ ด้ อาจไม่ถกู จัด
เก็บในสารบบ ท�ำให้ประชาชนยุ่งยากขึ้นในการใช้สิทธิขอข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเพื่อตรวจสอบการท�ำงานของรัฐ เปิดโอกาสให้เกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีของบริษัท Naver นั้น ผู้ให้บริการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและไม่ได้มีหน้าที่ต้องตอบสนองต่อ
กฎหมายไทย ซึง่ ปอท.อาจเลือกวิธขี อความร่วมมือ แทนการใช้คำ� สัง่ ศาล เครือข่ายพลเมืองเน็ต
เห็นว่า เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปอท.ต้องใช้กระบวนการอย่างเป็นทางการ และหยุด
ขอความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ
4. ต�ำรวจและรัฐบาลไทย ต้องหยุดการกระท�ำทีท่ ำ� ให้เกิดความกลัวในหมูผ่ ใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
รวมทั้งหยุดการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อย่างพร�ำ่ เพรื่อ
เครือข่ายพลเมืองเน็ตมองว่า การกระท�ำของรัฐบาล ทั้งการให้ข่าวว่าจะท�ำ หรือการ
กระท�ำจริงๆ ล้วนท�ำให้เกิดผลเสียต่อบรรยากาศโดยรวมของกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต ท�ำให้
ผู้ใช้เน็ตตกอยู่ในความกลัวและความไม่แน่ใจ
รัฐบาลควรหยุดการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อย่างพร�่ำเพื่อและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
ดั้งเดิม จากสถิติจะเห็นได้ว่า คดีส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แต่เกี่ยวกับการ
หมิ่นประมาทหรือการปล่อยข่าวลือบนอินเทอร์เน็ต ที่ล้วนมีกฎหมายอื่นรองรับอยู่แล้ว
5. เครือข่ายพลเมืองเน็ตมีข้อเสนอแนะในการรับมือกับข่าวลือซึ่งอาจกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐหรือรัฐบาล
มีวิธีการอันเป็นสากลมากมายในการรับมือกับข่าวลือ โดยไม่ต้องใช้มาตรการอันกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพหรือท�ำให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัว เช่น การชีแ้ จงข้อมูลตามความเป็นจริง
ต่อสาธารณะ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยควรเคารพความสามารถ
ในการพิจารณาของประชาชน แทนที่จะใช้มาตรการสอดส่องที่จะน�ำไปสู่การละเมิดสิทธิ
อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางสังคมที่เราทุกคนอยู่ร่วมกัน ภาครัฐ ผู้ให้บริการ
และพลเมืองเน็ตต้องมีบทบาทร่วมกันในการรักษาพื้นที่นี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ บนพื้นฐาน
ของการรักษาสิทธิพลเมืองและปกป้องสิทธิมนุษยชน การกระท�ำที่ท�ำให้เกิดความตื่นตระหนก
ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นส่วนตัว จะส่งผลเสียทางเศรษฐกิจ และกระทบกิจวัตรประจ�ำวันของผู้คนที่
ต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
13 สิงหาคม 2556
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บทที่

2

อินเทอร์เน็ตและความเป็นส่วนตัว

ขณะที่จ�ำนวนผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ไทยก็ยังไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูล
ส่วนบุคคล การท�ำให้ผู้ใช้ได้ตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยและระดับของ
ความเป็นส่วนตัวทีพ่ วกเขาประสบอยูจ่ ะช่วยส่งเสริมนโยบายเรือ่ งความเป็นส่วนตัวได้
เครือข่ายพลเมืองเน็ตจึงได้จัดท�ำโครงการวิจัยความเป็นส่วนตัวออนไลน์ (Thai
Online Services’ Privacy Policy and Security Measures: Evaluation and
Public Understanding) ซึ่งมุ่งส�ำรวจนโยบายความเป็นส่วนตัว มาตรการรักษา
ความปลอดภัย และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการออนไลน์ ในประเทศไทย
ด้วยการวิเคราะห์นโยบายความเป็นส่วนตัวและประเมินระดับความปลอดภัยใน
การปกป้องข้อมูล จากนั้นจะน�ำเสนอข้อค้นพบในรูปแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้บริโภค
ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ค�ำถามที่มุ่งหาค�ำตอบคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
มีความปลอดภัยแค่ไหนในการใช้บริการออนไลน์ต่างๆ และผู้ให้บริการออนไลน์
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง
โครงการวิจัยนี้รับผิดชอบโดย ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุดโครงการวิจัยระดับนานาชาติ “Surveillance and Freedom: global
understandings and rights development (SAFEGUARD)” ซึ่งมีโครงการวิจัย
19 โครงการใน 16 ประเทศ และท�ำงานร่วมกับองค์กร Privacy International
สหราชอาณาจักร
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เนือ้ หาต่อไปนีม้ าจากรายงานครึง่ ปีของโครงการวิจยั ความเป็นส่วนตัวออนไลน์
ดังกล่าว เผยแพร่ครั้งแรกในงานสัมมนา “คน อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัว”
สรุปการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในไทย มกราคมถึงมิถุนายน 2556
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

คน

อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัว:
ส�ำรวจสถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทย
ช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2556

แม้การถกเถียงเรือ่ งความเป็นส่วนตัว (privacy) ในพืน้ ทีอ่ อนไลน์จะเริม่ เป็นที่
ถกเถียงกันในสังคมบ้างแล้ว โดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือ่ โจมตีกนั จากความ
ขัดแย้งทางการเมือง หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม แต่
ที่ผ่านมาการท�ำความเข้าใจความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทยมักจ�ำกัดอยู่ใน
มิติของกฎหมายเท่านั้น ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัญหาจากการจัดเก็บ
และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของ
ข้อมูลจึงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา แดเนียล โซลอฟ (Daniel
Solove) นักวิชาการด้านกฎหมายเสนอให้เราหากรอบคิดที่หลากหลายขึ้นเพื่อหา
ทางคุ้มครองความเป็นส่วนตัว1 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีอยู่ได้ โดยเริ่มจาก
ปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัวทีเ่ กิดขึน้ จากการรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนตัวของ
ผูค้ นในปัจจุบนั นี้ เพราะปัญหาทีเ่ กีย่ วกับความเป็นส่วนตัวแตกต่างกันตามบริบทของ
สังคม (50)
1

จากการนิยามความหมายของความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันของการศึกษาเรื่องความเป็นส่วนตัว
ทีผ่ า่ นมา โซลอฟสรุปว่านิยามของคำ�ว่าความเป็นส่วนตัวทีม่ อี ยูอ่ าจแบ่งได้เป็น 6 แบบ ได้แก่ 1) สิทธิที่
จะได้อยู่ตามลำ�พัง 2) การจำ�กัดการเข้าถึงตัวตนของเรา 3) ความลับ 4) การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
5) ความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นการคุ้มครองความเป็นปัจเจกและศักดิ์ศรีของบุคคล 6) การควบคุมความ
ใกล้ชิดสนิทสนม แต่ทั้งหมดมีจุดร่วมกันคือ การแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่สาธารณะและพื้นที่
ส่วนตัว และอำ�นาจของปัจเจกบุคคลในการควบคุม “ทรัพย์สิน” ของพวกเขาเองซึ่งจากความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำ�ให้ข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินของบุคคลด้วย (Solove 2002: 1095)
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ด้วยเหตุที่อินเทอร์เน็ตเข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนในหลาย
มิติ ส่งผลให้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวมีลักษณะแตกต่างกัน
ออกไปด้วย ส�ำหรับในสังคมไทยปัจจุบัน เบื้องต้นเราอาจจะแบ่งการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
เช่น สิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของผู้ให้
บริการออนไลน์ของสถาบันการเงิน ห้างร้าน หรือบริษัทประกันชีวิต การส่งต่อหรือ
ซือ้ ขายข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปยังบุคคลทีส่ าม ประเภททีส่ องคือ ความเป็นส่วนตัว
ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนบุคคลเพือ่ โจมตีบคุ คลทีม่ คี วามคิดเห็นต่างกันทางการเมือง หรือใช้วธิ กี ารเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อกลั่นแกล้งกัน ทั้งนี้นอกจากความหลากหลาย
ของปัญหาแล้ว ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ยังสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลและความ
เป็นส่วนตัวเกี่ยวพันกับสิทธิด้านอื่นๆ ของปัจเจกบุคคลด้วย
ในการท�ำความเข้าใจสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อน�ำไปสู่การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต งานวิจัยนี้จึงเริ่มต้นค้นหา
ค�ำตอบว่าการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยมี
ลักษณะอย่างไร เช่น รูปแบบ ผลกระทบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสลับซับซ้อนของการท�ำความเข้าใจความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ งานวิจัย
นี้เริ่มจากการส�ำรวจสถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว
ที่ปรากฏตามเว็บไซต์ต่างๆ ระหว่างมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2556 จ�ำนวน
6 กรณีตัวอย่าง แล้วพิจารณาจ�ำแนกตามรูปแบบของปัญหาออกเป็น 3 แบบ ได้แก่
การละเมิดความเป็นส่วนตัวของธุรกิจเอกชน การละเมิดความเป็นส่วนตัวจาก
หน่วยงานรัฐ และการละเมิดความเป็นส่วนตัวระหว่างผูใ้ ช้บริการออนไลน์ดว้ ยกันเอง

Thai Netizen Network

40

รายงานพลเมืองเน็ต 2556

ข้อมูลส่วนตัวกับความเป็นเจ้าของ:

การละเมิดความเป็นส่วนตัว

ของธุรกิจเอกชน

ทุกวันนี้การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อบริการลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมเกือบทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็น คมนาคม ซื้อขายสินค้า ธนาคาร บันเทิง เป็นต้น จากรายงาน
ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (51) พ.ศ. 2556 ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) พบว่า ร้อยละ 12.8 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท�ำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ และร้อยละ 10.2 ซือ้ สินค้าและบริการ
ออนไลน์ ผู้ใช้บริการจ�ำเป็นต้องมอบข้อมูลของตนเองให้กับผู้ให้บริการเหล่านี้ เช่น
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ�ำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ปัญหาส่วนใหญ่
ที่พบเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลส่วนตัวจ�ำนวนมากของผู้ใช้บริการ
● เผยแพร่อีเมลของลูกค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เว็บเพย์สบาย (paysbuy.com) ซึ่งเป็น
ผู้ให้บริการรับช�ำระเงินออนไลน์ของประเทศไทย ได้เปิดเผยรายชื่ออีเมลของ
ลูกค้าผ่านอีเมลประชาสัมพันธ์ ด้วยการส่งอีเมลไปยังลูกค้าจ�ำนวนหนึ่งโดยใช้ช่อง
To: ของอีเมล ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ คือท�ำให้ขอ้ มูลอีเมลของลูกค้ารัว่ ไหล และท�ำให้มอี เี มล
ส่งย้อนหากันไปมาในกลุ่มอีเมลผู้ใช้ของเพย์สบาย ต่อมามีผู้ได้รับอีเมลขยะซึ่งเป็น
ผลจากข้อมูลอีเมลที่รั่วไหลจากเพย์สบายด้วย (52)
● การส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม
ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการน�ำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้โดยบุคคล
ที่สามเป็นจ�ำนวนมากซึ่งผู้ใช้บริการรู้สึกว่าตนเองถูกคุกคาม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่ น�ำหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าต่อไปยังบริษทั ประกัน ซึง่ ได้
ติดต่อกับลูกค้าเหล่านั้นจนพวกเขารู้สึกว่าถูกรบกวน เมื่อมีการสอบถามกับห้าง
สรรพสินค้าก็ได้รับค�ำตอบว่ามีการส่งข้อมูลของลูกค้าไปยังบริษัทที่เป็นคู่สัญญา
กันจริง

เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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การขโมยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากความบกพร่องของระบบความปลอดภัย
ของผู้ให้บริการ
การให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น
พร้อมกับมีการร้องเรียนปัญหามากขึ้นด้วย โดยเฉพาะการถูกขโมยรหัสผ่านไปใช้ ใน
การโจรกรรมข้อมูล ความบกพร่องของระบบการยืนยันตัวตนของธนาคาร เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น มีผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งโพสต์ในเว็บบอร์ด (53)
พบว่ามีผู้เข้ามาใช้บัญชีส่วนตัวของเขาถอนเงินออกไป เขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะ
ค�ำถามที่ให้เพื่อระบุตัวตนเป็นค�ำถามพื้นฐานที่เราสามารถค้นเจอค�ำตอบได้จาก
ในอินเทอร์เน็ต
●

“สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตคือท�ำไมบุคคลอื่นสามารถยืนยันตัวตนเป็นผมได้เพื่อเปลี่ยนแปลง
การรับ OTP เป็นทางอีเมลได้ง่ายโดยตอบค�ำถามเพียงสองสามค�ำถามซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่านีไ้ ด้งา่ ยอยูแ่ ล้วทางอินเทอร์เน็ต ค�ำถามทีถ่ กู ถามคือ เบอร์โทรศัพท์แล้วก็บญ
ั ชีออมทรัพย์
ในระบบ cyber banking ผมได้แจ้งไปทางคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารเรียบร้อยแล้วแต่ทาง
ธนาคารก็บอกว่าท�ำเป็นมาตรฐานเพียงพอแล้ว ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการปรับปรุงใดๆ
เกิดขึ้น ซึ่งถ้าทางธนาคารมีมาตรการที่ดีพอจะต้องถามค�ำถามในเชิงลึกมากขึ้นเช่น รหัสบัตร
เอทีเอ็ม, เลขบัตรเอทีเอ็ม, สาขาที่เปิดบัญชี ซึ่งไม่สามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตแล้วทุกคน
ต้องรู้หรือติดตัวและซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินการยากยิ่งขึ้น ผมไม่รู้ว่าจะสามารถท�ำให้ทราบว่า
ทางธนาคารจะมีสว่ นรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับผมได้อย่างไรและจะมีวธิ กี ารป้องกัน
ได้อย่างไร เพราะถ้าทางคนร้ายไม่สามารถด�ำเนินการเปลี่ยนการรับ OTP ได้ผมก็ไม่เสียหาย
มากขนาดนี้”

จากกรณี ตั ว อย่ า งข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ที่
กระจัดกระจายอยู่ในธุรกิจออนไลน์ต่างๆ หลายด้าน ในแง่หนึ่งข้อมูลส่วนตัวคือ
ทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้บริการซึง่ ยินยอมมอบให้กบั ผูใ้ ห้บริการ ขณะเดียวกันข้อมูลส่วนตัว
ก็กลายเป็นทุนส�ำหรับเจ้าของธุรกิจในการแสวงหาก�ำไรต่อไป ค�ำถามที่ตามมาคือ
สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวนี้ยังเป็นของเจ้าของข้อมูลนี้หรือไม่ ปัญหาที่
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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เกิดขึน้ ยังแสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริการไม่เข้าใจระบบการจัดการข้อมูลส่วนตัวทีจ่ ดั เก็บไว้
ซึ่งอาจจะมาจากการที่ผู้ให้บริการไม่ชี้แจงต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล การควบคุม ความปลอดภัย ผูท้ สี่ ามารถเข้าถึงข้อมูลนีไ้ ด้ รวมถึงอ�ำนาจในการ
ส่งต่อข้อมูลให้กบั บุคคลทีส่ าม นอกจากนีเ้ รายังเห็นว่าแม้การรัว่ ไหลของข้อมูลส่วนตัว
จะไม่ส่งผลกระทบทางร่างกาย แต่ผู้ใช้บริการก็รู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัยในระดับที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ร�ำคาญ รู้สึกว่าถูกรบกวน หรือสูญเสียทรัพย์สิน

ความปลอดภัยของข้อมูลในมือรัฐ:

การละเมิดความเป็นส่วนตัว

จากหน่วยงานรัฐ

การส�ำรวจครั้งนี้ยังไม่พบข้อมูลการละเมิดความเป็นส่วนตัวจากหน่วยงานรัฐ
ที่ชัดเจนนัก นอกจากกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
กรณีทเี่ กิดขึน้ คือ ฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาเป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ซึง่ มีขอ้ มูลส่วนตัว
ของผูเ้ รียน เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2556 มีกระแสลงภาพถ่ายติดบัตรนิสติ จุฬาฯ ปรากฏ
ตามเว็บไซต์ตา่ งๆ โดยทีเ่ พียงแค่แก้ไขรหัสประจ�ำตัวก็สามารถค้นหารูปภาพของศิษย์
เก่าของจุฬาฯ จากเว็บของส�ำนักทะเบียนจุฬาฯ ได้แล้ว ในภายหลังมีการแก้ไขระบบ
ฐานข้อมูล ปัจจุบันคนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงรูปภาพในฐานข้อมูลดังกล่าวได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ก็นำ� มาสูค่ ำ� ถามเกีย่ วกับความปลอดภัย
ของระบบฐานข้อมูลในสถาบันการศึกษาต่างๆ
อย่างไรก็ตาม นอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะน�ำมาสู่ค�ำถามต่อระบบรักษา
ความปลอดภั ย ในฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานรั ฐ ซึ่ ง จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของประชาชน
เป็นจ�ำนวนมากแล้ว ปฏิกิริยาต่อการส่งต่อและการกระจายข่าวถึงวิธีการเข้าถึงภาพ
ทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมที่กลายเป็นความนิยมในระยะเวลา
อันสั้นนี้ อาจสะท้อนให้เห็นถึงส�ำนึกต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน ทั้งผู้ที่
ไม่เห็นด้วยกับการกระท�ำนีโ้ ดยมองว่าเป็นการล่วงล�ำ้ ความเป็นส่วนตัว เพราะบางคน
อาจไม่ต้องการให้รูปเหล่านี้เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ขณะที่บางส่วนไม่เห็นว่าเป็น
เรื่องเสียหายแต่อย่างใด
Thai Netizen Network
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ความเป็นส่วนตัวของใคร?: การละเมิดความเป็นส่วนตัวระหว่าง
ผู้ใช้บริการด้วยกันเอง

เมือ่ รูปแบบของปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตกับเว็บไซต์เข้าสูย่ คุ ทีใ่ ครๆ
ก็เป็นผู้ผลิตเนื้อหาได้ โดยเฉพาะการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เช่น เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่พบในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา ส่วนหนึง่ เป็นการน�ำเอาข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอืน่ มาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอม โดยส่งผลกระทบต่อบุคคลเหล่านั้น
ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
● การถ่ายภาพบุคคลอื่น แล้วน�ำมาโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อเดือนกรกฎาคม มีการเผยแพร่รูปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนหน้าแฟนเพจของเฟซบุก๊ ทีช่ อื่ ว่า CMU Cute ยาม (https://
www.facebook.com/cmucuteyam) ผูจ้ ดั ท�ำเพจนีไ้ ด้ถา่ ยรูปเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยคนหนึง่ ทีเ่ ขาเห็นว่าหน้าตาหล่อเหลาและโพสต์ลงบนเพจ มีนกั ศึกษาเข้าไป
ขอบันทึกภาพกับเจ้าหน้าทีค่ นนีจ้ �ำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ระหว่างทีเ่ ขาปฏิบตั หิ น้าที่ และ
แชร์รูปภาพของเขาบนเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม
เขากลายเป็นบุคคลโด่งดังในเวลาไม่กี่วันจากกระแสในอินเทอร์เน็ต ผลที่ตามมาคือ
นายจ้างกังวลว่าการที่มีคนมาถ่ายรูปเขาเป็นจ�ำนวนมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การท�ำงาน ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังกระทบกับความสัมพันธ์ของเขากับ
คนรักด้วย
● การส่งต่อภาพถ่ายส่วนตัวของบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อเดือนกรกฎาคม มีการเผยแพร่รูปภาพบุคคลที่แต่งเครื่องแบบต� ำรวจ
แสดงกิริยาท่าทางคล้ายผู้หญิงซึ่งโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว (54) จนเกิดการวิพากษ์
วิจารณ์ ในวงกว้าง กระทัง่ ผูบ้ งั คับบัญชาเรียกบุคคลในภาพไปสอบถาม ภายหลังบุคคล
ในภาพและเป็นเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวปิดเฟซบุ๊กนี้ไปแล้ว แต่ปรากฏว่าแม้จะ
ผ่านไป 2 ปี แล้วก็ยังมีการเผยแพร่ภาพนี้อยู่
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การใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น
การละเมิดความเป็นส่วนตัวอีกรูปแบบหนึ่งที่มักพบเห็นในโลกออนไลน์คือ
การเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือ่ กลัน่ แกล้งหรือประจาน โดยมีสาเหตุมาจากทัง้ ความ
ขัดแย้งส่วนตัว ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความ
ขัดแย้งที่สืบเนื่องมาจากการทะเลาะกันบนแอปพลิเคชันอินสตาแกรม (instagram)
คู่กรณีน�ำข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ อีเมล รูปถ่าย สถานที่ท�ำงานมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ
●

