
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ (Freedom 

of Expression Documentation Center ) ระบุว่า ตั้งแต่การ

รัฐประหารปี 57 จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 มีผู้ถูก

กล่าวหาหรือถูกด�าเนินคดีด้วยมาตรา 112 อย่างน้อย 47 

คน ในจ�านวนนีม้อีย่างน้อย 37 คน ท่ีถกูกล่าวหาหรอืด�าเนนิ

คดีในความผิดที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ ด้วยลักษณะความ

ผิดที่หลากหลาย เช่น การโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก การ

เผยแพร่บทความหรือบทกวีบนเว็บไซต์ การท�าคลิปเสียง

เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ส่งต่อหรือแชร์เนื้อหา เป็นต้น

 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 คณะทหารในนาม 

“คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” (คสช.) มีการประกาศให้

ศาลทหารมีอ�านาจพิจารณาคดีพลเรือนบางประเภท รวม

ทั้งคดีมาตรา 112  ผลจากการมีประกาศฯดังกล่าว ท�าให้

คดมีาตรา 112 ท่ีเกดิระหว่างการประกาศกฎอัยการศกึและ

ถูกน�าขึ้นศาลทหาร จ�าเลยในคดีจะไม่มีสิทธิอุทธรณ์ (คดีที่

เกิดระหว่าง 25 พ.ค. 57 ถึง 30 เม.ย. 58) ซึ่งท�าให้จ�าเลย

เหล่านั้นมักเลือกรับสารภาพมากกว่าสู้คดี 

 ในการตัดสินความผิดท่ีเกิดข้ึนบนโลกออนไลน์ 

ด้วยลักษณะความผิดท่ีหลากหลาย ศาลมักจะตัดสินการก

ระท�าความผิดตามกฎหมายดังนี้ ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14  ซึ่งศาลทหาร

มักลงโทษจ�าเลยในคดีมาตรา 112 กรรมละ 10 ปี ขณะที่

ศาลพลเรือนมักลงโทษกรรละ 5 ปี

 ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งที่พึงตระหนักไว้คือ การ

แสดงความเห็นในประเด็นอ่อนไหว เช่น ประเด็นท่ีอาจดู

แข็งขืนต่ออ�านาจรัฐหรือกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ 

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น  

ซ่ึงแม้ว่าอาจไม่ได้แสดงออกบนพื้นท่ีสาธารณะ ก็อาจถูก

หยิบยก น�าไปแจ้งเพื่อด�าเนินคดีได้

สถานการณ์
การแสดงออก
บนโลกออนไลน์

Internet Governance Forum

คดีของ “ณัฐ” จ�าเลยถูกกล่าวหาว่าน�าเข้าสู่ระบบหรือเผยแพร่ หรือ

ส่งต่อข้อมลูคอมพวิเตอร์ท่ีมีลกัษณะลามก และหม่ินประมาท ดูหม่ิน

พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยใช้นามแฝงว่า สต๊อปเลสมาเจสตี้ หรือ 

อีมิลิโอ จ�าคุกกระทงละ 3 ปี รวม 3 กระทงจ�าคุก 9 ปี จ�าเลย 

รับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง 1 ปี  

6 เดือนรวม 3 กระทง คงจ�าคุก 3 ปี 18 เดือน ริบของกลาง

เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต Internet Governance Forum



อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ  
(Freedom of Expression Documentation Center) 
http://freedom.ilaw.or.th

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ผู ้ใดกระท�าให้ปรากฏแก่

ประชาชนด้วยวิธีอ่ืนใดอันมิใช่เป็นการกระท�าภายในความมุ่งหมาย

แห่งรฐัธรรมนญู หรอืมิใช่เพือ่แสดงความคดิเห็นหรอืตชิมโดยสจุรติ 

การกระท�าดงักล่าวได้แก่ การมุ่งให้เกดิการเปลีย่นแปลงในกฎหมาย

แผ่นดินหรือรัฐบาล ให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด�้างกระเดื่องใน 

หมู่ประชาชน เป็นต้น

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 “ผู้ใดหม่ินประมาท  

ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี 

รัชทายาท หรือผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ�าคุก

ตั้งแต่ 3 ปี ถึงสิ 15 ปี”

 ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตฉิบับท่ี 37/2557 เรือ่ง 

ความผดิท่ีอยู่ในอ�านาจพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลทหาร ประกาศ

