ลอมรั้ว...กฎหมาย
อาจารยภัททิรา กลิ่นเลขา
ในยุคปจจุบันคงไมมีใครที่จะปฏิเสธไดวา ไมมีใครไมรูจกั อินเทอรเน็ต แตจะมีสักกี่คนที่รูวา
อินเทอรเน็ตมีทั้งคุณ และ โทษ ทั้งนี้ อินเทอรเน็ตไดเขามีบทบาทในการสื่อสาร หาความรู ความ
บันเทิง ทั้งใหความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจาย
“กระดานขาว” (Web board) เปนสิ่งที่ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถใชเปนที่แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ที่ทําใหเกิดความรวดเร็วในการติดตอขาวสาร ความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล ซึ่งนับวา
เปนขอดีของอินเทอรเน็ต แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีผูใชงานอินเทอรเน็ตในทางที่ไมถูกตอง คือ การใช
อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด โดยใชเปนเครื่องมือในการหมิ่นประมาทผูอื่น
ซึ่งจากการกระทําดังกลาว ทําใหขอดีของอินเทอรเน็ต จึงกลายเปนผลเสียอยางใหญหลวง เนื่องจาก
ถ อ ยคํ า ที่ เ ป น การหมิ่ น ประมาท จะแพร ห ลายไปทั่ ว โลกในวงกว า งและรวดเร็ ว กว า การหมิ่ น
ประมาทดวยวิธีอื่น ในขอเสียอินเทอรเน็ตจึงกลายเปนเครื่องมือเรงขยายการทําความผิด ทําให
ผูเสียหายไดรับความเสียหายมากขึ้น
ซึ่งลักษณะการหมิ่นประมาททางอินเทอรเน็ตเปนอยางไร มีความผิดทางแพง และทาง
อาญาอยางไร เรามาพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย ที่บัญญัติวา การหมิ่นประมาทนั้นผูกระทําจะมี
ความผิดทั้งทางแพง และทางอาญา อยางไรบาง
สําหรับในทางแพง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 423 บัญญัติวา “ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนตอความจริง
เปนที่เสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผูอื่นก็ดี หรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหาไดหรือทาง
เจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองใชคาสินไหม ทดแทนใหแกเขาเพื่อเพื่อความ
เสียหายใดๆ อันเกิดแกการนั้น…..”
ทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 326 บัญญัติวา “ผูใดใสความผูอื่นตอบุคคลที่สามโดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” และ
มาตรา 328 บัญญัติวา “ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร
ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏดวยวิธีใด แผนเสียง หรือสิ่ง
บันทึกเสียงอยางอื่น กระทําโดยการกระจายเสียง หรือโดยการกระทําปาวประกาศดวยวิธีอื่นใด
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท”

โดยสรุป การหมิ่นประมาท คือ “การใสความผูอื่นไมวาจะดวยวิธีการใดๆ เชน พูด เขียน
พิมพขอความ หรือแสดงกริยาตางๆ โดยการใสความดังกลาวนั้นตองเปนการกระทําใหบุคคลที่สาม
รับทราบ ซึ่งเปนการทําใหผูถูกใสความนั้นไดรับความเสียหาย” ดังนั้น ความผิดในการหมิ่น
ประมาท ทางอาญาอาจจะเป น ความจริ ง หรื อ ความเท็ จ ก็ ไ ด ตามคํ า กล า วที่ ว า “ยิ่ ง จริ ง ยิ่ ง หมิ่ น
ประมาท” เพราะหลักกฎหมายมุงพิจารณาแตเพียงวาถามีการกลาวถึงบุคคลอื่นในดานไมดีแลว ยอม
ทําใหสังคมไมสงบสุข ไมวาขอความนั้นจะเปนจริงหรือไม ทําใหความรับผิดในการกระทําหมิ่น
ประมาท หากขอความที่กลาวเปนเรื่องเท็จ ผูกระทําตองรับผิดทางอาญา และชดใชความเสียหาย