ภาพที่ 3. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีผู้น�ำเอาข้อมูลส่วนตัวมาเผยแพร่เพื่อโจมตีคู่กรณีโพสต์
ในเว็บบอร์ด

าพที 3 ผู้ท ไี ด้ รับผลกระทบจากการทีมีผ้ นู ําเอาข้ อมูลส่ วนตัวมาเผยแพร่ เพือโจมตีค่ กู รณีโพสต์ ในเว็บบอร์ ด

การเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนตัวของบุคคลทีม่ คี วามคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมือง

การเผยแพร่ขก่้ ออมูให้
ลส่เวกินตั
วของบุคคลทีม“ล่ีคาวามคิ
นแตกต่าใงกั
อให้ เกินดจ�ปรากฏการณ์
ดปรากฏการณ์
แม่มดด”เห็ออนไลน์
นช่นวทางการเมื
ง 4-5 ปีทอี่ผงก่
่านมาเป็
ำนวนมาก “ล่าแม่มด”
2
นไลน์ในช่วง 4-5 ปี ทีโดยเฉพาะในแฟนเพจของเฟซบุ
ผา่ นมาเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะในแฟนเพจของเฟซบุ
ชือยุงทคมธการลงทั
ณฑ์ทางสังคม2
๊กที่ชื่อ ยุทธการลงทัณฑ์๊ กททีางสั
เมือ 21 กรกฎาคม
2556 เพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมได้ ประกาศปิ ดเพจ เนืองจากได้ ลงรู ปภาพประกอบข่าว
2
ในช่วงแรกเนื้อหาของเพจนี้มีเนื้อหาที่มุ่งโจมตีผู้ที่คิดต่างทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ
คน ส่งผลให้ คนในภาพได้
รับนความเสี
ยหาย
ในกรณีอขมูา่ ลวของ
งโสภาท้ แห่
ง รพ.พระมงกุ
เกล้ าว้ ไล่
ทีขายล็อตเตอรี
สถาบั
พระมหากษั
ตริย์ โดยเอาข้
ส่วนบุคพ.ท.หญิ
คลและภาพของผู
เี่ พจนี
ก้ ล่าวหาว่าหมิน่ ฎและผู
จิ ารณ์
นกษัตริฐย์ กุรวมทั
นฝ่ายที์ ่สแต่
นับสนุ
เสื้อแดง
มาเผยแพร่งใโสภา
นเพจเพืแห่
่อให้งเกิรพ.ค่
ดการวิาพยกาวิ
ากษ์วิจลารณ์
ตพลทหารมังกรทอง ลิสถาบั
มประเสริ
ล หรื้งเป็อแชมป
ส่งนผลต่
อ พ.ต.หญิ
ะ เนืองจากเพจ
อย่างรุนแรง รวมถึงการคุกคามทางอื่น เช่น กดดันให้มีการไล่ออกจากที่ทำ�งาน เป็นต้น แต่ในระยะ
กล่าวได้ นําภาพของ พ.ต.หญิ
งโสภา แห่ง รพ.ค่ายกาวิละ ซึงมีการเบลอหน้ ามาประจานจนมีการแชร์ ในเฟซบุ๊กพร้ อม
หลังเน้นไปที่การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล และประเด็นอื่นๆ ทางสังคม มากขึ้น (ประชาไท
ด่าทอจํานวนมาก กระทั
สามีของผู้เสียหายมาทักท้ วง พร้ อมระบุด้วยว่ามีการแจ้ งความดําเนินคดีแล้ ว (55)
21ง ก.ค.2556)
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เมื่อ 21 กรกฎาคม 2556 เพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมได้ประกาศปิดเพจ
เนือ่ งจากได้ลงรูปภาพประกอบข่าวผิดคน ส่งผลให้คนในภาพได้รบั ความเสียหาย ใน
กรณีข่าวของ พ.ท.หญิงโสภา แห่ง รพ.พระมงกุฎเกล้าไล่ที่ขายล็อตเตอรี่ของอดีต
พลทหารมังกรทอง ลิ้มประเสริฐกุล หรือแชมป์ แต่ส่งผลต่อ พ.ต.หญิงโสภา แห่ง
รพ.ค่ายกาวิละเนือ่ งจากเพจดังกล่าวได้นำ� ภาพของ พ.ต.หญิงโสภา แห่ง รพ.ค่ายกาวิละ
ซึ่งมีการเบลอหน้ามาประจานจนมีการแชร์ในเฟซบุ๊กพร้อมการด่าทอจ�ำนวนมาก
กระทั่งสามีของผู้เสียหายมาทักท้วง พร้อมระบุด้วยว่ามีการแจ้งความด�ำเนินคดี
แล้ว (55)
บุคคลสาธารณะ?
การเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลส่วนตัวระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเองที่ดูเหมือน
ว่าจะแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ คือ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็น
“บุคคลสาธารณะ” เช่น นักแสดง นักร้อง ในทางหนึ่งพวกเขาใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อสื่อสารกับสาธารณะโดยตรง แต่ในอีกทางหนึ่งด้วยความที่พวกเขา
เป็นบุคคลที่สังคมให้ความสนใจท�ำให้มีความพยายามค้นข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขามา
เผยแพร่ให้มากที่สุด
ดังเช่นในกรณีของการเผยแพร่ภาพของนักแสดงวัยรุ่นหญิงอายุ 16 ปีที่กำ� ลัง
เสพยา ซึ่งเป็นภาพที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของบุคคลหนึ่ง จากนั้นมีการส่งต่อ
ภาพนี้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่ง
ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน และทางครอบครัวของนักแสดงคนดังกล่าวต้องแถลง
ข่าว นอกจากนี้ทางสมาคมวิชาชีพสื่อต้องออกแถลงการณ์ย�้ำเตือนว่าการเผยแพร่
ภาพการเสพยาของนักแสดงผู้นี้ซึ่งอายุไม่ถึง 18 ปี เป็นการละเมิดพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก
นอกจากกรณีของเด็กหญิงคนดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทับซ้อน
กันระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะในอุตสาหกรรมบันเทิง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นยังแสดงให้เห็นว่าความเป็นส่วนตัวสัมพันธ์กับประเด็นอื่นๆ ด้วย ซึ่งในกรณีนี้
คือสิทธิเด็ก หรือค่านิยมทางสังคม
●
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เมื่อพิจารณากรณีการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากผู้ใช้ด้วยกันเองนั้นได้
สะท้อนให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของความเป็นส่วนตัว ในทางหนึง่ ดูเหมือนว่าผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตตระหนักถึงความส�ำคัญของข้อมูลส่วนตัว เห็นได้จากการใช้ขอ้ มูลส่วนตัว
เป็นเครือ่ งมือเพือ่ กลัน่ แกล้งบุคคลทีต่ นเองไม่พอใจ ขณะเดียวกันความสะดวกสบาย
จากเทคโนโลยีก็ท�ำให้พวกเขาค้นหา และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นได้ง่ายขึ้น
โดยอาจจะตระหนักหรือไม่ตระหนักถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัว และผลกระทบ
ที่ตามมาของเขาหรือไม่ก็ตาม
ส�ำหรับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยกันเองนั้น แตกต่างจากสอง
ประเภทก่อนหน้านี้ เพราะขณะที่ธุรกิจและภาครัฐเป็นศูนย์กลางและจัดการข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ แต่คนทั่วไปใช้วิธีการค้นหาข้อมูลส่วนตัวซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
อินเทอร์เน็ตซึ่งนับวันจะมีปริมาณมากขึ้น แล้วจึงจัดระเบียบข้อมูลที่ได้มาเพื่อให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการ ซึ่งการที่พวกเขาจะพบข้อมูลเหล่านี้ได้หรือ
ไม่ก็สัมพันธ์กับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวขององค์กรธุรกิจและหน่วยงานของรัฐด้วย
เช่นกัน รวมทั้งจากข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเผยแพร่เองในเว็บไซต์ต่างๆ

คน อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทย
จากตัวอย่างข้างต้นนี้อาจชี้ให้เห็นสถานการณ์ส่วนหนึ่งของการละเมิดความ
เป็นส่วนตัวในอินเทอร์เน็ตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสะท้อนถึงภาพรวมของ
กระบวนการไหลเวียนของข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ นามสกุล
อี เ มล หมายเลขโทรศั พ ท์ ที่ อ ยู ่ ที่ ท� ำ งาน เลขบั ญ ชี ธ นาคาร ภาพถ่ า ย ฯลฯ
กระจัดกระจายอยู่ ในพื้นที่ต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร สถาบันการ
ศึกษา ผูป้ ระกอบธุรกิจ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ผูค้ วบคุมการไหลเวียนของข้อมูลเหล่านี้
มีทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการด้วยกันเอง เป็นที่น่าสังเกตว่าโดยทั่วไป คนส่วนใหญ่
อาจไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีผู้เข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนตัว
ของตนเอง รวมถึงความเข้าใจต่อโครงสร้างการท�ำงานของระบบเก็บข้อมูลและการ
Thai Netizen Network
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ท�ำงานของอินเทอร์เน็ต จนกระทัง่ มีการน�ำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ประโยชน์โดยทีพ่ วกเขา
ไม่ยินยอม และรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเพราะไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่กลายเป็น
ทรัพย์สินของพวกเขาเองได้ ขณะเดียวกันการที่อินเทอร์เน็ตท�ำให้เส้นแบ่งระหว่าง
พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวพร่าเลือนมากขึ้น ท�ำให้การพิจารณาและจัดการกับ
ความเป็นส่วนตัวซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ลักษณะร่วมกันของกรณีตัวอย่างที่พบ คือ อินเทอร์เน็ตและการบริการ
ออนไลน์ตา่ งๆ ท�ำให้ขอ้ มูลส่วนตัวเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมากต่อผูค้ นในปัจจุบนั พวก
เขารู้สึกว่ามันสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตได้หลายด้าน ตั้งแต่ร�ำคาญใจไป
จนถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ และอินเทอร์เน็ตเอือ้ ต่อการเก็บรวบรวม และแพร่กระจาย
ข้อมูลส่วนตัวให้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะหาข้อสรุปร่วมกันถึงความ
หมายของความเป็นส่วนตัว หรือการตระหนักว่าการกระท�ำใดถือเป็นการละเมิด
ความเป็นส่วนตัว เพราะปัจเจกบุคคลมีระดับของการรู้สึกถึงการถูกคุกคามความ
เป็นส่วนตัวต่างกัน
นอกจากนีจ้ ากปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้นำ� ไปสูก่ ารค้นหาค�ำตอบต่อสิทธิความ
เป็นส่วนตัวออนไลน์ของไทยบางประการ ได้แก่ ความหมายและความส�ำคัญของการ
ปกป้องความเป็นส่วนตัว ข้อถกเถียงเกีย่ วกับความเป็นเจ้าของของข้อมูล สิทธิในการ
เข้าถึงและส่งต่อข้อมูล ก่อนที่จะหามาตรการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวต่อไป
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คอมมอนส์