ให้ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา ตัง้แต่มาตรา 107 ถงึมาตรา 

112 และความผดิต่อความม่ันคงของรฐัภายในราชอาณาจกัร ตัง้แต่

มาตรา 113 ถึงมาตรา 118 อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีของ

ศาลทหาร

 พระราชบัญญัติว ่าด ้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 มีท้ังการกระท�าต่อระบบคอมพวิเตอร์ เช่น 

เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต การดักข้อมูล การ

รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งก�าหนดไว้ในมาตรา 

5-13 หรือที่เรียกว่า “ความผิดต่อระบบ”นอกจากนี้ยังมี “ความผิด

เกี่ยวกับเนื้อหา”ซึ่งระบุไว้ตั้งแต่ มาตรา 14- 16

 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547 มาตรา 

25 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร 

อื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ 

เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ เพื่อประโยชน์ในการ 

กระท�าความผิดท่ีเป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซ่ึงได้รับ

อนุมัติจากอธิบดีเป็นหนังสือ จะย่ืนค�าขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดี 

ผู้พิพากษาศาลอาญา เพื่อมีค�าสั่งอนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดี

พิเศษได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้

กฎหมายควรรู้ :

“จารุวรรณ” สาวโรงงานชาวจังหวัดเพชรบูรณ์  ถูกพบว่าเฟซบุ๊กที่

ใช้ช่ือและรปูของเธอโพสข้อความและภาพท่ีมีเนือ้หาเข้าข่ายเป็นการ

หมิน่ประมาทพระมหากษัตรย์ิฯ มีสือ่บางส�านกัลงข่าวของเธอพร้อม

ท้ังเปิดเผยท่ีอยู่จนญาตขิองจารวุรรณรูส้กึไม่สบายใจ เมือ่ทราบข่าว 

จารุวรรณก็รีบให้ญาติติดต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือแจ้งว่า เฟซบุ๊ก

ของเธอถูกบุคคลอ่ืนเข้าถึง เพราะรหัสท่ีใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของ

เธอ และเธอเองก็มีปัญหากับเพื่อนของแฟนท่ีชื่อชาติชาย ซ่ึงมา

แอบชอบเธอแต่เธอไม่สนใจ จงึสงสยัอาจเป็นผูเ้ข้าไปใช้เฟซบุ๊กของ

เธอโพสต์ข้อความเพ่ือกลั่นแกล้ง จากการซัดทอด ชาติชายจึงถูก

จับกุม ขณะที่อานนท์แฟนของจารุวรรณก็ถูกควบคุมตัวด้วย ตาม

มาตรา 112 เช่นเดียวกับจารุวรรณ  หลังถูกควบคุมตัวในเรือนจ�า

ได้ 85 วัน จารุวรรณ ชาติชาย และอานนท์ ได้รับการปล่อยตัว 

เนื่องจากเมื่อครบก�าหนดการฝากขัง 84 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุด

ที่มีอ�านาจควบคุมตัวได้ อัยการทหารยังไม่มีค�าสั่งฟ้องคดี 

“กิตติธน” ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือที่รู้จักกันบนโลกไซเบอร์ว่า 

“เคนจิ” ถูกจับกุมและด�าเนินคดีมาตรา 112 จากการโพสต์ข้อความ

ตอบกระทู้ในเว็บไซด์อินเทอร์เน็ตทูฟรีดอม (internet to freedom) 

กิตติธนให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาว่า มีความผิดฐานหมิ่น

ประมาทพระมหากษัตรย์ิฯ ด้วยการโพสต์ข้อความ 2 กรรม ให้ลงโทษ

กรรมและ 5 ปี รวม 10 ปี นอกจากนี้ ในคอมพิวเตอร์ของจ�าเลย 

ก็มีภาพและข้อความซ่ึงมีเนื้อหาเข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาท 

พระมหากษัตรย์ิฯ อยูด้่วย แต่ยังไม่ได้โพสเผยแพร่ออกไปเนือ่งจาก

จ�าเลยถกูจบักมุและถกูยึดคอมพวิเตอร์ก่อนมีโอกาสลงมอื การกระท�า

ของจ�าเลยเข้าข่ายเป็นการ “พยายามหมิน่ประมาทพระมหากษัตรย์ิฯ” 

ให้ลงโทษจ�าคุก 3 ปี 4 เดือน

เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต Internet Governance Forum