ทางแพง แตถาหากขอความที่กลาวเปนจริง ผูกระทําจะมีความผิดทางอาญา แตไมตองชดใชความ
เสียหายทางแพง
ทานผูอานไดทราบแลววา การกระทําผิดในการหมิ่นประมาทเปนอยางไร และจะตอง
ไดรับโทษอยางไรบาง สําหรับวิธีการหมิ่นประมาททางอินเทอรเน็ต ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย
มีวิธีการเปนอยางไรบาง การหมิ่นประมาททางอินเทอรเน็ต แยกไดเปน 3 วิธี คือ
1. การหมิ่นประมาททาง E-mail ตัวอยางที่เราทราบทางสื่อมวลชน กรณีที่ มีบุคคลไดสง
ภาพที่ไมเหมาะสมของนักแสดงไปกับ E-mail ใหแกผูอื่น ทําใหเกิดการดําเนินคดีตอผูที่สงภาพ
ดังกลาว ซึ่งเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ที่นําเสนอขางตน
2. การหมิ่นประมาททาง Web site ตัวอยางที่พบเห็นโดยทั่วไป คือ การนําขอความ หรือ
ภาพที่เปนการใสความไปลงใน Web site หรือ ตั้งกระทูถามหรือแสดงขอเท็จจริง ตางๆ บน Web
board ในลักษณะใสความ และทําใหผูอื่นเสียหาย ที่พบอยูเนืองๆ บน Web board ของ Web site
ตางๆ รวมถึง Web board ซึ่งนอกจากจะเปนความผิดตามฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตร 326 แลว ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 328 ซึ่งผูกระทําตองรับโทษหนักกวา มาตรา 326 และอาจจะตองรับผิดทางแพงดวย
3. การหมิ่นประมาททางโปรแกรม IRC, Pirch, TCQ, Yahoo Msn หรือ โปรแกรม
Microsoft MSN ที่ Server ไดจัดใหบุคคลอื่นเขาไปพิมพขอความสนทนา หากขอความที่พิมพ
มีลักษณะหมิ่นประมาทผูอื่นแลว ก็จะเปนการหมิ่นประมาททางอินเทอรเน็ตอยางหนึ่ง
การหมิ่นประมาททางอินเทอรเน็ต สามารถจับกุมผูกระทําความผิดไดหรือไม ผูเขียนขอเรียนวา
มีตัวอยางการดําเนินคดีตอผูที่กระทําการหมิ่นประมาททางอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นแลว ไมวาจะเปน
กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มีผูสง E-mail พรอม Attach ภาพไมเหมาะสมของนักแสดงไปให
ผูอื่น จนทําใหเกิดการดําเนินคดีตอผูสง E-mail ดังกลาว ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผูอื่น หรือ
กรณีขาวตางประเทศ ที่ศาลอังกฤษ ไดพิพากษาผูสง E-mail ขอความหมิ่นประมาท จนทําใหผูสง
E-mail ตองชดใชคาเสียหาย ซึ่งในการดําเนินคดีกับผูสง E-mail ได ก็เนื่องจากศาลไดสั่งใหบริษัท
ผูใหบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) และผูใหบริการ E-mail สงขอมูล

ให นอกจากนี้ การหมิ่นประมาทบน Web site หรือ บน Web board ก็สามารถยอนรอยถึงผูกระทํา
ความผิดไดเชนกัน โดยการขอความรวมมือ ISP หรือ เจาของ Server ที่เปนที่ตั้งของ Web site
ดังกลาว ใหแจงขอมูลของผูกระทําการ Upload ขอมูลที่เปนการหมิ่นประมาท กระทําไปโดย
รูเทาไมถึงการณวาการกระทําดังกลาวจะมีความผิดทางแพงและทางอาญา
หวังว าขอ มู ลนี้ จะเป น การใหขอ มูลแกผูอ า นว า บางครั้ง ในการกระทํ า เพีย งเพื่ อ ความ
สนุกสนาน หรือกระทําไปเพื่อเปนการเยาแหย หรือดวยอารมณอิจฉาริษยา อาจจะมีผลตอชีวิต
หนาที่การงาน หากมีการดําเนินคดีเกิดขึ้น ทั้งนี้ ผูเขียนเพียงหวังวาผูใชอินเทอรเน็ต จะไดตระหนัก
ถึงการใชอินเทอรเน็ตในทางสรางสรรค ใหอินเทอรเน็ตเปนแหลงติดตอขาวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู
ในเชิงสรางสรรคตอไป
“บุคคลที่มีชีวิต อยูอยางถูกตองและเหมาะสมแมอยูในความเงียบก็แลมีอํานาจกวาผูอื่น”
ขอบคุณขอมูลจาก http://www.bangkokclassiccar.com