ในภาพรวมแล้วการเคลื่อนไหวด้านลิขสิทธิ์ในไทยก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรใหญ่
ไปกว่าร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ที่เป็นการเปลี่ยนด้านกฎหมายลิขสิทธิ์
ครั้งแรกตั้งแต่มีการใช้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกบรรจุไว้
ในวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 (56) ซึ่งยัง
สามารถมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถมองเห็นภาพรวม
และแนวโน้มของร่างดังกล่าวได้ อธิป จิตตฤกษ์ ได้สรุปความและวิเคราะห์ร่าง
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ดังกล่าวไว้ดังนี้
1. เพิม่ นิยาม “ข้อมูลบริหารสิทธิ” ไปจนถึงนิยามการละเมิดและข้อยกเว้นในการ
ละเมิด และวางบทก�ำหนดโทษไว้เท่ากับการละเมิดลิขสิทธิ์:
“ข้อมูลบริหารสิทธิ” ในทางปฏิบัติหมายถึงสิทธิในการประกาศตัวเองเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวอย่างข้อมูลบริหารสิทธิ เช่น ลายเซ็น ลายน�ำ้
ชื่อไฟล์ เป็นต้น และการละเมิดก็คือการไปแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่ติดมากับตัวงาน
การน�ำลายเซ็นหรือลายน�้ำออกจากรูปภาพ ไปจนถึงการแก้ไข/เปลี่ยนชื่อไฟล์ไป
จนถึงเมทาเดตา (metadata) ของไฟล์ ก็อาจจะถือเป็นการละเมิดข้อมูลบริหาร
สิทธิด้วย
ท�ำให้เกิดค�ำถามขึ้นว่า การตั้งชื่อไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดจะนับเป็นการละเมิด
ข้อมูลบริหารสิทธิหรือไม่ บทบัญญัตริ ะบุวา่ การกระท�ำดังกล่าวทีผ่ กู้ ระท�ำ “รูอ้ ยูแ่ ล้ว”
ว่าจะน�ำไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้นถึงจะนับเป็นการละเมิด ซึ่งนี่ก็เป็นข้อก�ำหนด
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ที่คลุมเครือ นอกจากนี้ในบรรดาข้อยกเว้นในการละเมิดนั้นก็ยังมีเพียงแต่ข้อยกเว้น
แค่การแก้ไข “ข้อมูลบริหารสิทธิ” ของสถาบันการศึกษา ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ
และเจ้าพนักงานของรัฐเท่านั้น นี่หมายความว่ากฎหมายไม่ได้รับรองการแก้ไขชื่อ
ไฟล์ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยซ�้ำว่าไม่เป็นการละเมิด “ข้อมูลบริหาร
สิทธิ” นี่ดูจะไม่เป็นการเคารพสิทธิของผู้บริโภคเท่าที่ควรในระดับหลักการ แม้ว่าใน
ทางปฏิบัติ การด�ำเนินคดีกับผู้บริโภคในลักษณะนี้จะไม่น่าเกิดขึ้นก็ตาม แต่ผู้บริโภค
ก็ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าวันดีคืนดีเจ้าของลิขสิทธิ์จะเอาเรื่องขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น
หากมีผู้ซื้อรูปวาดมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แล้วไปลบชื่อผู้เขียนออกด้วยเหตุผล
บางประการ แล้ววันหนึ่งตัวจิตรกรรู้เข้า ตัวจิตรกรก็อาจฟ้องได้ว่าผู้ที่ซื้อภาพมานั้น
ละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ
ปัญหาเหล่านีส้ ว่ นหนึง่ เกิดจากในกฎหมายลิขสิทธิไ์ ทยดัง้ เดิมไม่มสี งิ่ ทีใ่ นระบบ
กฎหมายอเมริกาเรียกว่า “หลักการขายครั้งแรก” หรือ “First Sale Doctrine” ซึ่ง
ในหลักการใหญ่แล้วมันคือหลักการทีว่ า่ เจ้าของลิขสิทธิจ์ ะ “เสียลิขสิทธิ”์ บางประการ
ไปให้ผู้ซื้อสินค้าอันมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายทันที และหากปราศจาก
หลักการนีใ้ นกฎหมายทีค่ รอบคลุมก็นา่ จะต้องถือว่า “ข้อมูลบริหารสิทธิ” จะยังคงอยู่
กับเจ้าของลิขสิทธิอ์ ย่างครบถ้วน และมีสทิ ธิดำ� เนินคดีกบั ผูบ้ ริโภคดังทีไ่ ด้ยกตัวอย่าง
มา ทัง้ นีส้ งิ่ ทีอ่ าจต้องสังเกตด้วยก็คอื แม้วา่ จะมีการเพิม่ หลักการคล้ายคลึงกับหลักการ
ขายครัง้ แรกในระบบกฎหมายเข้ามาในฐานะของข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสิทธิเ์ พิม่
เติม (โปรดอ่านต่อไปในการเปลี่ยนแปลง ข้อ 5) แต่การคุ้มครองของข้อยกเว้นนี้ก็
ไม่ได้ครอบคลุมถึงการละเมิด “ข้อมูลบริหารสิทธิ” ดังนั้นสถานการณ์ดังที่ผู้เขียน
กล่าวมาก็ยังอาจเกิดขึ้นได้อยู่
2. เพิ่มนิยาม “การคุ้มครองทางเทคโนโลยี” ไปจนถึงนิยามการละเมิดและ
ข้อยกเว้นในการละเมิด และวางบทก�ำหนดโทษไว้เท่ากับการละเมิดลิขสิทธิ์:
บทบัญญัตินี้น่าจะเทียบเท่ากับการบัญญัติสิ่งที่รู้จักกันในโลกภาษาอังกฤษ
ว่า Digital Rights Management หรือ DRM ไว้ในกฎหมาย กล่าวคือกฎหมายได้
ยอมรับความชอบธรรมของมาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิแ์ บบดิจทิ ลั ต่างๆ ของ
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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เจ้าของลิขสิทธิ์ ในทางปฏิบตั คิ อื แคร็ก (crack) และแฮกไฟล์และโปรแกรมต่างๆ นัน้
ก็จะมีความผิดเท่าการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการท�ำให้ไฟล์ที่ใช้ได้ในเวลาจ�ำกัด
ใช้ได้ไม่จ�ำกัด ไปจนถึงการแคร็กโปรแกรมอันมีลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด
ทั้งนี้ข้อยกเว้นการละเมิด “การคุ้มครองทางเทคโนโลยี” นั้นก็มีการระบุไว้
อย่างค่อนข้างกว้าง ตั้งแต่การละเมิดที่เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ตาม “ข้อยกเว้นใน
การละเมิดลิขสิทธิ์” อยู่แล้ว ไปจนถึงการละเมิดเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่ผู้ค้นคว้าได้
พยายามขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิแ์ ล้ว ตรงนีผ้ เู้ ขียนคิดว่าไม่ควรจะบัญญัตวิ า่ การ
ค้นคว้าจะต้องผ่าน “การขออนุญาต” ด้วยซ�้ำ เพราะภายใต้ข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ปกติ การค้นคว้าอ้างอิงใดๆ ก็ท�ำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่
แล้ว ถ้านักวิชาการสามารถ “หาข้อบกพร่อง” ของงานวิชาการของผู้อื่นได้ในนาม
ของการศึกษา ผู้เขียนก็ไม่เห็นว่ามีเหตุผลใดๆ ที่โปรแกรมเมอร์จะไม่สามารถ “หา
ข้อบกพร่อง” ในโปรแกรมของผู้อื่นได้ในนามของการศึกษาเช่นเดียวกัน
นัยของข้อก�ำหนดของการ “ขออนุญาต” นี้อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการ
ศึกษาวิจัยได้ เพราะสุดท้ายโดยทั่วไปก็คงไม่มีนักเข้ารหัสเพื่อล็อคข้อมูลใดๆ ที่จะ
ต้องการให้คนมาถอดรหัสของตนได้สำ� เร็จ และนีจ่ ะเป็นการท�ำให้นกั วิจยั การถอดรหัส
กลายเป็นอาชญากรกันไปหมด หากท�ำการวิจยั ต่อไปโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ ทัง้ หมดนี้
ก็ดจู ะเป็นมาตรการทีต่ ลกหากเป็นการมุง่ ไปเพือ่ ให้ไม่เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ได้ตา่ ง
จากการออกฎหมายการห้ามค้นคว้าการท�ำกุญแจผีโดยหวังให้กฎหมายนีท้ ำ� ให้ “การ
ปล้นบ้าน” หายไป (ซึง่ สิง่ เราก็ตอ้ งไม่ลมื เช่นกันคือ การละเมิดลิขสิทธิน์ นั้ ไม่เคยเท่ากับ
“การขโมย” หรือโจรกรรม อย่างน้อยๆ ก็ไม่มีกฎหมายที่ใดในโลกยืนยันเช่นนั้น)
3. ระบุแบบปฏิบัติการขอค�ำสั่งศาลให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือตัวกลาง
(Intermediary) เพื่อระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจของตน:
		 มาตรการนีเ้ ป็นไปเพือ่ ให้เจ้าของลิขสิทธิส์ ามารถระงับยับยัง้ การละเมิดลิขสิทธิ์
บนอินเทอร์เน็ตผ่านอ�ำนาจศาลได้ ในกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับเก่าภาระรับผิดชอบการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของตัวกลางไม่มีความชัดเจน ซึ่งเท่าที่ทราบก็ยังไม่มีใครฟ้องตัวกลาง
ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้เขตอ�ำนาจศาลไทย ทั้งที่จริงๆ แล้วในทางเทคนิคนั้น
Thai Netizen Network
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ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถหลีกเลีย่ งการท�ำซ�ำ้ ภายในระบบคอมพิวเตอร์โดย
อัตโนมัติโดยที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่รู้ตัวได้ อย่างไรก็ดีการท�ำซ�้ำแบบอัตโนมัติ
นี้ก็ดูจะเป็นสิ่งที่คลุมเครือเกินไป และมันก็มีความจ�ำเป็นต่อการท�ำงานปกติในการ
ประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ (โปรดอ่านเพิ่มเติมในส่วนของการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 4) ซึ่งมันท�ำให้การเอาผิดการ “ท�ำซ�้ำ” ในรูปแบบนี้ดูจะขัดกับสามัญส�ำนึก
ของผู้คนที่คุ้นเคยกับ “วัฒนธรรมคอมพิวเตอร์”
บทบัญญัติใหม่นี้ดูจะเป็นการท�ำให้บทบัญญัติกว้างๆ แบบเดิมที่ระบุภาระ
หน้าที่ของตัวผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ชัดเจน มีความชัดเจนขึ้น เพราะได้มีการ
ร่างแบบปฏิบัติในการให้เจ้าของลิขสิทธิ์ขอค�ำสั่งศาลเพื่อให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
น�ำเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งก็มีข้อก�ำหนดอีกว่าผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตจะไม่มีความผิดใดๆ หากเขาไม่ใช่ผู้ริเริ่มหรือสามารถควบคุม
การน�ำเนื้อหาอันละเมิดลิขสิทธิ์นี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และน�ำเนื้อหาอันละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ภายในเวลาที่ศาลก�ำหนด ซึ่งแนวปฏิบัตินี้
เทียบเท่าหลัก “อ่าวปลอดภัย” (safe harbour) ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของอเมริกา ที่
มุ่งคุ้มครองตัวกลางในบริบทของกฎหมายลิขสิทธิ์นั่นเอง
4. เพิ่ ม ข้ อ ยกเว้ น ในการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ว ่ า การท� ำ ซ�้ ำ ข้ อ มู ล ที่ ท� ำ ให้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ท�ำงานได้ตามปกติไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์:
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยมาตรฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วไปในโลก
หากไม่มีข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ชัดเจนส�ำหรับกิจกรรมหนึ่งๆ ที่มากกว่า
ข้อก�ำหนดของการใช้อย่างชอบธรรมแล้ว ผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นมีความเสี่ยงที่จะ
ถูกด�ำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิไ์ ด้ทงั้ นัน้ ไม่วา่ กิจกรรมของพวกเขานัน้ จะเป็นกิจกรรมที่
กระท�ำอย่างแพร่หลายเพียงไร และไม่วา่ กิจกรรมนัน้ จะเป็นกิจกรรมทีว่ ญ
ิ ญูชนเข้าใจ
ได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างใด ดังนั้นข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสิทธิ์ที่
ชัดเจนจึงเป็นหลักประกันที่ส�ำคัญในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างปลอดภัยส�ำหรับ
สาธารณชน และผู้บริโภค
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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ด้วยเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาไปของคอมพิวเตอร์ทำ� ให้กระบวนการ “ท�ำซ�ำ้ ” ข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเรื่องปกติเช่นการ “ย้าย” ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ด้วยการ
ตัดและวาง ในทางเทคนิคนั้นก็คือการท�ำซ�้ำไฟล์คอมพิวเตอร์ในพื้นที่เสมือนใหม่
และลบไฟล์เก่าในพื้นที่เสมือนเดิมทิ้ง หรือแม้แต่การน�ำแผ่นโปรแกรมที่ซื้อมาอย่าง
ถูกต้องมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ก็คือการ “ท� ำซ�้ำ” โปรแกรมจากแผ่นดิสก์ลงไป
ในคอมพิวเตอร์นั่นเอง อย่างไรก็ดีด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์แบบดั้งเดิม การท�ำซ�้ำ
ดังกล่าวนี้ก็เข้านิยามการละเมิดลิขสิทธิ์และบทบัญญัติข้อยกเว้นในการละเมิดก็ไม่มี
ความชัดเจน (แม้อาจตีความตามบางส่วนของบทบัญญัติว่าไม่เป็นการละเมิดได้ตาม
สามัญส�ำนึกของวิญญูชนก็ตามที) การบัญญัติให้ชัดเจนนี้ก็ดูจะช่วยให้การท�ำซ�้ำโดย
ทัว่ ไปในระบบคอมพิวเตอร์มสี ถานะทีถ่ กู ต้องทางกฎหมายอย่างชัดเจน ภายใต้เงือ่ นไข
ที่ว่าข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์อันเป็นต้นฉบับนั้นต้องได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
อย่างไรก็ดี ข้อก�ำหนดอันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในการครอบคลุมกิจกรรม
จ�ำพวกการส�ำรอง (backup) ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส�ำรองข้อมูลลงใน
เอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์หรือบนอินเทอร์เน็ตตามบริการคลาวด์ต่างๆ ข้อยกเว้นใน
การละเมิดลิขสิทธิ์ในกฎหมายใหม่นี้ดูจะยังไม่คุ้มครองกิจกรรมเหล่านี้ ทั้งๆ ที่มัน
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลไปแล้ว อย่างน้อยๆ ก็คงจะ
ไม่มีใครต้องการที่จะให้หนัง เพลง เกม หรือโปรแกรมที่เขาเสียเงินดาวน์โหลดมา
อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องสาบสูญไปพร้อมๆ กับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเขา
ในยามสิ้นอายุขัยของฮาร์ดดิสก์
5. เพิ่มข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในการจ� ำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มา
โดยชอบด้วยกฎหมาย:
ข้อยกเว้นนี้คล้ายคลึงกับหลักการขายครั้งแรกในกฎหมายอเมริกาที่ระบุว่า
เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิในการผูกขาดการขายสินค้าอันมีลิขสิทธิ์ (17 USC § 106 (3))
แต่สทิ ธินจี้ ะหมดสิน้ ไปเมือ่ มีผไู้ ด้ซอื้ มันมาแล้ว (17 USC § 109 (a)) อย่างไรก็ดี ภายใต้
ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย สิทธิในการผูกขาดดังกล่าวดูเหมือนจะไม่มีบัญญัติไว้
ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (มาตรา 15) แต่จริงๆ แล้วหากดูนิยามของ “การเผยแพร่ต่อ
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สาธารณชน” (มาตรา 4) ก็จะพบว่ามันรวม “การจ�ำหน่าย” ไว้ด้วย ดังนั้นภายใต้
กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยดั้งเดิม สิทธิในการขายสินค้าอันมีลิขสิทธิ์ทั้งหมดจึงเป็นของ
เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีข้อยกเว้น ในทางปฏิบัติแล้ว นี่หมายความว่า
สินค้าลิขสิทธิ์ทั้งหลายไม่สามารถถูกน�ำมาขายในท้องตลาดโดยปราศจากใบอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถึงแม้ว่าการได้มาโดยสินค้านั้นจะชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
นี่หมายความว่าการขายเทปมือสอง การ์ตูนมือสอง ดีวีดีมือสอง ไปจนถึงเสื้อผ้ามือ
สอง ฯลฯ ล้วนมีความเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และถูกด�ำเนินคดีได้จากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ แม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ผลิตมาอย่างถูกลิขสิทธิ์และได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมายก็ตาม กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นซีดีลิขสิทธิ์มือสองหรือซีดีเถื่อน หากน�ำมาขาย
ในท้องตลาดโดยไม่ได้รบั อนุญาตก็จดั เป็นการละเมิดลิขสิทธิท์ งั้ สิน้ ซึง่ นีเ่ ป็นสิง่ ทีข่ ดั กับ
สามัญส�ำนึกด้านสิทธิของผูบ้ ริโภค ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิใ์ นร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
ฉบับใหม่ภายใต้หลักการขายครั้งแรกคือหลักประกันให้การซื้อขายสินค้าลิขสิทธิ์
มือสองเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าร่างแก้ใขกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ของไทยมีลักษณะที่
จะเป็นการน�ำหลักต่างๆ ของ Digital Millennium Copyright Act หรือ DMCA
ของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาเมื่อปี 2541 ที่ออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสังคมอเมริกัน
ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลเข้ามาใช้กับระบบกฎหมายไทย อย่างไรก็ดี นี่ก็อาจจะเป็นการ
แก้กฎหมายที่จะล้าสมัยไปอย่างรวดเร็วก็ได้ เพราะในขณะที่ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์
ของไทยฉบับทางการจะยังไม่ออกมาสู่สายตาสาธารณชน ทางสหรัฐอเมริกาก็มีการ
ริเริ่มที่จะแก้กฎหมายลิขสิทธิ์แล้วเนื่องจากข้อก�ำหนดต่างๆ ก็เริ่มล้าสมัยและไม่เข้า
กับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว โดยมีการริเริ่มจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานลิขสิทธิ์และ
ทางสภาก็ได้ขานรับในที่สุด อย่างไรก็ดี ณ ตอนนี้กระบวนการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์
ของอเมริกาอยูใ่ นขัน้ ตอนระดมความเห็นเท่านัน้ และทิศการของการแก้กฎหมายก็ยงั
ไม่มีความชัดเจนเนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์ด้านต่างๆ มีความเห็นที่แตกต่างกันมาก
เกี่ยวกับทิศทางของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม
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ด้านการเมือง หลังจาก 3-4 ปีทผี่ า่ นมาเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทยเต็มไป
ด้วยความเกลียดชังทางการเมืองในปี 2556 เป็นปีที่การเมืองไม่ร้อนแรงนัก และได้
เห็นการเคลือ่ นไหวทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ผา่ นสัญลักษณ์มากขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับการเคลือ่ นไหวทางการเมืองบนโลกออนไลน์ โดยกลุม่ หน้ากากขาว ปีนยี้ งั เป็นปีที่
มีเหตุการณ์ส�ำคัญทางออนไลน์เกิดขึ้น คือ การปิดเพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม
ที่มีบทบาททางการเมืองออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2553
ปีนเี้ ป็นปีทมี่ กี ารใช้อนิ สตาแกรมอย่างคึกคักมาก อินสตาแกรมในประเทศไทย
เป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถเห็นโหมดของการสื่อสารที่ผู้รับสารไม่ต้องพึ่งพา
สือ่ มวลชนได้อย่างชัดเจน เป็นการสือ่ สารทีผ่ รู้ บั สารรับสารและสือ่ สารกับ “แหล่งข่าว”
โดยตรง โดยเฉพาะในวงการบันเทิงและวงการข่าวบันเทิง เรียกได้ว่า อินสตาแกรม
ได้เปลี่ยนวิธีการผลิตข่าวบันเทิงไปอย่างสิ้นเชิง
1. การเคลื่ อ นไหวของขบวนการหน้ า กากขาวที่ เริ่ ม จากการเคลื่ อ นไหวเชิ ง
สัญลักษณ์บนเฟซบุ๊ก
เดือนพฤษภาคม 2556 เกิดปรากฏการณ์หน้ากากขาว ซึ่งคือการเคลื่อนไหว
ต่อต้านรัฐบาล/สนับสนุนชนชัน้ น�ำเก่าในเฟซบุก๊ โดยใช้รปู ภาพและสัญลักษณ์เกีย่ วกับ
หน้ากากขาว หรือหน้ากากกายฟอว์กส์จากภาพยนตร์เรื่อง V for Vendetta ซึ่งน�ำ
ไปสู่การรวมตัวกันในโลกออฟไลน์ โดยไม่มีแกนน�ำที่ชัดเจน
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กระแสหน้ากากขาวเริ่มในคืนวันที่ 25 พฤษภาคม เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กฝ่าย
ต่อต้านทักษิณนัดกันเปลีย่ นรูปประจ�ำตัวในเฟซบุก๊ เป็นรูปหน้ากากขาว และไปโพสต์
ข้อความ “ขณะนี้กองทัพประชาชนได้ลุกขึ้นมาแล้ว ข้าขอประกาศว่า ข้าจะล้มล้าง
ระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย” ตามแฟนเพจหน่วยงานรัฐและบุคคล
ในรัฐบาลต่างๆ และต่อมา V for Thailand (ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2554)
และเพจที่เกี่ยวกับหน้ากากขาวอื่นๆ ได้นัดชุมนุมระยะสั้น (flash mob) ที่หน้าห้าง
เซ็นทรัลเวิลด์ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ซึ่งการชุมนุมนั้นเป็นการเรียกร้องให้มีการ
ล้มระบอบทักษิณ และในวันอาทิตย์ถัดๆ ไปไม่ตำ�่ กว่า 10 ครั้ง กระแสดังกล่าวเป็น
ผลจากความไม่พอใจต่อกรณีที่ทนายความของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร เข้าแจ้งความด�ำเนินคดีกบั นายสมชัยในข้อหาดูหมิน่ เจ้าพนักงานขณะปฏิบตั ิ
หน้าที่ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (อ่านเพิ่มเติม
บทที่ 1 เสรีภาพในการแสดงออกบนเน็ต)
อย่างไรก็ตาม หน้ากากกายฟอว์กส์เคยถูกใช้โดยกลุ่มสนับสนุนชนชั้นน�ำ
เก่าตั้งแต่ปี 2554 เช่น โดยกลุ่มผู้ประท้วงสถานทูตสหรัฐอเมริกาและองค์การ
สหประชาชาติในกรณีทที่ งั้ สองนัน้ วิจารณ์กฎหมายหมิน่ พระบรมเดชานุภาพของไทย
การน�ำหน้ากากกายฟอว์กส์มาใช้ถกู โจมตีอย่างหนักว่า ความหมายดัง้ เดิมของหน้ากาก
กายฟอว์กส์นั้นไม่เข้ากับอุดมการณ์ของกลุ่มสนับสนุนชนชั้นน�ำเก่าและขบวนการ
หน้ากากขาวในไทย
2. การปิดฉากของเพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม
เพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Social Sanction:
SS เป็นเพจที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2553 ซึ่งมีจุดประสงค์เริ่มแรกเพื่อเสียบประจาน
ผู้เห็นต่างหรือมีความคิดวิพากษ์ต่อสถาบันกษัตริย์ หรือเป็นคนเสื้อแดง จากการ
ส�ำรวจของเครือข่ายพลเมืองเน็ตพบว่า เคยมีผู้ถูกเสียบประจานโดยเพจดังกล่าว
ไม่ต�่ำกว่า 40 คนตลอด 3 ปีของการด�ำเนินไปของเพจนี้ เพจนี้เคยถูกปิดโดยไม่ทราบ
สาเหตุ 1 ครั้งในช่วงต้นปี 2553 แต่ก็สร้างเพจขึ้นอีกและด�ำเนินการต่อ 3 ปีครึ่ง
ก่อนปิดตัวมียอดถูกใจอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครั้ง
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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จุดยืนและบทบาทของเพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมซึ่งมีอุดมการณ์เพื่อ
สถาบันกษัตริย์แบบสุดโต่งนั้นเป็นที่ถกเถียงในสังคมตลอดมา ในขณะที่แอดมิน
ของเพจและผู้สนับสนุน มองว่า พวกเขาก�ำลังท�ำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ท�ำตัวเป็นสื่อมวลชนผู้พิทักษ์ความยุติธรรม ส่วนฝ่ายไม่เอาชนชั้นน�ำเก่า (antiestablishment) มองว่า เพจๆ นี้ท�ำตัวเป็นศาลเตี้ย ความไม่พอใจของฝ่ายไม่เอา
ชนชั้นน�ำเก่าท�ำให้เกิดเพจต่อต้านและโต้กลับเพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมขึ้น
หลายเพจ เช่น Anti-Social Sanction (ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็น Social Witch Doctor)
ซึ่งปิดตัวไปแล้ว
ชุดวาทกรรมหลักของ SS ทีใ่ ช้ในการด่าทอฝ่ายต่อต้านอ�ำนาจเก่ามีศนู ย์กลางที่
ความคิด “ความเป็นไทย” ทีอ่ ยูภ่ ายใต้แนวคิดสมบูรณาญาสิทธิราช อันได้แก่ การเป็น
คนไทยต้องจงรักภักดีตอ่ สถาบันกษัตริย์ ผูเ้ ป็นเจ้าของแผ่นดินไทย ห้ามผูใ้ ดตัง้ ค�ำถาม
วิพากษ์วจิ ารณ์หรือไม่แสดงความรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เช่นนัน้ ถือว่าไม่ใช่
คนไทย เป็นผูไ้ ม่สำ� นึกบุญคุณต่อพระมหากษัตริย์ และถือเป็นคนเลว ดังจะเห็นได้จาก
วาทกรรมที่พบบ่อยๆ ในเพจนี้เช่น “เนรคุณ” “หนักแผ่นดิน” “ใจเขมร” เป็นต้น
ในยุครุ่งเรืองของเพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมช่วงปี 2553-2554 เพจนี้
สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวได้ดั่งกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เลยที เ ดี ย ว นอกจากนี้ เพจนี้ ยั ง มี บ ทบาทที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารแจ้ ง ความข้ อ หาหมิ่ น
พระบรมเดชานุภาพ เช่น นายนิธิวัต วรรณศิริ และ น.ต.ชนินทร์
สาวตรี สุขศรี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวไว้ในบทความซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 2553 ว่า กลุ่ม SS น่า
จะมีแรงขับเคลือ่ นหลักเป็นความเกลียดชังทีม่ ตี อ่ ตัวผูช้ มุ นุมคนเสือ้ แดง ในปี 2553 ซึง่
ต่ อ มาถู ก จั บ ไปเชื่ อ มโยง หรื อ ยั ด เยี ย ดข้ อ หาเป็ น อี ก ขบวนการหนึ่ ง ที่ เรี ย กว่ า
“ขบวนการล้มเจ้า” (57)
อย่างไรก็ตาม จุดตกต�ำ่ ของเพจก็มาถึงในช่วงปี 2555 เมื่อการเมืองออฟไลน์
เริ่มมีเสถียรภาพ ประจวบกับการกระท�ำของเพจ SS ที่ด�ำเนินการล่าแม่มดผู้เห็นต่าง
มากขึ้นเรื่อยๆ และล่าอย่างสะเปะสะปะจนถึงขั้นเฝือ และไม่มีความแตกต่างจาก
การล่าครั้งก่อนๆ กลุ่มผู้ถูกล่าเริ่มชินชา มีผู้ท้าทายและไม่กลัว แสดงออกให้เห็นว่า
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เขายังสามารถด�ำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติ13 ผนวกกับสังคมไทยมาถึงจุดที่ความเห็น
ต่างเรือ่ งสถาบันกษัตริยเ์ ป็นทีย่ อมรับมากขึน้ เขตแดนของสิง่ ทีพ่ ดู ได้เกีย่ วกับสถาบัน
ก็มีมากขึ้น การเสียบประจานออนไลน์จึงดูเป็นกิจกรรมของผู้สุดโต่ง และไม่มี
วุฒิภาวะไป เพื่อที่จะยังคงไว้ซึ่งอิทธิพลในสังคมออนไลน์ในหมู่ผู้นิยมสถาบันกษัตริย์
เพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมจึงปรับเปลี่ยนแนวเนื้อหาที่โพสต์มาเป็นการเผยแพร่
ข่าวสารมากขึ้น และเสนอข่าวทั่วไปที่อาจไม่เกี่ยวกับข่าวการเมือง เหลือง-แดง หรือ
ข่าวสถาบันด้วย และให้ข้อคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยในเวลาเดียวกัน

อวสานเพจ SS
เหตุเกิดวันที่ 20 กรกฎาคม เมื่อ SS ท�ำหน้าที่อย่างที่พวกเขาเชื่อ คือการ
ลงทัณฑ์คน “ชั่ว” เพื่อปกป้องคนดี เมื่อ SS ได้รับแจ้งข่าวจากผู้ติดตามเพจคนหนึ่ง
ว่า “พ.ท.หญิงโสภา” ไม่ระบุนามสกุล แห่ง รพ.พระมงกุฎเกล้า ไล่ทขี่ ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลของอดีตพลทหารมังกรทอง ลิม้ ประเสริฐกุล ผูท้ บี่ าดเจ็บจนทุพลภาพระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ SS น�ำชื่อ พ.ท.หญิงโสภาไปค้นหาบน
อินเทอร์เน็ตและน�ำภาพ พ.ต.หญิงโสภา บุญชุม หัวหน้าวอร์ดห้องฉุกเฉิน รพ.ค่าย
กาวิละ จ.เชียงใหม่ มาเบลอหน้าและประกอบข่าวดังกล่าว ซึ่งก็ท�ำให้มีผู้คนเข้ามา
ด่าทอผูห้ ญิงในรูปซึง่ ถูกเข้าใจว่าเป็น พ.ท.หญิงโสภา รพ.พระมงกุฎเกล้า และมีผแู้ ชร์
ภาพข่าวของ SS ต่อไปอย่างกว้างขวาง เมือ่ มีผทู้ กั ท้วงว่า ภาพดังกล่าวไม่ใช่ พ.ท.หญิง
โสภา รพ.พระมงกุฎเกล้า SS อธิบายว่า เนือ่ งจากไม่แน่ใจ จึงได้ทำ� การเบลอหน้าแล้ว

3

อ่านเพิ่มเติม กรณีตัวอย่าง นิธิวัต วรรณศิริ: หมายเลข 1 ของการล่าแม่มด รายงานพลเมืองเน็ต
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ภาพที่ 4. แสดงภาพจากเพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม ที่น�ำเอาภาพ โสภา ผิดคนมาเสียบ
ประจาน (เบลอภาพซ�ำ้ โดยผู้เขียน) เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556

ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์และส�ำนักข่าวไทย
น�ำเสนอข่าวว่า ผู้หญิงในภาพ ซึ่งคือ พ.ต.หญิงโสภา ชึ่งท�ำงานอยู่ที่ รพ.ค่าย
กาวิละ เชียงใหม่ ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ไปแจ้งความ
เอาผิดกับผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลท�ำให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียงกับกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ จ.เชียงใหม่
แล้ว (58) ข่าวดังกล่าวท�ำให้เรื่องราวเป็นที่สนใจของสาธารณชนมากขึ้น ต่อมา
SS ประกาศว่า จะพิจารณาตัวเองว่าจะปิดเพจดีหรือไม่พร้อมทั้งโพสต์ข้อความ
ตัดพ้อ และเปิดให้แสดงความคิดเห็นว่า ควรจะปิด หรือไม่ปิดเพจ ซึ่งมีผู้ไปแสดง
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ความเห็นประณามการกระท�ำของ SS และสนับสนุนให้ปิดเพจเป็นส่วนใหญ่
ต่อมา SS ได้โพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาขัดแย้งกันเองว่า จะ “ปิดเพจ” และ
“หยุดการเคลื่อนไหวจนกว่าเจ้าทุกข์จะให้อภัย” ซึ่งท�ำให้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็น
และด่าทอจ�ำนวนมาก ซึ่ง SS ก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละ และพยายามชี้แจงว่า ปิดเพจ
ไม่ใช่การ “ลบเพจ” และบอกว่า ตนเองก�ำลังถูกกลั่นแกล้งจากคนเสื้อแดงที่เข้ามา
ถล่มเพจ เพราะฉะนั้นจึงจะไม่ปิดเพจแล้ว
เรื่องราวของ SS ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก เช่น เว็บไซต์
ดราม่าแอดดิกก็ได้รายงานเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียด (59) เพจที่โด่งดังหลายเพจ
ในเฟซบุ๊ก เช่น เทือกเขาอัลไต และ วิวาทะ ก็ได้แสดงความคิดเห็น และโต้ตอบกับ
SS ด้วย
วันที่ 21 ก.ค. เพจโหดสัส V.224 ได้สั่ง “ปาขี้”35 เพจ SS
หลังการระดมพลของเพจโหดสัสไม่นาน SS ก็ปิดเพจไปในวันที่ 22 ก.ค. โดย
ไม่มีค�ำชี้แจงหรือค�ำประกาศครั้งสุดท้าย
3. ปรากฏการณ์ มานี
สืบเนื่องจากปี 2555 ที่มีกระแสการสร้างเพจและมีมที่ได้แรงบันดาลใจ
จากอดีต เช่น เพจตะละแม่ป๊อปคัลเจอร์ และมีมหนังสือเรียนมานี มานะ ในปี 2556
ตัวละครการ์ตูน มานี มานะ จากแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาเมื่อกว่าสิบปี
ก่อนก็กลับมาได้รับความนิยมในโลกออนไลน์อีกครั้ง
เพจ มานีมีแชร์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ใช้ภาพที่มีลาย
เส้นและการลงสีเหมือนแบบเรียนภาษาไทยยุคเก่า เนื้อหาส่วนใหญ่นั้นด�ำเนินเรื่อง
โดย มานี และ เจ้าโต (สุนัขของมานี) เมื่อมองเผินๆ แล้วดูเหมือนมานีมีแชร์ เป็น
เพจที่ภาพสวย เนื้อหาเข้าใจง่าย ด้วยภาษาที่สื่อสารในเพจนั้นมีลักษณะเป็นค�ำๆ
เลียนแบบมาจากแบบเรียนภาษาไทยที่เด็กอนุบาล-ประถมใช้เรียนภาษาไทย หาก
4
5

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจโหดสัส ในรายงานพลเมืองเน็ต 2555
ปาขี้ หมายถึง พฤติกรรมของแฟนเพจโหดสัสที่ระดมโพสต์รูปภาพอุจจาระหรือโพสต์ข้อความเกี่ยว
กับอุจจาระที่เพจที่แอดมินเพจโหดสัสสั่ง “ปาขี้”
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แต่จริงๆ แล้ว มานีมีแชร์มีเนื้อหาแฝงที่ต้องตีความสัญญะต่างๆ และอาศัยความ
เข้าใจการเมืองไทย และเหตุการณ์ต่างๆ ในการเมืองไทยอยู่มาก ความหมายที่ซ่อน
อยู่นั้นไม่มีค�ำเฉลยจากเจ้าของเพจ เพื่อให้ผู้ตามเพจขบคิดและถกเถียงกันในส่วน
แสดงความคิดเห็น
เนื้อหาที่ถูกเสนอถี่ๆ ใน มานีมีแชร์ คือการจิกกัด เสียดสี วิจารณ์ ไปจนถึง
ขั้นดูถูก ชนชั้นกลางไทยที่นิยมฝ่ายชนชั้นน�ำเก่า โดยไม่สนใจความถูกต้องทางการ
เมือง (Political correctness) มานีมแี ชร์ได้ให้เจ้าโตแสดงออกถึงรสนิยมและมีความ
คิดทางการเมืองแบบชนชั้นกลางไทยที่นิยมฝ่ายชนชั้นน�ำเก่า ถูกมานีซึ่งใส่เสื้อคอ
กระเช้าสีแดง ฟาดด้วยเก้าอี้เสมอๆ เก้าอี้ในที่นี้เป็นที่มาของชื่อเพจ “มี chair” ด้วย
ซึ่งเป็นการอ้างถึงเหตุการณ์ช่วงเดือนตุลาคม 2519 ที่ศพของ นายวิชิตชัย อมรกุล
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมในการชุมนุมทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถกู แขวนคอและเอาเก้าอี้
ฟาดโดยกลุ่มกระทิงแดง และลูกเสือชาวบ้าน (60)
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ภาพที่ 5. แสดงภาพจาก มานีมีแชร์ ซึ่งถูกโพสต์เมื่อ 20 มิถุนายน 2556 โดยมีค�ำบรรยายภาพ
ว่า “บทที่ ๓: ฟาด ให้ หาย ย้อนเเย้ง”
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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ภาพที่ 6. แสดงภาพจาก มานีมีแชร์ ซึ่งถูกโพสต์เมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 เจ้าโตใส่หน้ากาก
กายฟอว์ ก ส์ ท� ำ ให้ ม องเห็ น รถถั ง เป็ น กองทั พ เทวดา น่ า จะเป็ น การพู ด ถึ ง ความ
นิยมชมชอบการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
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ภาพที่ 7. แสดงภาพจาก มานีมีแชร์ ซึ่งถูกโพสต์ในเดือนกรกฎาคม 2556 หลังจากภาพที่ 6
มานีส่งเสื้อแดงไปให้โตใส่ ท�ำให้โตถูกกองทัพเทวดายิงที่ศีรษะ น่าจะเป็นการอ้างถึง
เหตุการณ์สลายการชุมนุมเดือนพฤษภาคม 2553
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หลังจากเพจมานีมีแชร์ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ไทย ก็มีเพจเลียนแบบมานีมีแชร์จ�ำนวนมาก เช่นเพจดังต่อนี้
- มานีมีเงิน เป็นการโต้กลับของฝ่ายสนับสนุนชนชั้นน�ำเก่า
- มานีมีนม น�ำภาพโป๊ของดาราญี่ปุ่นมาแต่งภาพให้ดูย้อนยุค บางครั้งมีการ
สอดแทรกการเมือง
- มานีมีงง ล้อเลียน มานีมีแชร์ ที่ใส่สัญญะและความหมายลึกซึ้งมากไป
จนคนงง
- มานีมีเพชร เนื้อหาเสียดสีชนชั้นน�ำเก่า และสถาบันพระมหากษัตริย์
- มุนีเราะ น�ำเสนอแบบเดียวกับมานีมีแชร์ หากแต่ตัวละครมานีนั้นเป็น
เด็กหญิงมุสลิมใส่ฮิญาบ และใช้ภาษายาวีเป็นหลัก ปัจจุบันเพจนี้ปิดไปแล้ว
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล กล่าวถึง มานีมีแชร์ ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า มานีมีแชร์
มีลกั ษณะแบบศิลปะแบบเบีย่ งเบน (Détournement) ทีร่ งุ่ เรืองในช่วงปลายทศวรรษ
1950 ถึงต้นทศวรรษ 1970 ซึ่งหมายถึงการน�ำเอาศิลปะที่มีอยู่ มาใส่เนื้อหาใหม่
ในลักษณะที่ subvert (“กัดเซาะ” “บ่อนท�ำลาย”) ความหมายเดิมของศิลปะนั้น
ในขณะที่ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล นักเขียน และผู้ร่วมก่อตั้ง exteen.com
กล่าวไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า จุดเด่นของมานีมีแชร์ คือ การไม่อธิบายความหมาย
ของภาพ เพื่อปล่อยให้ผู้ติดตามในเฟซบุ๊กคิดและตีความหาความหมายเอง จึงท�ำให้
เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก
“อย่างภาพล่าสุด ที่เป็นภาพที่น้อยคนจะรู้ว่าสื่อถึงอะไรได้หมด (เราก็ไม่รู้
ถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์) เป็นภาพที่เปิดโอกาสให้คนมาอธิบาย มาให้ความรู้คนที่ ‘รู้
น้อย’ กว่าตัวเอง สร้างความภาคภูมิใจให้คนที่มาอธิบาย ส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องทันทีใน
แวบแรก ก็เป็นภาคบังคับว่าจะต้องเปิดอ่านคอมเมนต์ นั่งไล่อ่านไปทีละอันๆ จน
รู้เรื่อง จน (คิดว่า) ทันคนอื่นๆ ก็ต่างเป็นกุศโลบายให้ใช้เวลากับภาพภาพหนึ่ง
มากขึ้นไปด้วย” ทีปกรกล่าว
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4. การใช้ Instragram กับการรายงานข่าวบันเทิง
ปี 2556 เห็นได้ชัดว่า อินสตาแกรมกลายเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตัวเองของ
เหล่าดาราและคนดัง พวกเขาโพสต์รูปภาพกิจวัตรประจ�ำวันแต่ละวัน โพสต์เล่า
ถึงละคร คอนเสิร์ตที่กำ� ลังจะมีขึ้น และงานเปิดตัวสินค้าที่ตนเองจะไป บางครั้งก็ใช้
อินสตาแกรมระบายความในใจโดยท�ำข้อความรูปภาพ สื่อสารกับแฟนคลับ หรือแม้
กระทั่งกลุ่มแฟนต่อต้าน ดาราหลายคนรับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าและโฆษณาสินค้า
ทางอินสตาแกรม ดาราหลายคนไปไกลถึงขั้นสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองและใช้
อินสตาแกรมเป็นช่องทางหลักในการขายสินค้า
พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของดาราที่กล่าวมา ก็ท�ำให้การท�ำข่าวบันเทิง
โดยเฉพาะข่าวซุบซิบเรื่องส่วนตัวของดารานั้นเปลี่ยนไปมากเช่นกัน จากเดิมที่การ
ท�ำข่าวซุบซิบนั้นพึ่งข้อมูลจากการเล่าปากต่อปากของคนวงใน และภาพแอบถ่าย
ของปาปารัสซี ในปีถึงสองปีที่ผ่านมานี้ มีข่าวบันเทิงที่มีที่มา หรือถูกจุดประเด็น
จากการมอนิเตอร์พฤติกรรมของดาราผ่านอินสตาแกรมเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
เรื่องราวความรักของดาราที่นักข่าวบันเทิงสังเกตจากการโพสต์รูปคู่ หรือรูปหมู่ของ
ดาราเอง นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่ข่าวบันเทิงเป็นประเด็นมาจากข้อความรูปภาพของ
ดารา ซึ่งถูกนักข่าวน�ำไปตีความต่างๆ นานาและน�ำไปเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์
ดาราคนนั้นอีกทีหนึ่ง
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แตงโม ปะทะ แฟนคลับ สื่อบันเทิงรายงานข่าวด้วยการแคปเจอร์อินสตาแกรม (61)
ประมาณเดือนกันยายน 2556 นางเอกช่องเจ็ดสี ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ
แตงโม ตกเป็นข่าวอย่างต่อเนือ่ ง จากข้อความในอินสตาแกรมของเธอทีต่ อบโต้กบั
กลุ่มผู้ไม่ชอบเธออันเนื่องมาจากการประกาศว่า ก�ำลังคบหากับนักร้องหนุ่ม
ภาคิน ค�ำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) แตงโมตอบโต้กับกลุ่มผู้ไม่ชอบเธอทางคอมเมนต์ของ
อินสตาแกรม และการลงรูปภาพข้อความแทบจะรายวัน ซึง่ แทบทุกครัง้ สือ่ บันเทิง
ก็น�ำไปรายงานข่าวโดยมีเนื้อหามาจากข้อความและรูปภาพในอินสตาแกรมแทบ
ทั้งสิ้น
ตัวอย่างข่าวจาก สนุก ดอท คอม เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2556
แตงโม ภัทรธิดา โพสต์เคลียร์เหตุด่าแฟนคลับ
แตงโม ภัทรธิดา ด่าแฟนคลับ เจ้าตัวโพสต์เคลียร์เหตุผลท�ำไมต้องออกมาต่อว่า เพราะ
รู้ทันความคิดคนเท่านั้น  
หลังเกิดเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์กรณี แตงโม ภัทรธิดา ด่าแฟนคลับลงใน
อินสตาแกรม เหตุเข้ามาโพสต์เรื่องรอยสักสวย แต่ไม่ได้เกี่ยวกับรูปภาพที่เจ้าตัวได้โพสต์ลงไป
ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวท�ำให้มีกลุ่มแฟนคลับของแตงโมออกมาโพสต์ในเชิงเห็นด้วย และก็อีกไม่
น้อยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแตงโมนั้นท�ำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
ล่าสุด แตงโม ภัทรธิดา ได้ออกมามาโพสต์ข้อความเคลียร์แบบชัดเจนว่าเหตุใดท�ำไม
ตัวเองถึงต้องว่าบุคคล คนนี้ ซึ่งจับใจความได้ว่า แตงโม ได้รู้ทันความคิดของบุคคลนี้ พร้อมทั้ง
บอกอีกว่าไม่ใช่แฟนคลับตัวจริงสักเท่าไหร่ และบอกอีกว่าเรื่องนี้นานาจิตตัง อยากด่าอะไรด่า
เลย และขอให้จบเพียงเท่านี้
อ่านแบบเต็ม ๆ ที่แตงโม ภัทรธิดาโพสต์
[ภาพจับหน้าข้อความภาพในอินสตาแกรมของแตงโม]
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ภาพที่ 8. แสดงข่าวหัวข้อ “แตงโม ภัทรธิดา โพสต์เคลียร์เหตุด่าแฟนคลับ” จาก สนุก
		 ดอทคอม เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2556 เข้าถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556
			 http://bit.ly/1d0B1oH

		 กรณีแตงโมแสดงให้เห็นการสื่อสารระหว่างดารากับกลุ่มแฟนโดยตรงบน
อินสตาแกรม และการสื่อสารนี้ก็กลายเป็นข่าวให้สื่อบันเทิงน�ำไปรายงานต่อ
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ตัวอย่างข่าวบันเทิงที่มาจากอินสตาแกรมดารา
1. ข่าว “Talk of the town “เจนี่” วันนี้กด Follow IG เอ๋ แล้ว!” โดย
มติชนออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า แค่การกดติดตามของดาราก็สามารถเป็นข่าวได้ (62)
2. ข่าว “ญาญ่า” เที่ยวทะเล ยังเรียบร้อย! โดย มติชนออนไลน์ เนื้อข่าวมี
ข้อความว่า
เป็นนางเอกที่เรียบร้อยและน่ารักตลอดเวลาจริงๆ ส�ำหรับ “ญาญ่า อุรัสยา
สเปอร์บันด์” ขนาดเจ้าตัวไปพักผ่อนที่ทะเลภูเก็ตพร้อมหน้าครอบครัว ก็ยังอยู่
ในลุคเรียบร้อย ไม่มีชุดที่โชว์สัดส่วนใดๆ ให้ได้เห็น
ตามด้วยภาพจากอินสตาแกรมส่วนตัวของญาญ่าทีไ่ ปเทีย่ วทะเลกับครอบครัว
อีก 8 รูป (63)
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Glossary, Acronyms and Legislation
This report uses the following terms and abbreviations (in order
of appearance).
Computer Crime Act is the “Computer-Related Crime Act, BE
2550 (2007)”
Section 112 is Section 112 of the Criminal Code of Thailand which
states: “Whoever, defames, insults or threatens the King, the Queen,
the Heir-Apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment
of three to fifteen years.
Section 14 is Section 14 of the Computer Crime Act which states:
“Whoever commits the following offences shall be liable to
imprisonment for a term of not exceeding five years or to a fine of not
exceeding one hundred thousand baht or to both:
(1) Entering wholly or partially spurious computer data or false
computer data into computer system in a manner that is likely to cause
injury to other persons or the public;
(2) Entering false computer data into computer system in a
manner that is likely to cause damage to national security or stir up
public agitation;
(3) Entering into computer system any computer data which is
an offence relating to the security of the Kingdom or terrorism offence
under the Criminal Code;
(4) Entering any obscene computer data into computer system
and that computer data may be accessed by the public;
(5) Sending or forwarding computer data despite knowing that it
is computer data under (1), (2), (3) or (4).”
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Section 15 is Section 15 of the Computer Crime Act which states
“A service provider who intentionally supports or gives consent to the
commission of the offences under section 14 to computer system
under his control shall be liable to the same penalty as the offender
under section 14.”
ISP is Internet Service Provider such as True, TOT, etc.
Page is a Facebook fan page or other Facebook page which is
not a personal account.
Social Network is an online social network service such as
Facebook, Twitter, Hi5, etc.
Post is an action of publishing a message on a social network.
Share is an action of republishing a message.
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Chapter
Freedom of Expression in the Internet

From January to August 2013, the first eight months of 2013, there
were a total of 22 cases of charges filed, accusations and threats to file
charges under the Computer Crime Act. Only one of these involves a
crime committed against a computer system. The rest concern content
published on the Internet.
The records divided the cases into 4 categories.
A. Crimes against a computer system, such as hacking or accessing
data without permission.
B. Monarchy-related content in computer systems in which charges
are filed under the Computer Crime Act along with Article 112 of the
Criminal Code.
C. Content in computer systems which is critical of the government
or government officials in which charges are filed under the Computer
Crime Act.
D. Content in computer systems other than that in categories B
and C in which charges are filed under the Computer Crime Act.
Note: This report will not reveal surname of suspects/convicts in
cases related to Lèse-majesté due to privacy concern.
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Progress in the Computer Crime Act cases 2013
Accused / Suspects /
Defendants / Convicts

A.
1) Hacker of the website of
the Prime Minister’s Office
B.
2) Publisher of Teng
Toedtoeng’s pictures
3) Mr. Tantawut T.
4) Mr. Kata P.
5) Mr. Nitiwat Wannasiri
6) Mr. Surapot T.
7) Ms. Chiranuch
Premchaiporn
8) Mr. Ibrahim Fahad A.
9) Kantoop
10) Mr. Norawet
11) Squadron Leader
Chanin
C.
12) Ms. Mallika
Boonmeetrakool
13) Disseminator of
audio clip of confidential
conversation of Thaksin
14) Chai Ratchawatra
15) White Mask Group
D.
16) Mr. Noppadon
Pattama
17) Publisher of a news
article claiming a negligence
by the Thai government
towards Thais in Egypt

เครือข่ายพลเมืองเน็ต

Article of the Computer
Crime Act under which
charges are filed

Article of the
Criminal Code
under which
charges are filed

Site of Alleged
Crime

No information

-

Website

No information

112

14 (3) and 15
14 (2)
14 (3)
14 (3)
14, 15

112
112
112
112

Website,
Facebook
Website
Web board
Facebook
Website
-

14 (2), (3)
14
14 (1), (5)
14 (3)

112
112
112
112

Web board
Facebook
Blog, Facebook
Facebook

14 (1), (5), 16

-

Facebook, Twitter

No information

Libel

YouTube

No information
No information

Libel
-

Facebook
Facebook

14 (1)

Libel

Facebook

No information

-

Social Network
Site
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Accused / Suspects /
Defendants / Convicts

Article of the Computer
Crime Act under which
charges are filed

18) Four people who
allegedly disseminated
rumours of a coup d’état
19) Mr. Sutthipong
Thammawut
20) Mr. Wiraphon Sukphon
(formerly a Buddhist monk
named Luang Pu Nen
Kham)

14

116

Facebook

-

Libel

Facebook

21) World Peace University
22) High-ranking police
officers and media
accused of defaming
Mr. Akeyuth Anchanbutr
23) Transgender women
who performed a striptease
dance to the Nan-Ok song
24) Mr. Chonlawit
Srisawang
25) Mr. Andy Hall
26) A person claiming to be
a Channel 7 news anchor
on Facebook
27) Mrs. Preeyanan
Lorsermvattana

14(1)

14
No information

14 (4)
14 (3), (4)
14 (5)
14 (1)

Article of the
Criminal Code
under which
charges are filed

Site of Alleged
Crime

Tax evasion, drug
abuse, violation of the
Higher Education
Act, reckless
homicide, money
laundering, boasting
of a superhuman
state
Fraud and others
Website
Libel
Website

Public decency

Facebook

Defamation and libel Facebook
through publication
Libel and others
Website
Libel
Facebook
-

Website,
Facebook
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A. Offence against a computer system
1) The hacker of the website of the Prime Minister’s Office
CCA charges:
No information
Other charges:
No information
Recent progress: In July 2013, the Technology Crime Suppression
Division (TCSD) revealed to the press that it
was still unable to finalize the case due to the
need for more information. The investigators
needed to check Mr. Narongrit’s computer by
order of the court. (1)
In May 2013, the webpage showing the names of cabinet members
on the website of the Prime Minister’s office was hacked by someone
calling himself “Unlimited Hack Team”. The hacker team changed the
title of Ms. Yingluck Shinawatra’s position from “Prime Minister” to “I’m
a slutty moron,” and changed the text below the image to “I know that I
am the worst Prime Minister ever in Thai history!!!” The Secretariat of the
Prime Minister ordered the Ministry of Information and Communication
Technology (MICT) to investigate this case and to prosecute the hackers
under the Computer Crime Act. However, on the same day, the hacker
team posted a message on its fan page denying the allegation. (2)(3)
Deputy Prime Minister Police Captain Chalerm Yoobamroong later
gave an interview saying that the wrongdoer was a resident in Mueang
District of Nakhon Si Thammarat Province. Officers were collecting
evidence to issue an arrest warrant. Meanwhile, a photo of Mr. Narongrit
Suksarn (with the username ‘small eyes Windows 98 SE’) along with
his address in Nakhon Si Thammarat appeared on the internet. As a
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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result, Mr. Narongrit travelled to the TCSD to prove his innocence. Police
officers then took Mr. Narongrit to his house in search of information on
his personal computer. The police are still looking for the culprit from
many other hacker groups.

B. Cases involving the monarchy
2) The publisher of Teng Toedtoeng’s pictures with lèse majesté texts
CCA charges:
No information
Other charges:
Article 112 of the Criminal Code
Recent progress: On 10 Jun 2013, Mr Pongsak brought a charge
against the publishers and sharers of his
pictures as well as messages that might insult
the monarchy.
In June 2013, the image of Mr. Pongsak Pongsuwan (username
‘Teng Toedtoeng’), a famous actor and comedian from the variety show
“Ching Roi Ching Ran: Sunshine Day” which was aired in February 2013,
appeared on the Internet and social network sites. Comments stating
that the image of Mr. Pongsak resembled a member of the royal family
led to negative criticism.
Mr. Pongsak later reported to the TCSD to bring charges against the
publishers of social network sites and Facebook over his edited picture
and messages insulting the monarchy. The police initially questioned
Mr. Pongsak, and if the image was an offence under Article 112 of the
Criminal Code and the Computer Crime Act (4), the publication of the
image had to be suspended.
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3) Mr. Tantawut T., administrator of the norporchorusa.com website
CCA charges:
Articles 14 (3) and 15
Other charges:
Article 112 of the Criminal Code
Recent progress: Received a royal pardon on 5 July 2013
and was released from Bangkok Remand
Prison. (5)
In April 2010, Mr. Tantawut T. was arrested and his computer was
seized by TCSD police. Mr. Tantawut, the administrator of norporchorusa.
com and norporchorusa2.com, was alleged to have introduced into
his computer system and disseminated via the websites a piece of
information that deliberately insulted the monarchy during March 2010,
and also to have allowed other internet users to introduce other illegal
information and images to his computer system.
Mr. Tantawut made several attempts to post bail but all were
rejected. In March 2011, the court ruled that Mr. Tantawut was guilty.
As a result he was sentenced to 10 years imprisonment under Article
112 and was sentenced to 3 years imprisonment under the Computer
Crime Act Article 14(3), totalling 13 years. After successfully withdrawing
his appeal, Mr. Tantawut’s defence team sought a royal pardon.
4) Mr. Kata P., broker of an asset company
CCA charges:
Article 14 (2)
Other charges:
None
Recent progress: In April 2013, the defence lawyer posted
bail to the Appeal Court reasoning that the
defendant did not commit the crime and
was not the owner of the username ‘Wet
Dream’. (6)
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In November 2011, the police arrested Mr. Kata at his workplace
and seized both his car and documents relating to the SameSky forum.
Mr. Kata was accused of using the pseudonym ‘Wet Dream’ to introduce
false information to a computer system via the SameSky forum in April
and in October 2011. The false information was a rumour about the
illness of HM the King that caused a sharp one-day drop on Thailand’s
stock market. Mr. Kata was accused of publishing the rumour that caused
the panic and decline. These two incidents were considered a criminal
offense under Article 14 (2) of the Computer Crime Act.
In December 2012, the court ruled that the defendant was guilty
under Article 14 (2) of the Computer Crime Act and sentenced him to
three years imprisonment for each of the two acts, totalling six years.
However, the defendant pleaded guilty in the investigation resulting in
a reduction in sentence of one third, so the defendant faced four-year
imprisonment.
5) Mr. Nitiwat Wannasiri, red shirt activist
CCA charges:
Article 14 (3)
Other charges:
Article 112 of the Criminal Code
Recent progress: Mr. Nitiwat reported that he had never been
summoned.
In December 2012, Mr. Wiput Sukprasert, a leader of the People’s
Alliance for Democracy (PAD) in Roi Et province, who regularly used the
username ‘I Pad’ to comment on the Prachatai website, reported to
police in Mueang District, Roi Et Province that Mr. Nitiwat had violated
Article 112 of the Criminal Code and Article 14 of the Computer Crime
Act by posting messages on his Facebook timeline, totalling six offenses.
The case is currently under investigation by Provincial Police Region 4. (7)
Thai Netizen Network
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6) Mr. Surapot T., columnist for the Prachatai website under the
pseudonym “Nak Pratchaya Chai Kob” (Fringe Philosopher)
CCA charges:
Article 14 (3)
Other charges:
Article 112 of the Criminal Code
Recent progress: Waiting for the prosecutor’s decision after the
police did not file charges. (8)
In November 2012, Mr. Wiput Sukprasert reported to the police
station in Mueang District, Roi Et Province, accusing Mr. Surapot of
violating Article 112 of the Criminal Code and Article 14 (3) of the
Computer Crime Act by allegedly posting two comments on the article
named “How to position the monarchy in the socio-political environment
of Thailand” by Mr. Somsak Jeamteerasakul, a lecturer at the Department
of History, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. The article was
published on the Prachatai online newspaper website in August 2010.(9)
7) Ms. Chiranuch Premchaiporn, Director of the Prachatai online
newspaper website (Khon Kaen case)
CCA charges:
Articles 14, 15
Other charges:
None
Recent progress: Under investigation
In September 2010, Ms. Chiranuch was detained by immigration
officers at Suvarnabhumi Airport and sent to Khon Kaen Province under
an arrest warrant issued by the Khon Kaen Provincial Court. It was later
revealed that complaints against Ms. Chiranuch had been reported
at Khon Kaen Police Station since 2012. The complaints stated that
Ms. Chiranuch, the administrator of the Prachatai website, deliberately
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permitted the posting of five allegedly lèse majesté messages considered
offences under Articles 14 and 15 of the Computer Crime Act. (10)
8) Ibrahim Fahad A.
CCA charges:
Article 14 (2), (3)
Other charges:
Article 112 of the Criminal Code
Recent progress: Appeal pending.
In October 2010, Mr. Ibrahim was arrested for allegedly importing
false information into a computer system. The content reported a link
between a fall in stock market and the illness of HM the King in August
2010. This action was an offense under Article 112 of the Criminal Code
and Article 14 (2), (3) of the Computer Crime Act. The defendant later
pleaded guilty during interrogation.
In March 2012, the civil court ruled that the defendant was guilty
under Article 112 of the Criminal Code and Article 14 (2), (3) of the
Computer Crime Act and sentenced him to three years imprisonment.
Since the testimony of the defendant was beneficial to the trial, the
defendant received a reduction in sentence of one third to two years
of imprisonment. The defendant later filed an appeal. (11)
9) Kantoop, student and political activist
CCA charges:
Article 14
Other charges:
Article 112 of the Criminal Code
Recent progress: Under investigation
In March 2010, when Kantoop was about 16-17 years old, she
created a Facebook account to post news and express her political
opinions. Later, a message was forwarded accusing Kantoop of posting
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lèse majesté messages. Kantoop became the victim of a witch-hunt
on the Internet. The negative effect on her life was so severe. She
was rejected by universities three times. In October 2011, Kantoop
was summoned to the court to hear and explain the indictment under
Article 112 of the Criminal Code and the Computer Crime Act. (12) (13)
10) Mr. Norawet S., graduate of Kasetsart University
CCA charges:
Article 14 (1), (5)
Other charges:
Article 112 of the Criminal Code
Recent progress: Awaiting prosecutor’s consideration
In 2010, when Mr. Norawet was still a student in Kasetsart
University, he copied a text from the SameSky website and pasted it
on his personal blog. Later, the text was posted and disseminated on
Facebook resulting in Mr. Norawet being the victim of a witch-hunt
conducted by a website. Mr. Niphon Limleamthong, Vice Rector for
Student Affairs, later filed a case against Mr. Norawet claiming that he
had received complaints from students in the Engineering Department
and that he was pressured by the University Council, so he had to file
the case to protect the “university’s reputation”. (14)
On 5, August 2011, Mr. Norawet was arrested (15) but was granted
temporary bail. Investigators from the Crime Suppression Division
recently sent the case to the Office of Attorney General to consider
two indictments. Meanwhile, the Director General of the Crime Division
ordered a team of prosecutors to consider this case because it had
captured national attention. (16)
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11) Squadron Leader Chanin K., Directorate of Aeronautical
Engineering, Royal Thai Air Force
CCA charges:
Article 14 (3)
Other charges:
Article 112 of the Criminal Code
Recent progress: Under investigation by summary court-martial
Squadron Leader Chanin was accused of posting 24 messages that
slandered, libelled, insulted and expressed malice toward HM the King
on his own Facebook timeline from February to October 2010.
Later in November 2010, Squadron Leader Chanin reported to
the TCSD that he had been harassed on Facebook by a friend from the
Social Sanction page and sent a formal letter to the Bangkok Military
Prosecutor demanding justice. The letter also mentioned document
forgery and Internet bullying. However, the Military Prosecutor agreed
with the interrogating officers that Squadron Leader Chanin was guilty,
and filed charges against him in February 2011. The case is now under
secret investigation by court-martial. Squadron Leader Chanin is currently
suspended. (17)

C. Cases involving criticism of the government
12) Ms. Mallika Boonmeetrakool, Deputy Spokesperson of the
Democrat Party
CCA charges:
Articles 14 (1), (5) and 16
Other charges:
None
Recent progress: The Department of Special Investigation (DSI)
accepted the case on 14 August 2013.
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In August 2013, a picture of Prime Minister Yingluck Shinawatra
appeared on the Facebook and Twitter accounts of Ms. Mallika. In the
picture, Prime Minister Yingluck Shinawatra posed with a sign at Kuiburi
National Park. On the sign was written “tiger, lion, bull”. (“Tiger, lion,
bull and rhinoceros” is a Thai idiom which refers to wicked people.
When Ms. Yingluck stood near the sign, it could be implied that
she represented the rhinoceros which in Thai language, has another
connotation similar to “bitch”.) Mr. Winyat Chatmontri, lawyer for the
United Front for Democracy against Dictatorship (UDD), complained to
the DSI that there was a discrepancy in the picture. The text on the sign
only indicated that it was a viewpoint for observing wild elephants and
Kuiburi bulls. The action of Ms. Mallika brought disgrace to the Prime
Minister. It therefore violated Articles 14 and 16 (18) of the Computer
Crime Act. Ms. Mallika then posted a message apologizing and stating
that she had received the image from other people.
13) The publisher of an audio clip claiming to be a secret
conversation between former Prime Minister Thaksin Shinawatra
and General Yutthasak Sasiprapa, Deputy Minister of Defence
CCA charges:
No information
Other charges: Libel
Recent progress: As of July 2013, the TCSD is searching for the
				
person who released the clip.
In July 2013, an audio clip of a secret conversation about the
internal politics of Thailand was released. The voices in the clip
resembled those of former Prime Minister Thaksin Shinawatra and
General Yuttasak Sasiprapa, Deputy Minister of Defence. Mr. Prompong
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Nopparit, spokesperson of the Pheu Thai Party, later claimed, after
he had an expert examine the clip, that it was fabricated for political
purposes. The TCSD are urging investigators to find the person who
released the clip which might be considered illegal under the Computer
Crime Act. (19)
14) Mr. Somchai Katanyutanon (Chai Ratchawatra), senior political
cartoonist of the column “Poo Yai Ma Kab Toong Ma Mern” in
Thai Rath newspaper
CCA charges:
No information
Other charges: Insult of an official in the conduct of her duties
			
and defamation by publication
Recent progress: On 24 June 2013, Mr. Somchai was summoned
			
to Metropolitan Police Division 1.
In April 2013, Prime Minister Yingluck Shinawatra delivered a
speech about Thai politics at the Community of Democracies Meeting
in Mongolia. One day later, Mr. Somchai posted an image of Ms. Yingluck
with a message on his personal Facebook page saying “Please understand
that a prostitute is not a bad person. A prostitute only sells her body,
but a bad woman sells her country”, and provoking widespread criticism.
The Prime Minister’s lawyer then filed charges against Mr. Somchai
for insulting and defaming an official in the conduct of her duties by
publication in violation the Computer Crime Act. The police issued a
summons to Mr. Somchai as the investigator regarded this as a prima
facie case. (20)
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15) White Mask Group
CCA charges:
No information
Other charges: None
Recent progress: On 27 Oct 2013, the Pheu Thai Party prepared
			
to bring a case against the Guy Fawkes (White
				
Mask) group for violating the Computer Crime
				
Act. (21)
In May 2013, a group of Facebook users created a campaign asking
those who disagreed with the government to change their profile pictures
to a white Guy Fawkes’ mask from the movie “V for Vendetta” and to
post the message “The people’s army is now rising. I declare that I will
completely exterminate the Thaksin regime out of Thailand.” on any
Facebook page that supported former Prime Minister Thaksin Shinawatra.
On 26 May 2013, a Facebook user named his Facebook page after former
Prime Minister Thaksin Shinawatra. The fake former Prime Minister later
posted on the Pheu Thai Party fan page the message “You are so stupid.
This is the party’s fan page, but you let that trash insult us.”
Mr. Prompong Nopparit, Pheu Thai Party spokesperson, confirmed
that Mr. Thaksin did not post the message. He personally believed that
a member of the white mask group must have claimed to be Thaksin
and used his Facebook account to attack the government and the Pheu
Thai Party. To deal with this incident, the Pheu Thai Party called a legal
team meeting to find out whether the allegations of such people could
be considered violations of Computer Crime Act or other criminal laws
in order to prosecute the action of this group. (22)
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D. Cases involving other issues
16) Mr. Noppadon Pattama, lawyer of former Prime Minister Thaksin
Shinawatra
CCA charges:
Article 14 (1)
Other charges: Libel through publication
Recent progress: On 19 August 2013, the court accepted the case
				
and set the preliminary hearing for 21 October
				
2013.
In August 2013, Mr. Suwat Apaisak, lawyer of the People’s
Alliance for Democracy and former lawyer of Mr. Akeyuth Anchanbutr,
a businessman who was abducted and killed, filed a case against Mr.
Noppadon Pattama after Mr. Noppadon posted an message on his
Facebook page on 15-16 August 2013 accusing Mr. Suwat of being
a terrible example of a lawyer because Mr. Suwat made up a story,
distorted the facts to defame Mr. Thaksin by claiming that he was
behind the assassination of Mr. Akeyuth. Mr. Suwat also claimed
that Mr. Noppadon had the intention to sue him after Mr. Ball or Mr.
Santipap Petduang confessed to a lawyer sent by Mr. Noppadon that
an assassination team really existed. Mr. Suwat, therefore, filed a case
against Mr. Noppadon including two counts under Article 14 (1) of the
Computer Crime Act 2007 and defamation by publication. (23)
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17) The publisher of a news article claiming negligence by the Thai
government towards Thais in Egypt
CCA charges:
No grounds
Other charges: None
Recent progress: On 18 August 2013, the Pheu Thai Party prepared
			
to examine the case and file charges against
			
the person who posted the message.
In August 2013, Mr. Prompong Nopparit, spokesperson of the Pheu
Thai Party, held a press conference about the political crisis in Egypt
stating that the government was concerned about the welfare of Thais
in Egypt and asked relevant organizations to urgently evacuate Thais
from Egypt. However, the government was attacked on social network
sites for not caring about Thai people in Egypt. The accusation was not
true, and destroyed the image of the government and the country.
The Pheu Thai Party would have to examine the case in light of the
Computer Crime Act (24) and sue the publisher of the message.
18) Four people who released a rumour of a coup d’état on a
social network site
CCA charges:
No information
Other charges: Article 16 of the Criminal Code
Recent progress: In August 2013, the TCSD summoned the
				
offenders for interrogation.
In August 2013, the TCSD issued an arrest warrant against four
people who posted messages on their Facebook timelines hinting at
a coup d’état and telling people to store food. The officers said that
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such messages may violate Article 14 of the Computer Crime Act and
Article 116 of the Criminal Code. (25)
The offenders are
A. Mr. Sermsuk Kasitipradit, political news editor of Thai PBS
Television Station
B. Miss Warunee Kamduangsi, aged 27
C. Facebook user with the username “Yo0nsine”
D. Mr. Daychatorn Teerapiriya, red shirt leader of Chonburi
province
On 9 August 2013, Mr. Sermsuk testified to the police that he
did not post the messages with the intention to create chaos but to
warn his Facebook friends not to believe the message as it was proved
untrue. (26)
19) Mr. Sutthipong Thammawut, Managing Director of TV Burabha
Co. Ltd. and host of the TV programme “Khon Kon Khon”
CCA charges:
No information
Other charges: Libel
Recent progress: On 17 July 2013, lawyers for the Charoen
				
Pokphand Group planned to sue Mr. Suttipong
				
even after Mr. Suttipong apologized, sent
				
an official letter of apology and agreed to
				
publicize the quality rice manufacturing process
				
of “Chat” rice brand in the “Kob Nok Kala” and
				
“Khon Kon Khon” programmes. (27)
In July 2013, Mr. Suttipong posted on his Facebook a message
that rice from a large mill in Thailand’s northeast which was sent to a
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major rice retailer was contaminated. The message also warned people
not to buy Pathum Thani jasmine rice, Sao-Hai rice, Benjarong brand
rice and Chat brand rice.
The Charoen Pokphand Group or CP, the owner of Chat brand
rice, then filed charges against Mr. Suttipong for libel and violation of
the Computer Crime Act as Mr. Suttipong’s message caused damage
to the company.
20) Mr. Wiraphon Sukphon (formerly a Buddhist monk known as
Luang Pu Nen Kham), Abbot of Wat Pa Kantitham, Sisaket Province
CCA charges:
Article 14
Other charges: 1. Articles 227 and 317 (3) of the Criminal
				 Code – rape of a minor and child abduction
		
2. Tax evasion
		
3. Drug abuse
		
4. University Act – use of a fake certificate from
				 the University of World Peace
		
5. Manslaughter resulting from a car accident
		
6. Money Laundering Act – using donated money
				 to buy personal property and depositing the
				 money abroad.
		
7. Boasting of a superhuman state (28)
Recent progress: DSI investigators prosecuted Wiraphon for the
				
rape of a child under 15 years old and child
				
abduction.
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In June 2013, a video clip showed a group of monks travelling by
a private jet and using brand name products. The resulting criticism was
so wide spread on the Internet that a search for the monks involved
revealed that the head of the group was Luang Pu Nen Kham Chattiko.
Investigators found that the Buddhist monk had committed several
crimes and violated Article 14 (1) of the Computer Crime Act because
he claimed that he had had an audience with Indra and Indra told him
to create a giant Emerald Buddha on the Internet.
In July, the Criminal Court approved an arrest warrant for Mr.
Wiraphon on three charges: violation of the Computer Crime Act,
sexual harassment of a child under 15 years old, and child abduction.
Meanwhile, the DSI is seeking Mr. Wiraphon, who fled the country, in order
to bring him back to face trial and has coordinated with the Anti-Money
Laundering Office (AMLO) to freeze all Mr. Wiraphon’s property. (29)
21) World Peace University or World Peace Limited Partnership
CCA charges:
Article 14
Other charges: Articles 22 and 109 of the Private University
				
Act and public fraud
Recent progress: On 17 July 2013, the DSI summoned victims and
				
the president of the World Peace University for
				
further questioning to collect more evidence
				
and finalize the case. The university is charged
				
with public fraud and violation of the Computer
				
Crime Act. (30)
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In June 2013, Mr. Sukum Wongprasit, a student of Mr. Wiraphon
Sukphon or Luang Pu Nen Kham, said that he graduated with a doctorate
degree from the World Peace University. The National Office of Buddhism
then tried to verify the University with the Office of the Higher Education
Commission (OHEC) and found that the World Peace University was not
registered as an educational institute.
The DSI accepted this as a special case and found that the World
Peace University had not received permission to become a university
under the Private University Act, but was registered only as World Peace
Limited Partnership. Therefore, any activities by this Limited Partnership
to deceive others into believing that it is a university are offences under
Articles 22 and 109 of the Private University Act. Advertisements on
its website also resented false information to make people believe
that the World Peace University had the prestige and rights of other
universities. This is also an offence under the Computer Crime Act and
public fraud. (31) (32)
22) High ranking police officers and media that published news of
the death of famous businessman Mr. Akeyuth Anchanbutr
CCA charges:
No information
Other charges: Libel
Recent progress: On 12 June 2013, Mr. Akeyuth’s body was found
				
after being abducted and buried in Phattalung
				
province. (33)
In February 2013, Mr. Akeyuth filed charges against Metropolitan

Police Commissioner Pol. Lt. Gen. Kamronwit Toopkrajang, four
high-ranking police officers in the Metropolitan Police Bureau,
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Matichon Public Company Limited, and Mr. Chatupon Mangkorntong,
assistant manager of Karaoke City Co. Ltd. In December 2012, the
defendant police officers made a statement in a press conference without
any investigation that Mr. Akeyuth had participated in making trouble,
fired a gun into the air, and ordered his people to attack the manager and
employees of a karaoke parlour. Mr. Akeyuth said that the police
statement was false and damaged his reputation because in fact, he
went to stop the fight and carried no arms. When Mr. Akeyuth found
that Matichon Company published this statement in its newspapers and
website, he filed a lawsuit against Matichon for libel and violating the
Computer Crime Act. (34) (35)
23) Mr. Prapassaraporn Tasi and Mr. Titipa Srimok, transgender
women who performed a strip tease to the Nan-Ok song. Both are
20-year-old students.
CCA charges:
Article 14 (4)
Other charges: Public decency
Recent progress: On 29 May 2013, the investigator summoned
				
the accused to hear the charge. The penalty
				
under public decency can be changed to a fine,
				
but the offense under the Computer Crime
				
Act needs to be finalized and sent to the
				
prosecutor. (36)
In May 2013, a video clip of two girls dancing to the Nan-Ok
song was widespread on the Internet and aroused much criticism.
After the incident, the two girls, who turned out to be transgender
persons, posted a clip to apologize for what had happened. (37)
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In the meantime the TCSD summoned both of them to hear the
charges because dissemination of the clip is an offense under Article
14 (4) of the Computer Crime Act and public decency.
24) Mr. Chonlawit Srisawang, 25-year-old sales assistant at a mobile
phone shop in Ubon Ratchathani
CCA charges:
No information
Other charges: Slander and libel through publication
Recent progress: On 1 June 2013, Mr. Chonlawit testified to
				
investigators that he posted a message to claim
				
justice for his girlfriend as he thought that it was
				
unfair to issue her a ticket. He believed that his
				
girlfriend did not intend to libel the police
				
officer. (38)
In June, a police officer at Mueang District Police Station in
Ubon Ratchathani was instructed by the traffic police to prosecute
Mr. Chonlawit for insulting an officer, libel through publication and
violating the Computer Crime Act because Mr. Chonlawit posted a
picture of his girlfriend’s ticket for not wearing a helmet along with
the message “They say my girlfriend was fined for not lifting the foot
rest, but the ticket said she didn’t wear a helmet. Your dad dies!!!!!!!!!!!”
on a Facebook fan page named “Tell me if there’s checkpoint - Ubon
Ratchathani”. Later, the administrator of this page shared the picture
which attracted a lot of comments attacking the police. (39)

เครือข่ายพลเมืองเน็ต

101

Thai Netizen Report 2013

25) Mr. Andy Hall, researcher and human rights activist for migrant
workers
CCA charges:
Article 14 (3), (4)
Other charges: Libel (Articles 326, 328) and Articles 332, 90,
				
and 91 of the Criminal Code
Recent progress: On 7 May 2013, the lawyer for Mr. Hall requested
				
postponement to collect more evidence.
In January 2013, Mr. Hall presented research on human rights
and labour rights of employees at the Natural Fruit Co. Ltd., a
manufacturer of canned pineapple products and pineapple juice, at
the Foreign Correspondents Club of Thailand (FCCT). The study accused
Natural Fruit Co. Ltd. of violating human rights and labour rights,
for example by hiring children under 15 years old at wages lower than
the level established by law. The findings were published in the press
and on websites.
In February, Natural Fruit Co. Ltd., the complainant, filed a
lawsuit against Mr. Hall for disseminating false information, which is an
offense under Articles 326, 328, 332, 90 and 91 of the Criminal Code
and Articles 14 (3), (4) of the Computer Crime Act. The company also
filed a civil lawsuit for defamation for 300 million baht. (40)
26) A Facebook user claiming to be Mrs. Wilawan Panitrungroeng,
news reporter of Channel 7
CCA charges:
Article 14 (5)
Other charges: Libel through publication
Recent progress: On 3 January 2013, the police accepted
				
the case for further investigation.
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In January 2013, Mrs. Wilawan reported to the police that
someone had used her picture to open a Facebook account named
“Or”. The imposter posted pictures of her family and messages
slandering her colleagues and other people. The police accepted the
case for further investigation. (41)
27) Mrs. Preeyanan Lorsermvattana, campaigner for the Patient
Injury Act
CCA charges:
Article 14 (1)
Other charges: None
Recent progress: Under consideration of the prosecutor
Dr. Prachumporn Booncharoen, President of the Thai Federation
of General and Central Hospital Doctors, reported to Surin Provincial
Police Station that Mrs. Preeyanan Lorsermvattana, President of Thai
Medical Error Network, had violated Article 14 (1) of the Computer
Crime Act by importing false information to the computer system on
Facebook and other websites. The information concerned statistics of
patients who died and pictures of errors in treatment processes which
Mrs. Preeyanan used for her campaign to campaign for the Patient
Injury Act. (42)
On 7 March 2013, Mrs. Preeyanan went to Surin Provincial Police
Station for further interrogation after the accusation hearing from
the prosecutor was postponed indefinitely to allow the police to
conduct further investigations. (43)
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Internet Blocking Situation
• Facebook revealed user data requests by governments
around the world for the first time. (44)
On 27 August, it was reported that in the first half of 2013, the
number of user data requests from the governments of 71 countries
around the world was between 37,954 and 38,954. The reason Facebook
could not reveal the exact number is that the U.S. government does
not permit disclosure of the number of the requests and the number
of accounts on request.
The report says that the U.S. government submits the most user
data requests with approximately 11,000- 12,000 requests concerning
20,000-21,000 users. For Thailand, two requests were submitted
concerning five users. Facebook added that it had never disclosed
information to the Thai government.
• iLaw website on the status of freedom of expression in
Thailand.
Between January 2012 and April 2013, orders under the
Computer Crime Act were issued to block over 20,000 Uniform Resource
Locators (URLs). More than 80% of the pages contained content
defamatory of the King, 20% contained pornographic content, and
one URL contained blasphemous content. (45)
Analysis of the Overall Situation on the Enforcement of the
Computer Crime Act and Online Freedom in 2013
1. The Computer Crime Act (CCA) has been used more widely
and improperly, mostly based on content.
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Over 27 Computer Crime Act cases in 2013 were libel cases.
However, these cases were filed under Article 14 of CCA, which prohibits
dissemination of false information on computer systems. Because these
offenses occurred on the Internet, charges may have been brought
because the Computer Crime Act carries heavier penalties than libel law.
Thai Netizen Network sees the use of Article 14 in this manner
as legal abuse, a problem of both the law itself that is not properly
defined and is open to misinterpretation, and of law enforcement
in Thailand where officials, instead of using an appropriate law and
interpreting it narrowly, interpret the law too extensively. Thai law
enforcement officers, who use Article 14 in cases of lèse majesté, libel
or dissemination of information on the Internet, unknowingly set the
norm for inappropriate enforcement of this legislation. As a result,
many defamation or libel lawsuits turn into computer crime cases, as
we see today.
2. “CCA for Everything”: State creates fear among internet
users
Even in 2013 under the administration of the Pheu Thai government,
with no increase in lèse majesté cases, the number of charges under
the Computer Crime Act against those who criticize the government,
whether this concerns coup d’état rumours, the rice mortgage scheme
or parodies of the Prime Minister, has severely affected freedom. This
is a regression of freedom of expression in Thailand.
Apart from legal action against those criticizing the government,
state officials also have threatened Internet users by repeatedly
mentioning possible offences on a computer system. For instance, the
Minister of ICT said in an interview to the press that by clicking the “like”
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and “share” buttons, one may be violating the law (46) (first time in
2011) (47). The ICT Minister also said that piracy could be considered
an offense under the Computer Crime Act (Thai Netizen Network does
not believe that piracy violates the Computer Crime Act because it is
not referred to in any article). (48)
The event that created the greatest state of panic and fear to the
Internet users was the plan of Pol. Maj. Gen. Pisit Paoin, commander of
the TCSD, announced on 13 August 2013 to monitor the communications
of citizens on social networking sites such as Facebook, YouTube,
WhatsApp and Line. (49)
By threatening to prosecute Internet users who criticize the
government, the government is creating fear and revoking self-censorship
among citizens who feel that anything can be considered a violation
of the CCA. This has a negative effect on the overall atmosphere of
activities on the Internet.
Thai Netizen Network Statement: The Thai state must provide clarity regarding
surveillance of the public on Line and other social media.
Pol. Maj. Gen. Pisit Paoin, commander of the TCSD, in discussing the plan
to monitor people’s communication on social network sites such as Facebook,
YouTube, WhatsApp, and Line, said that the TCSD would selectively monitor the
communications of individuals who are likely to commit actions that affect stability
or peace. He also claimed that the provider of Line was willing to cooperate.
However, Thai Netizen Network confirms that interpersonal communication
through online social networking sites is protected by the Constitution under
Articles 35, 36 and 45 on the right to privacy, the freedom of communication
without being revealed, and freedom of expression.
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This is not the first time that the government has tried to monitor its
citizens. In December 2011, Pol. Capt. Chalerm Yoobamroong, then Deputy
Prime Minister, disclosed plans to purchase eavesdropping equipment in order
to detect possible violations of the lèse majesté law.
Thai Netizen Network has the following concerns about the situation.
1. TCSD must provide clarity on what kind of information it requests.
According to Article 8 of the 2007 Computer Crime Act, the TCSD has no
right to eavesdrop on the communications of people. Eavesdropping can be
done only when a case is under the responsibility of the Department of Special
Investigation (DSI) and permitted by the Chief Judge of the Criminal Court, and
only for certain types of cases.
Thai Netizen Network harbours the suspicion that requests for “verification
of conversation” by the TCSD actually mean eavesdropping, and the recording
of conversations (chat log) and user’s data.
In the case of eavesdropping, Thai Netizen Network believes that the
TCSD has no right to do this.
Article 36 of Thailand’s 2007 Constitution specifies that “the examination,
retention or disclosure of interpersonal communication along with any actions
or attempts to find out information regarding the interpersonal communication
are prohibited, with exceptions for national security purposes and to maintain
good morals.” These exceptions can be interpreted widely. Clear and detailed
explanations must be provided when citing security reasons. There is also a risk
of violating other civil rights when eavesdropping is allowed. Thus, even when
lawful, eavesdropping should be done with care and only when necessary.
2. Communication service providers and social networking sites should
protect the freedom of users, particularly the right to privacy.
Line’s policies specify an exception to providing information to the third
party. “The company will not provide personal data of users to third parties, unless
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the company receives a request for cooperation from government institutions,
local government, or any person or business entrepreneurs for legal purposes,
or the process of obtaining user’s consent will obstruct government officer’s
work” (unofficial translation).
At the same time, the policy answer on the “help” page on the question
of whether a third party can “peek” at the content of the discussion or not is
“A third party who does not participate in the conversation cannot see what
you type. Line is safe.”
Line is very popular in Thailand with more than 15 million users. Thai
Netizen Network calls for the Naver Company Japan, the Line service provider,
to protect the rights and privacy of Thai users and not to give information or
recorded conversations to the Thai government without proper legal procedures.
3. Law enforcement officers must adhere to legal procedures and stop asking
for unofficial “cooperation” from service providers.
The practice of asking for unofficial “cooperation” adversely affects
governance and administration as evidence of collaboration and the data obtained
may not be stored in the directory. This practice by the government may lead to
infringement of privacy and makes it more difficult for citizens to exercise their
rights under the Official Information Act to ask for information to monitor the
government’s administration.
In the case of Naver, the service provider is in Japan and is not obliged
to respond to the Thai authorities. The TCSD may choose to seek cooperation
instead of using a court order. Thai Netizen Network believes that, for transparency
and accountability, the TCSD must use a formal process and stop asking for
cooperation unofficially.
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4. The Thai police and government must stop actions that create fear among
Internet users, including the excessive use of the Computer Crime Act.
Thai Netizen Network believes that the government’s actions, including
giving interviews to the press cause a real negative effect on the overall
atmosphere of activities on the Internet. These actions create fear and uncertainty
among Internet users.
The government should stop using the Computer Crime Act excessively
and with the wrong objectives. Statistics show that most cases are not computer
crimes but cases of defamation or rumour on the Internet which are covered
by other legislation.
5. Thai Netizen Network offers suggestions on how to deal with rumours that
can affect the security of the country and of the government.
There are many international methods to handle the problem of rumour
without using measures that may affect rights or cause a climate of fear, such as
clarifying the truth to the public. Elected governments in a democracy should
respect the ability of the public to draw their own conclusions rather than use
monitoring measures which easily lead to infringements of rights.
The Internet is a part of a social space where we all live together. The
government, service providers and Internet users need to take action to preserve
this area for public use on the basis of maintaining human rights. Actions that cause
panic, insecurity, and infringements of privacy will affect the national economy
and the daily routine of people who use the Internet more and more every day.
Thai Netizen Network
13 August 2013
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Chapter
The Internet and Privacy

Despite the increasing number of internet service providers and
internet users, Thailand has not yet come up with any legislation to
protect privacy and personal information.
By raising awareness of safety measures and privacy levels, we
can encourage internet users to be more active about privacy policies.
Thai Netizen Network conducted research on online privacy (Thai
Online Services’ Privacy Policies and Security Measures: Evaluation
and Public Understanding) with the aim to survey privacy policies,
safety measures, and the protection of personal information by service
providers in Thailand. The methods used in this survey are analysis of
privacy policies and evaluation of information security. The information
obtained will be presented in a simple way so that internet users can
decide which services are best for them. The research question focuses
on how safe internet users are when accessing online services, which
safety measures are used by the service providers, and which types of
personal information should be protected.
This research project is the responsibility of Thitima Urapeepathanapong and is part of an international research project “Surveillance
and Freedom: Global Understanding and Rights Development
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(SAFEGUARD)” consisting of 19 projects in 16 countries cooperating with
Privacy International of the United Kingdom.
The following results were derived from six months’ research on
online privacy. This excerpt is a summary of online privacy violation
incidents in Thailand from January to June 2013 and was first published
in “People, Internet and Privacy,” a seminar which took place on June
21, 2013.
People, Internet and Privacy: A Survey of Online Privacy Violation
Incidents in Thai Society during the first half of 2013
Thai society has become more open for discussion of online
privacy, especially of personal attacks that stem from political conflicts,
and issues related to public figures; however, the understanding of
online privacy in Thai society is limited to a legal perspective. Thailand
has not enacted any laws that keep pace with technological changes
as regards personal information protection. (50)
Problems of the online storage and dissemination of personal
information that affects the owner of the information have continued to
surface. Daniel Solove, a legal scholar, suggested that we establish a variety
of frameworks compatible with different situations for safeguarding privacy1,
1

Considering different definitions of privacy from past studies, Solove concluded that
the definitions of privacy can be classified into six types: 1) the right to be left alone
2) limitation of access to our identity 3) secrets 4) control over personal information
5) humanity which protects the individuality and dignity of a person 6) control of
intimacy. These six types of definition have a common point, which is a clear distinction between public and private space, and the power of individuals to control their
“property.” With the changes in technology, information is also regarded as personal
property. (Solove 2002: 1095)

เครือข่ายพลเมืองเน็ต

111

Thai Netizen Report 2013

starting from the violation of privacy that arises from the collection and
use of personal information of people because problems related to
privacy vary according to social context. (50)
The fact that the Internet plays multi-dimensional roles in the
daily lives of people results in different kinds of issues related to
privacy violation. For Thai society at present, we may initially divide
considerations of privacy into two categories. The first category is privacy
concerning consumer rights such as the right to own personal information
stored in the database of online providers of financial institutes, shops,
or insurance companies, and the right to forward or trade personal
information of customers to third parties. The second category is
privacy associated with the freedom to express opinions, for example,
publishing personal information to attack people with different political
opinions, or publishing personal information online to defame other
people. Apart from the diversity of the problems, these phenomena
also reflect the interrelationship among personal information, privacy
and other rights of individuals.
With the idea that an understanding of the current situation with
the right to online privacy will lead to the protection of the rights of
Internet users, the researchers began searching for particularities of online
privacy violations in Thai society, in terms of the patterns, impacts, and
stakeholders, to demonstrate the complexity of privacy in the online
world. This research begins by exploring online privacy violations in
Thailand from 2013 onwards by collecting information related to privacy
that appears on various websites. From January to June 2013, we
were able to collect six cases which are classified into three categories
according to the types of problems, namely violations of the privacy by
Thai Netizen Network
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private businesses, violations of privacy by government agencies, and
violations of privacy among online users themselves.
Personal Information and Possession: The Violation of Privacy by
Private Business
Today, the use of the Internet to serve customers is prevalent
in almost every industry, such as transportation, commerce, banking,
entertainment, and so on. According to a 2013 survey of internet surfing
behaviour conducted by Electronic Transactions Development Agency
(ETDA) (51), 12.8% of respondents conduct financial transactions online,
and 10.2% purchase goods and services online. Customers are required
to provide personal information, such as names, addresses, identification
numbers, phone numbers, e-mail addresses and so on to these service
providers. Most of the problems found are associated with storing and
managing large amounts of personal information of customers.
• Publishing customers’ e-mails by mistake
On July 3, 2013 PaysBuy website (paysbuy.com), a provider of
online payment services in Thailand, revealed its customer mailing list
when it sent a promotional e-mail, using [To: ] in a dialog box of the
e-mail website, to a group of customers. The problem was the leak
of customer e-mails and the back and forth e-mail responses among
PaysBuy users. Subsequently some users received spam e-mails as a
result of the information leaked from PaysBuy. (52)
• Forwarding information to third parties
Nowadays, there are complaints about the use of customer’s
personal information by third parties to the extent that customers
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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feel threatened. For example, a shopping mall gave its customers’
phone numbers to an insurance company which later contacted those
customers until they felt disturbed. After being questioned, the mall
the company,
which
ประกัน ซึง ได้ ติดต่อกัanswered
บลูกค้ าเหล่าthat
นันจนพวกเขารู
 the data้ สกwas
ึ ว่าถูกreally
รบกวนsent
เมือมีto
การสอบถามกั
บห้ างสรรพสิ
นค้ าwas
ก็ได้ รits
ับคําตอบว่า
มีการส่งข้ อมูลของลูกcontract
ค้ าไปยังบริpartner.
ษัททีเป็ นคูส่ ญ
ั ญากันจริ ง

Figure 1. Data on a member of a department store was forwarded to
		 an insurance company.

ภาพที 1 การนําข้ อมูลของสมาชิกของห้ างสรรพสินค้ าส่ งต่ อไปยังบริษัทประกันชีวิต
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Stephan Nin Johnson ➞ The 1 card:: Everyday Enjoyment
January 17,2012 at 4:05pm
I’d like to ask a question. Why is a customer phone number given to other companies
or outsiders? A while ago, number 028315400 called to inform me about a campaign
with the 1 card, so I listened. Eventually, it turned out to be a call from an insurance
company. So I would like to know if the campaign by this insurance company is real.
I am not against the insurance business. I just want to know why a customer number
is given to other companies or outsiders this easily. Thank you.
(42  people
ภาพที
1 การนํlikeาข้this)
อมูลของสมาชิกของห้ างสรรพสินค้ าส่ งต่ อไปยังบริษัทประกันชีวิต
The 1 card:: Everyday Enjoyment
Central Retail Corporation has established an insurance joint venture with Muang Thai
Insurance Public Company and we have set up insurance selling counters called “Central
Smart Insure” at Central and Robinson shopping malls. Right now we only promote
this campaign to a limited group of customers, especially The 1 Card customers. This
campaign is different from the ones at Central Smart Insure counters….

Figure 2. A complaint posted on a webboard by a user who was affected

ภาพที 2 ผู้ใช้ บริการทีได้ รับผลกระทบจากการเผยแพร่ ข้อมูลส่ วนตัวของสายการบินโพสต์ ร้องเรียนทางเว็บ
		 by the disclosure of her personal information by an airline
บอร์ ด จาก http://pantip.com/topic/30593713 เข้ าถึงเมือ 1 สิงหาคม 2556

Source: http://pantip.com/topic/30593713. Accessed on 1 August 2013.
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• Electronic information theft as a result of deficiency in
security systems from service providers
Does this airline company give customer information to an insurance company?
Today, I received a phone call which said it was from Air As.. . The speaker said that
the airline had a special privilege or special customers blah blah... She told me all the
details and coverage and the license number of the insurance salesperson. Suddenly,
she asked, with a little forceful message, where I would like the documents to be
sent. When I told her that I was not interested, she tried to explain the advantages of
this programme compared with others and tried to persuade me to accept the deal.
After I insisted again that I was not interested, she just hung up.
I flew with this airline only a few times, so I don’t know about this kind of policy to
disclose customer’s information. Maybe the insurance company just calls a random
name, but then how could the company know my name?
I don’t like the fact that the company just hung up on me, frankly.

• Theft of electronic data from faults in the security systems
of service providers.
Providing financial transactions online is becoming more popular,
as are complaints, especially those about theft of passwords and
information, shortcomings of identification systems and so on. There
was a case, for example, when a bank customer posted his story on a
webboard, (53) saying that someone had withdrawn money from his
account. He assumed that the thief managed to access his account
by means of answering simple identification questions as the answers
could be found on the internet.

Thai Netizen Network
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“One thing I noticed is how another person can easily confirm my identity
in order to receive the OTP via e-mail simply by answering a few questions
which can be easily accessed via the Internet. The questions asked for
my mobile phone number and my savings account in the cyber banking
system. I reported this incident to the call centre of the bank, but the bank
personnel said the current procedures already met the bank’s standard,
which means no improvement was made. If the bank had good enough
measures, the personnel should have asked more of in-depth questions,
such as the ATM card code, ATM card number, or the branch where the
account was opened. This kind of information cannot be obtained from the
internet except from the owner of the information. It would make it harder for
the thief to steal the information. I do not know how to inform the bank and
ask for its responsibility and preventive measures. The problem would not
be this serious if the perpetrator was not able to change my OTP receiving
method.”

The example above reflects the fact that personal information
is scattered among many different online businesses. On one hand,
personal data is the property of customers which is consensually given
to the service providers; on the other hand, the data becomes capital
for business owners to make more profit. The question is whether the
ownership of the data still belongs to the real owners or not. This
question also shows that customers do not understand how the system
handles their stored personal data. This may be the result of the service
provider’s negligence in clarifying the customer information storage
system, security control and people who can access the information
including the authority to send the information to a third party. We also
see that even though the leakage of personal data does not have adverse
physical effects, customers will feel different degrees of insecurity, such
as disturbance, annoyance and loss of property.
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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Information Safety in the Hands of the State: The Invasion of
Privacy by Government Agencies

The survey does not find any obvious evidence of privacy invasion
by government agencies except for the case of Chulalongkorn University,
an educational institute. The incident occurred in June 2013 when there
was a widespread trend of displaying ID card photos of Chulalongkorn
students on many websites. Photos of CU alumni could be obtained from
the Chulalongkorn Office of the Registrar website by changing students’
ID numbers. Even though Chulalongkorn University later fixed the flaw
in its database system to make sure no one could access the system,
questions about the security of databases systems begin to surface.
The incident however raises questions regarding the security
system of government databases which store a lot of information on
citizens. Reactions to the way to obtain photos was distributed on
sites like Facebook, Twitter and Instagram, which became popular in
a short time, may reflect the different levels of realization of the right
to privacy. Some people who do not agree with this action may see
it as privacy intrusion because they don’t want their information to
be published on the internet, while some people do not see that it is
damaging in any way.

Whose Privacy?: Violation of Privacy among Users

Since the pattern of interaction between Internet users and
websites has reached the point when anyone can produce content,
particularly by using social networking sites such as Facebook, Twitter
and Instagram, issues of privacy violation have been found in the last
few years. Some of these issues come from the display of people’s
Thai Netizen Network
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personal information on the internet without the consent of the
owners. These problems have different effects on the owners of the
information.
• Taking and posting portraits of other people without
permission
In July, the portrait of a security officer at Chiang Mai University
was published on a Facebook fan page named “CMU Cute ยาม (https://
www.facebook.com/cmucuteyam)” because the administrator of the
page considered him good-looking. After that, more and more students
went to take pictures of the guard while he was on duty and shared
these pictures on social network sites, namely Facebook and Instagram.
He thus became famous within only few days, which made his employer
worry that his performance might be affected. Meanwhile, the incident
also affected his relationship with his partner.
• Forwarding personal photos without permission
Last July, the picture of a man in a police uniform in an effeminate
pose was posted on a personal Facebook timeline. (54) The photo
was criticized so widely that the man’s supervisor called him in for
questioning. Eventually, the owner of the Facebook account, who was
also in the picture, shut the account down. The picture, however, still
appears in cyber space despite the passage of two years.
• Using personal information to bully others
One of the examples of privacy intrusion often seen in the online
world is the dissemination of personal information to bully or defame
others. This is the result of personal conflict and differing political
opinions. The example provided below is a conflict that stemmed
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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from an argument on Instagram. One party involved publicly posted
the personal information of the other party, including e-mail address,
photos and name of workplace.

Figure 3. The victim whose personal information was of disseminated
		 with an defamatory purpose on a webboard
Source: http://pantip.com/topic/30790575 accessed on August 1, 2013

าพที 3 ผู้ท ไี ด้ รับผลกระทบจากการทีมีผ้ นู ําเอาข้ อมูลส่ วนตัวมาเผยแพร่ เพือโจมตีค่ กู รณีโพสต์ ในเว็บบอร์ ด

การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลทีมีความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมืองก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ “ล่าแม่มด”
นไลน์ในช่วง 4-5 ปี ทีผา่ นมาเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะในแฟนเพจของเฟซบุ๊กทีชือยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม2
เมือ 21 กรกฎาคม 2556 เพจยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมได้ ประกาศปิ ดเพจ เนืองจากได้ ลงรู ปภาพประกอบข่าว
คน ส่งผลให้ คนในภาพได้ รับความเสียหาย ในกรณีขา่ วของ พ.ท.หญิงโสภา แห่ง รพ.พระมงกุฎเกล้ าไล่ทีขายล็อตเตอรี
ตพลทหารมังกรทอง ลิ มประเสริ ฐกุล หรื อแชมป์ แต่ส่งผลต่อ พ.ต.หญิ งโสภา แห่ง รพ.ค่ายกาวิละ เนืองจากเพจ
กล่าวได้ นําภาพของ พ.ต.หญิงโสภา แห่ง รพ.ค่ายกาวิละ ซึงมีการเบลอหน้ ามาประจานจนมีการแชร์ ในเฟซบุ๊กพร้ อม
ด่าทอจํานวนมาก กระทัง สามีของผู้เสียหายมาทักท้ วง พร้ อมระบุด้วยว่ามีการแจ้ งความดําเนินคดีแล้ ว (55)

• บุคคลสาธารณะ?
การเผยแพร่ และส่งต่อข้ อมูลส่วนตัวระหว่างผู้ใช้ บริ การด้ วยกันเองทีดูเหมือนว่าจะแพร่ หลายมากขึ นเรื อยๆ คือ
มูลส่วนตัวของบุคคลทีมีชือเสียงหรื อเป็ น “บุคคลสาธารณะ” เช่น นักแสดง นักร้ อThai
ง ในทางหนึ
พวกเขาใช้ เครื อข่าย
Netizen งNetwork
คมออนไลน์เพือสือ สารกับสาธารณะโดยตรง แต่ในอีกทางหนึงด้ วยความทีพวกเขาเป็ นบุคคลทีสงั คมให้ ความสนใจทํา
มีความพยายามค้ นข้ อมูลเกียวกับพวกเขามาเผยแพร่ให้ มากทีสดุ
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My privacy has been invaded. My picture, name, workplace and office phone
number are posted on Instagram. What should I do?
I used to be an administrator for “luv_kratae_rsiam” on Instagram. Last time, I was
attacked hard. My picture, name, and the name and phone number of my workplace
were posted on the Instagram account “anti3k” The bullies even called my workplace
to harass me. I don’t want to make a scene there, so I decided to deactivate my
account. I want to make it clear that I didn’t flee my problems or cause any conflicts
at my workplace.
Those bullies finally left me alone. But now that I have a new Instagram account and
post comments on Kratae’s Fanclub Instagram more often as a fan, the bullies are
back. My information has been posted together with harsh words again today. I think
this is totally inappropriate. They bombard me with rude words and swear words, so
I commented “If I am wrong to have an Instagram account, then bankers all over the
country must be wrong as well.”
I’d like to ask anyone who has knowledge about law for some suggestions on how to
deal with bullies like this.
Thank you everyone.
MaeNongJoo
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The trend of disseminating personal information of individuals
with different political opinions during the last 4-5 years has caused an
online phenomenon called a “witch-hunt,” especially on a Facebook
fan page named ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคม (Social Sanction: SS)2
On July 21st 2556, the Social Sanction Page announced its closure
because it had posted a wrong picture causing harm to people in the
picture. A news story involving Lt. Col. Sopa of Phramongkutklao Hospital
who forced former Private Mangkorntong Limprasertkul aka Champ to
leave his lottery selling place had an adverse effect on Commandant
Sopa of Fort Kawila Hospital. The Social Sanction page published a
blurred photo of Commandant Sopa of Fort Kawila Hospital along with
many verbal attacks. Eventually, the husband of the victim had to
protest and stated that a lawsuit had already been filed3.
• Public figures?
The prevalent type of personal information disseminated among
service users belongs to famous people or public figures, such as actors
and singers. On the one hand, these famous people use social networks
to communicate directly with the public; on the other hand, being in
the public eye, their information is dug up and disseminated as widely
as possible. (55)
2

3

At the beginning, this page attacked the people with different ideas, especially on
political issues relating to the monarchy, by publishing the personal information and
images of people who allegedly insulted the monarchy and supported the Red Shirts.
People whose information were posted on this page received many threats including
harsh criticism, pressure to resign from their jobs, etc. However, the page later shifted
its focus to the criticism of government policy and other social issues. (Prachatai July
21, 2013)
http://prachatai.com/journal/2013/07/47812 accessed on August 5, 2013
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A picture of a 16-year-old actress taking drugs was posted on
someone’s personal Facebook timeline and was forwarded to many
social network sites, resulting in harsh criticism toward the actress. This
story finally found its way to the media, and the actress’ family had to
hold a press conference. Additionally, the Thai Journalists Association
issued a statement reminding the media that the act of publishing a
picture of a person under 18 years old taking drugs is considered a
violation of the Child Protection Act.
Not only is the actress’ case an example of the overlapping
area between private space and public space in the entertainment
industry, but it shows that privacy also relates to other issues, in this
case children’s rights and social values.
In considering invasion of privacy cases among Internet users, we
can see the complexity of privacy. In a way, it seems that Internet users
are aware of the importance of personal information, as can be seen
from the use of personal information as a tool to defame people on
the opposite side. Also, the convenience of technology makes it easy
to access and publish personal information while Internet users may
or may not be aware of privacy protection and the possible impact on
themselves.
Invasion of privacy by Internet users is different from the
previous two types. While businesses and governments manage
information about users, ordinary users have to find ways to access
information scattered around the Internet, which only increases in
volume by the day, and then organize the information to meet their
objectives. Whether they can find these data or not depends both on
the protection of personal information by businesses and government
เครือข่ายพลเมืองเน็ต
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agencies and the personal information published by Internet users
themselves.

People, the Internet and Online Privacy in Thai Society
From all the examples above, we can see some fragments of the
overall situation of privacy violations on the Internet. However these
fragments indicate the flow of personal information that can identify a
person by name, e-mail address, phone number, address, workplace,
bank account, photo, etc. This data is scattered in various areas on
the Internet, and on the sites of many organizations such as banks,
educational institutions or business social networking sites. The flow of
this information is controlled by both service providers and service users.
It is noteworthy that, in general, most people may not be aware of the
structure of the data storage system and the Internet. They are also
not aware of the consequences that will arise if someone can access
their information and use it without their consent. Some Internet users
feel insecure because they cannot control information which belongs
to them. Meanwhile, the Internet has so blurred the boundary between
public and private that it is very complex to manage one’s privacy.
What these cases have in common is the great importance that the
Internet and online services have given to personal information today.
People feel that the use of personal information can have many effects
on their lives from annoyance to loss of property. The Internet facilitates
the collection and distribution of information. However, it is difficult
to find a mutual satisfactory definition of the meaning of privacy or to
clearly identify a certain act as a violation of privacy because the level
of privacy violation that makes an individual feel threatened is different.
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This phenomenon has led to a search for answers to online
privacy in Thailand, including the definition of privacy, the importance
of privacy protection, controversies about the ownership of information,
and the right to access and send information, before moving on to find
measures to protect the right to privacy.
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Chapter
Commons

The biggest issue facing the copyright movement in Thailand at
the moment is a new copyright bill that entails the first changes in
copyright law since the Copyright Act of May 1994. The bill was put on
the agenda of the House of Representatives on October 9, 2013 (56),
which means that the draft is subject to changes; however, we can still
see the overall picture and the trends of the draft as summarized and
analyzed by Mr. Athip Jittarerk.
1. Add definitions for “information rights management” and
“violation” as well as “exception to violation” and establish
penalties like those for copyright infringement.
“Information rights management” means, in practice, the right to
declare oneself as the owner of the rights of the original copyright owner.
Examples of information rights management are signatures, watermarks,
filenames and so on. It is considered a violation if any data relating to
the piece of work are edited, for example, by removing watermarks
from photos, or changing a filename and its metadata.
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The definition raises some questions as to whether naming
files under copyright is considered a violation of information rights
management or not. The provision states that only an action whose
agent “knows” that it will lead to a violation of right is considered
a violation. This definition, however, is still vague. Additionally, the
exceptions in the violation only cover alteration of information rights
management by educational institutions, libraries, archives and public
officers. This means that the law does not guarantee that changes in
the names of correctly obtained files are acceptable. This suggests a
lack of respect towards consumer rights as in principle should exist.
Although in practice, legal action against consumers in such cases is
unlikely, consumers have no guarantee that someday a copyright owner
will not sue them. For example, if the buyer of a painting removes
the painter’s name for some reason and the painter happens to find
out, the painter may sue the buyer on the grounds of the violation of
information rights management.
These problems are caused partly by the fact that the original
copyright law in Thailand does not have what in the American legal
system is called a “first sale doctrine,” which in principle means that
the owner of the copyright will immediately lose some rights to buyers
who legally purchase products under copyright. Without this overall
principle in the law, it is likely that the information rights management
will remain with the copyright owner in their entirety, and the owner
will have the right to proceed with legal action against buyers as stated
above. However, despite the addition of a principle similar to the first
sale doctrine in the legal system as an additional exception to copyright
infringement (please read Change # 5), this exception does not apply
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to violations of information rights management. Therefore, the situation
mentioned above may still occur.
2. Add definitions for “technological protection” and “violation”
as well as “exception in the violation” and establish penalties like
those for copyright infringement.
This provision is possibly equivalent to what is known in English
as Digital Rights Management or DRM in law. The essence of DRM is that
law accepts the legitimacy of preventive measures against copyright
infringement over the digital content. In practice, cracking or hacking
files or programmes is piracy, whether this renders the files available for
limited time or not. Cracking any programs with or without copyright is
also an infringement regardless of the method of acquisition.
In any case, exceptions to violations of “technological protection”
are widely stated, ranging from violations which are consistent with
“exceptions in copyright violation” to violations for educational purposes
in which the violator tried to get permission from the copyright owner.
The author thinks that the law should not require that any research
be done with permission because, under the exceptions of copyright
infringement, research can be carried out without the copyright owner’s
permission anyway. If scholars can find “defects” in the academic works
of others in the name of education, the author doesn’t see any reason
why a programmer cannot find “defects” in others’ programmes in the
name of education.
The implications of the definition of “permission” may cause
difficulties in educational research because in the end, no one who
encrypts and locks his files would ever want his data to be successfully
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decrypted. And this will result in all researchers who study decryption
becoming criminals if they further their studies without permission. If
this measure intends to prevent piracy, it seems as ridiculous as a ban
on master key research with the aim of solving the problem of home
robbery. (However, we must not forget that piracy is not equivalent to
“stealing” or theft. At least, no laws anywhere in the world insist that.)
3. Specify procedures for obtaining a court order for internet
service providers or intermediaries to suppress piracy under their
jurisdiction.
This measure is intended to enable copyright owners to suppress
piracy on the Internet through the court. Under the old copyright law,
the liability of intermediaries for piracy is unclear, and as far as we know,
nobody has ever filed a piracy case against an intermediary under the
jurisdiction of Thailand’s courts. Technically, internet service providers
cannot avoid automatic duplication within the computer system
that occurs beyond the providers’ knowledge. However, automatic
duplication is too vague, and is necessary for the normal operation of
the processor in the computer system (please read Change # 4); hence,
criminalizing “duplication “ in these circumstances is contrary to the
common sense of people who are familiar with “computer culture.”
This new provision will make clearer what was formerly a broad
provision that ambiguously states the obligations of internet service
providers by establishing procedures for copyright owners who seek a
court order demanding that internet service providers remove infringed
content from the computer system. There is another stipulation that
internet service providers will not be convicted if they are not the initiator
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or cannot inhibit the import of infringed contents to the computer
system or cannot remove such contents from the computer system
within the time limit set by the court. These procedures are equivalent
to the practice called “Safe Harbour” in US Copyright Law which aims
to protect intermediaries in the context of copyright law itself.
4. Add an exception to the copyright law that replicating data in
order to maintain a proper computer function is not considered
illegal.
First of all, we have to understand that according to the standard
of all copyright laws in the world, if there is no clear exception for a
particular event other than the usual legitimate provisions, users of
the copyrighted work are always at risk of prosecution for copyright
infringement regardless of the work’s popularity or legally-perceived
image. Therefore, clear exceptions in copyright law are important to
ensure the safe use of copyrighted work by the public and consumers.
Advances in computer technology have made the process of
“duplicating” data in the computer system common. Technically, the
act of “moving” a file in your computer system by cutting and pasting
is an act of duplicating the same file in a new virtual computer space
and deleting the original file in the old virtual computer space. The
installation of a legally purchased programme is the duplication of
the programme from the CD into the computer. However, this kind of
duplication can be counted as copyright infringement under the original
copyright law and the details for exceptions are unclear (even though
people with common sense may interpret it as a non-violation based
on certain provisions). By establishing clear provisions, copyright law can
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make duplication within computer systems legal under the condition
that the original copyrighted information must be legitimately obtained.
This provision, however, is still unclear as regards coverage of
acts such as “data backup” on external hard disks or the Internet using
various cloud services. Exceptions to copyright infringement in the new
law still do not cover these activities in spite of their importance as
essential features of life in the digital age. At least, nobody would want
his or her movies, music, games or programmes that have been paid
for and legally downloaded to vanish together with all the information
on the computer if the hard disk malfunctions.
5. Add exceptions to copyright infringement with regard to the sale
of the copyrighted work that is acquired lawfully.
These exceptions are similar to the first principles of sale in US
law, stating that the copyright owner has the right to monopolize the
sale of copyrighted materials (17 USC § 106 (3)), but this right will be
terminated when those materials are bought (17 USC § 109 (a)). However
under Thai copyright law, it seems that the exclusive rights to monopoly
are not stated under copyright protection (Article 15), but if we look at
the definition of “dissemination to the public” (Section 4), we will find
that “sale” is included. Therefore, under the original version of Thai
copyright law, the right to sell the copyrighted belongs to the copyright
owner without exception. In practice, this means that no copyrighted
goods can be sold in the market without a license from the copyright
owner even if the goods are acquired in a lawful manner.
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This means that people who sell second-hand cassettes, cartoon
books, DVDs, clothes, etc. all risk being sued by the copyright owner
for violating copyright law, although these goods have been produced
and acquired legally. That is to say, if a CD is sold in the market without
permission, whether it is a second-hand copyrighted CD or illegal CD,
the act of selling it is a copyright infringement, which somehow is
contrary to consumer common sense about rights. The exception of
copyright law in the draft copyright act under the first sale doctrine is
that buying and selling second-hand copyrighted goods does not qualify
as copyright infringement.
Overall, it can be seen that the draft amendment of Thai copyright
law is trying to apply the principles of the Digital Millennium Copyright
Act, or DMCA of the U.S., which as passed in 1998 to prepare US society
for the digital age, to the legal system in Thailand. However, this may also
be a legal amendment that will quickly be outdated because while the
copyright law of Thailand is yet to be released to the public, the United
States is beginning to amend its copyright laws as the old regulations
have become obsolete and incompatible with the current situation. The
Director of the United States Copyright Office and finally the Council
gave a positive response to this initiative; nevertheless, the process of
drafting a new American copyright bill is still at the brainstorming stage,
and the direction of the amendments is still unclear due to different
opinions from various interested parties about the appropriate direction
of copyright law.
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Chapter
Internet Culture

In the past 3-4 years, social network sites have been rife with
political hatred. In 2013, Thailand’s political war abated and became
more creative through the symbolism of the political movement of the
White Mask group on the Internet. Another phenomenon is the surge
of popularity in Instagram use which is proving successful as a new
communication platform apart from mainstream media. Instagram is a
tool for direct communication between an audience and new sources,
especially those in the entertainment business and entertainment news.
It is not too much to say that Instagram has completely revolutionized
the production methods of entertainment news.
1. The first move of the White Mask movement started with a
symbolic movement on Facebook.
In May 2013, the White Mask phenomenon appeared, a movement
against the government in support of the former elite. The movement
started with a group of Facebook users with no specific leaders who
used pictures and symbols relating to the White Mask, or Guy Fawkes
mask from the movie “V for Vendetta”, which led to the gathering in
the offline world.

134

รายงานพลเมืองเน็ต 2556

The White Mask trend began on the night of 25 May on Facebook,
when Facebook users who opposed Thaksin changed their profile
pictures into a white mask and posted messages saying “Now, the
people’s army has risen. I declare to completely exterminate the Thaksin
regime from Thailand” on various fan pages of government agencies
and government officials. Later Facebook users from “V for Thailand”
(which was founded in December 2011) and from other White Mask pages
gathered for a short rally (flash mob) at Central World Department Store
on Sunday of June 2nd and on over 10 Sundays after that. The aim of
this assembly, which was to overthrow Thaksin, resulted from people’s
dissatisfaction after the Prime Minister Yingluck Shinawatra’s lawyer file
a charge against cartoonist Somchai for insulting an official on duty by
publication and violating the Computer Crime Act (see Chapter 1).
In fact, Guy Fawkes masks have been used by a group supporting
the established elite since 2011, such as protesters against the U.S.
Embassy and the United Nations after these two organizations criticized
the lèse majesté law in Thailand. However, the use of Guy Fawkes masks
was severely attacked because the original meaning of the mask does
not support the ideology of the established elite or the White Mask
movement in Thailand.
2. The End of the Social Sanction Page
The Facebook page named “Social Sanction: SS” was founded
in early 2010, with the initial aim to denounce those who had different
opinions, or criticized the monarchy, or were red shirt sympathizers. A
survey by Thai Netizen Network found that the page denounced more
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than 40 people in the three years since the beginning of this page. It
had been closed once for unknown reasons in early 2010, but it was
recreated and continued for three years. Before its closure, the “Like”
button for this page had been clicked approximately 35,000 times.
The extreme position and role of the pro-monarchy Social Sanction
page was debated within society for some time. While the administrator
and supporters of this page believed that they were protecting justice
and doing good deeds without expecting anything in return, those who
were anti-establishment considered users of this page to be vigilantes.
Anti-establishment resentment inspired the creation of many pages
that resisted or counterattacked the Social Sanction page, such as the
Anti-Social Sanction page (later renamed Social Witch Doctor), which
had already been closed down.
The main discourse that the Social Sanction page used to attack
the opponents of the establishment centred on the concept of
“Thainess” and the absolute monarchy. This discourse stated that Thai
people must be loyal to the monarchy, the owner of the land. Anyone
questioning, criticizing or not showing respect to the institution is not
Thai. He or she is ungrateful to the King and is a bad person. These can
be seen frequently on the page in expressions such as “ungrateful,”
“burden on the land,” and “traitor” (literally, “Cambodian”).
During the heyday of the Social Sanction page in 2010-2011, it was
able to create a climate of fear just like the lèse majesté law. This page
also played the role of social police, filing lèse majesté cases, such as
in the cases of Mr. Nitiwat and Squadron Leader Chanin.
Professor Sawatri Suksri, and expert on Internet law from the
Faculty of Law, Thammasat University, said in an article published in
Thai Netizen Network
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2010 that the driving force of the Social Sanction page may be hatred
towards the rallies of red shirts and sympathizers in 2010, which was
later linked to or claimed to be another movement called the AntiMonarchy Movement. (57)
However, the page experienced a decline in 2012, when offline
politics started to stabilize and the threat of excessive and random witch
hunts had less effect on victims to the point where they felt indifferent
and were able to lead normal lives. In the meantime, Thai society
reached the point where different opinions about the monarchy became
more acceptable, and the boundaries of what can be said about the
institution had widened. These phenomena make online denunciations
an activity preferred only by extremists and the immature to sustain their
influence among online royalists. The content of the Social Sanction
page changed and started to publish news and commentaries that might
not be about politics, yellow/red issues or the monarchy.
On 20 July, when the Social Sanction page was faithfully doing its
duty of penalizing evil people and protecting “good” people, the page
was notified by one of its followers that Lt. Col. Sopa, whose surname
was not given, from Phramongkutklao Hospital had forced disabled
former Private Mangkonthong Limprasoetkun, who had been injured and
during his duty in Thailand’s three southernmost provinces, to leave
his lottery selling place. The Social Sanction page then tried to find a
picture of Lt. Col. Sopa but instead found a picture of Commandant
Sopa Bunchum, head of the emergency ward of Fort Kawila Hospital in
Chiang Mai. The page blurred the picture of the latter and posted it.
Many people made abusive comments about the woman in the picture,
who was mistaken as Lt. Col. Sopa from Phramongkutklao Hospital.
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The picture was shared widely until some people objected that the
person in the picture was not Lt. Col. Sopa. Social Sanction explained
that it was unsure of the picture’s accuracy, so it had blurred the
picture.

White letters on the black background – The reward for a brave soldier
who sacrificed himself is to be chased away like some kind of animal.
Upper left–Lt. Col. Sopa from Phramongkutklao Hospital acted like a
thug chasing Champ, who had sacrificed himself, as if he were a pig or
a dog.
Lower left–Former Private Mangkonthong Limprasoetkun of the 7th
Infantry Regiment, 1st battalion in Fort Kawila, Chiang Mai Province.
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He was hit by a bomb serving as a teachers’ guard in the southern
provinces
Right–Lt. Gen. Sopa from Phramongkutklao Hospital is really blackhearted.
Figure 4–Pictures of the mistaken Sopa were posted and denounced
on the Social Sanction page (the picture is blurred by the author).
Accessed on 20 July 2013
Subsequently, on 21 July, the MCOT channel and Thai News
Agency reported that the woman in the picture, Commandant Sopa
from Fort Kawila Hospital in Chiang Mai, denied any connection with the
incident and had already filed a case at the DSI in Chiang Mai against
the publisher of this defamatory information. (58) The reports from
these two news agencies aroused public interest in the story. The Social
Sanction page then complained and announced that it would consider
closing the page and asked for comments from Facebook users whether
to close the page or not. Most comments condemned the actions of
the page and agreed that the page should be closed.
This issue of the Social Sanction page received great attention
from Internet users. For example, a website called “Drama Addict”
reported this story in detail (59) and other popular Facebook pages, such
as “Tueak Kao Altai” and “Wiwata”, also commented and responded
to the Social Sanction page.
On 21 July, a page named “Hoad Sat V.2” (Super Freak V.2)
bombarded the SS page with pictures of faeces.
Soon after the mobilization of the Hoad Sat page, the SS page
finally closed down on 22 July, without any last statement or declaration.
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3. Mani phenomenon
In 2013 began the trend of creating nostalgic pages and memes,
for example, the Madame Pop Culture page and the textbook meme
page called “Mani and Mana” in 2013. The comic characters Mani and
Mana from primary school Thai-language textbooks of 10 years ago have
returned to the spotlight in the online world.
The “Mani has a Chair (Mani Mi Chair)” page was created in June
2013, with images in the style and colouring of old textbooks. Most
of the content features Mani and To (Mani’s dog). On the surface, the
Mani has a Chair page is known for its beautiful drawing, straightforward
content, and easy language in imitation of the primary school textbook
style. However, the content is highly symbolic and requires a good
understanding of Thai politics in order to grasp the hidden meanings of
the message on each page. The owner of the page gives no answers as
his intention is to leave the readers to ponder, discuss and exchange
opinions.
The tone of the content that is frequently shared on the page
ranges from ridiculous, satirical and critical to contemptuous toward the
Thai bourgeoisie who support the establishment elite, while ignoring
political correctness. To (Mani’s dog), which represents the political
ideas and values of the bourgeoisie, is always hit with a chair by Mani,
who wears a red, round-necked, sleeveless shirt. And this is the reason
behind the name “Mani has a Chair”, which refers to an event during
October 1976 when the body of Mr. Wichitchai Amornkul, a student
who participated in the rally at Thammasat University, was hanged and
hit with a chair by the Krating Daeng and Village Scouts. (60)
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- Chapter 3 To doesn’t like elections.
			
To likes tanks.
But To is against dictatorship.
		
Mani hits To so that he is not confused any more.
		
Mani has a Chair
Figure 5 shows an image from the Mani has a Chair page which was posted on
20 June 2013 with the title “Chapter 3: Hit to Stop Self-Contradiction”
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- Chapter 45 To persuades Mani to try
So that she knows how good it feels.
				
Mani cries “Wow,
				
Why didn’t you tell me before?”
							
Mani has a Chair
Figure 6 shows an image from the Mani has a Chair page posted on 24 July 2013.
In the picture, To is wearing a Guy Fawkes mask which, when looked through, turns
tanks into an army of angels. The picture may imply favouring political interference
by the military.
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- Chapter 46 Mani persuades To to try
So that he knows how good it feels.
				
To cries “Wow,
				
Why didn’t you tell me before?”
								
Mani has a Chair
Figure 7 shows an image from the Mani has a Chair page posted in July 2013.
After the situation in picture 6, Mani hands To a red shirt to wear, resulting in To
being shot at the head. The picture may refer to the crackdown on the protest
in May 2010.
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After the Mani has a Chair page became talk of the town among
Thai Internet users, a lot of copycats emerged:
- Mani Mi Ngoen (Mani has Money) – giving a counterattack by
supporters of the established elite
- Mani Mi Nom (Mani has Breasts) –images of Japanese porn stars
edited in retro style, sometimes with political content
- Mani Mi Ngong (Mani is Confused) – mocking the Mani has a
Chair page, claiming that the page has so much symbolism that it is too
profound for people to grasp the meaning
- Mani Mi Phet (Mani has a Diamond) –innuendo and satire against
the established elite and monarchy
- Muniror – offering content in the same style as the Mani has a
Chair page, but using the character of a Muslim girl in a hijab instead of
Mani, and using mainly the Yawi language. Currently, the page is closed.
Somsak Jeamteerasakul talked about the Mani has a Chair page on
his private Facebook account saying that the page had a détournement
style of art that flourished between the late 1950s and early 1970s.
Détournement means taking existing art and inserting new content in
ways that subvert (“erode”, “undermine”) the original meaning.
Teepagorn Wuttipitayamongkol, writer and co-founder of Exteen.
com, said on his private Facebook account that the unique feature of
the Mani has a Chair page is that it doesn’t explain the meaning of
the image. It leaves its audience to think and interpret the meaning
themselves, thereby gaining involvement from the users of Facebook.
“In the latest picture, few people understand the whole meaning
that it tries to express. (I do not even know until I read the comments.)
The picture offers opportunities for people to explain, to educate those
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who know less than them, and to give a feeling of pride to those who
explain. People who do not understand the picture at first glance feel
compelled to read the comments, one by one, until they (think they)
can keep up with the others. These are strategies hidden in the picture
so that people will take more time over the pictures,” said Teepagorn.
4. The use of Instagram to report entertainment news
In 2013, Instagram appeared to become a public relations space
for many celebrities. They post daily pictures and activities, telling their
followers about their on-air drama, upcoming concerts, and the product
launches they are going to attend. Sometimes, they express what is on
their minds by using pictures to communicate with fans or even critics.
Many celebrities present and advertise products on Instagram. A number
of celebrities go so far as to create their own brands and use Instagram
as the main channel to sell their products.
This use of Instagram by celebrities has changed the process of
making entertainment news, especially gossip stories. Gossip stories
originally depended on rumour and word of mouth from insiders and
paparazzi. However, during the past two years, entertainment news has
come from monitoring celebrities’ activities on Instagram. For example,
journalists will create love stories by observing celebrities posting couple
or group photos. Entertainment news often comes from journalists’
random interpretations of messages or photos of celebrities to create
an idea in order to interview a certain celebrity.
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Tangmo battles with her fans – Entertainment journalists report from
captured screen shots from Instagram. (61)
In September 2013, a leading actress on Channel 7, Pattaratida “Tangmo”
Patcharaveerapong, became an instant news topic when she responded to critics
after she announced that she was seeing a young singer Pakin “Tono” Kumvilaisak.
Tangmo responded to her critics-fans through her almost daily comments and
photos on Instagram, and every time she took action, the media would make
it a news story.
An example of news articles from Sanook.com, published on 26
September 2013
Tangmo Pattaratida posts to clear up the incident of her cursing fans
Tangmo Pattaratida comes up with an explanation why she cursed her
fans. She says she knows what they think
It finally became a hot issue in the online world after Tangmo Pattaratida
cursed her fans on Instagram as the fans complimented Tangmo on hers tattoo
which was not relevant to what Tangmo was trying to imply through her post.
A lot of Tangmo’s fans agreed with her, but some doubted if she went a little
bit overboard.  
Tangmo Pattaratida then posted a message to clear up why she had
to scold this fan. Her message said in short that she was aware of what this fan
thought, and this fan was not really a true fan. She also said that it depended
on each person’s attitude whether they agreed with her or not, and that she
did not want to give this issue any value. She wished it to end with this.
Read the whole Tangmo post here
[Captured pictures of the message from Tangmo’s Instagram]
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Figure 8 shows a news story “Tangmo Pattaratida posts to clear up the incident of
her cursing fans” from Sanook.com, published on 26 September 2013. Accessed
on 26 September 2013 at http://bit.ly/1d0B1oH
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This case shows that direct communication between celebrities and
their fans through Instagram can become news stories later reported
by the media.
Examples of entertainment news from celebrity Instagram posts:
1. Talk of the town news – Janie follows Ae’s IG today! by
Matichon Online
By clicking the “follow” button, a celebrity can be involved in
a news topic. (62)
2. News – Yaya doesn’t wear sexy clothes even during a beach
trip! by Matichon Online
The content: Yaya Urassaya Sperbund is always such a nice and
well-behaved actress. Even on a trip with her family to Phuket, she still
showed a cute, tidy look, not her body curves.” After the article are
eight private photos of Yaya and her family from Yaya’s Instagram. (63)
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