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บนอินเทอร์เน็ต มีความมุ่งหมายและมีวัตถุประสงค์ในการที่จะท าการก าหนดหน้าที่ความรับผิดและ
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และวิเคราะห์ถึงลักษณะรูปแบบ วิธีการ รวมไปถึงประเภทของผู้ให้บริการ ซึ่งการวิเคราะห์ได้ท าการ
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2558 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือเป็นที่เหมาะสมส าหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยต่อไป 
 จากการที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้าพบว่า ได้มีการกระท าความผิดในรูปแบบนี้มากขึ้นและยัง
ขยายวงกว้างออกไปอีกมากมายแต่กฎหมายที่น ามาบังคับใช้มีความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ให้บริการสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ประเภทโดยแต่ละประเภทมีความสามารถหรือลักษณะการให้บริการที่แตกต่างกัน
ออกไป และจากการศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี ก็ได้มีการก าหนดถึงความรับผิดและได้มีการก าหนดถึง
ข้อยกเว้นความรับผิดไว้โดยแบ่งแยกตามประเภทของผู้ให้บริการบางประเทศก็ก าหนดรวมอยู่ใน
มาตราเดียวกันโดยแบ่งเป็นวรรค บางประเทศก็ได้ก าหนดแยกเป็นแต่ละมาตราอย่างชัดแจ้ง แต่เกือบ
ทุกประเทศได้มีแนวคิดที่สอดคล้องกันว่าผู้ ให้บริการด้านเนื้อหาจะต้องรับผิดต่อเนื้อหาข้อมูลที่ตน
สร้างข้ึนเสมอ ในทางตรงกันข้ามผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวกลางไม่จ าต้องมาร่วมรับผิดกับเนื้อหาข้อมูล
ที่เกิดจากบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รู้หรืออาจได้รู้ถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายแล้วแต่กลับเพิกเฉยไม่ได้
ด าเนินการแก้ไขอย่างใด 
 ส าหรับประเทศไทย ได้มีทั้งกฎหมายทั่วไปและกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการกระท าความผิด
ฐานหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่สามารถที่จะน าข้อกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้ทุก
กรณีเพราะยงัมีปัญหาเรื่ององค์ประกอบความรับผิดอีกทั้งกฎหมายเฉพาะก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ก าหนดความรับผิดที่หมายรวมถึงผู้ให้บริการทุกประเภทต้องรับผิดร่วมกับผู้กระท าผิดที่แท้จริงมิได้
แบ่งความรับผิดออกตามประเภทต่างๆและไม่ได้ก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดส าหรับผู้ให้บริการที่เป็น
เพียงตัวกลาง 
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 ดังนั้นข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ ควรต้องก าหนดภาระหน้าที่หรือความรับผิดให้
ชัดเจนเพ่ือที่จะสามารถน าหลักเกณฑ์ทั่วไปในประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ได้และควรต้องแก้ไข
กฎหมายเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับการก าหนดความรับผิดโดยแยกเป็นแต่ละประเภทรวมถึงการก าหนด
ข้อยกเว้นความรับผิดให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวกลางโดยค านึงถึงความแตกต่างในการให้บริการ
และความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis     Defenses to Internet Defamation of Internet Service Providers 
Author               Mr. Thanaporn  Kongvarhodom 
Degree              Master of Laws 
Year                   2015 
 
 The purpose of this study on the Defenses to Internet Defamation of Internet 
Service Providers was to impose a criminal liability of Internet Service Providers and it 
was examined and analyzed the nature of Internet, types of Internet Service and the 
categories of the Internet Service Providers. It was also focused on the scopes of law 
enforcement of Thai Law, including the Computer Crime Related Act B.E. 2550, The 
Drafting of Computer Crime Related Act, Copyright Act B.E. 2558 and the Civil and 
Commercial Code in order to find an appropriated measure for imposing Criminal  
Liability of Internet Service Providers. 
   According to the study, it was found that this types of offends has increasing 
wide spread. However the related law was still vague. The study was also found that 
the internet service providers can be derided into 4 categories. Each category 
provides different capacities or service’s characteristics. A study of other countries’ 
laws which are the United States, European Union, England and Germany shows that 
the liability and exceptions to liability of Internet service providers are defined based 
on types of Internet service provider. Some countries include these issues all in one 
section divided into paragraphs. Some countries separate them into different sections 
obviously. However, an idea of the acknowledgement of content service providers’ 
mistake to their contents created is correspondent to almost all countries. On the 
opposite side, the middleman service providers is not responsible for contents 
created from the third party, except they already know or may know about the 
illegal contents but still ignore and do not perform anything to solve the issues. 
 For Thailand, there are both general laws and specific laws about the 
defamation of Internet. But these laws could not be applied to truth in all aspects 
because of the problem of liability components. In addition, there are some 
problems of specific laws involving the determination of liability; all service providers 
must acknowledge mistakes with the real offenders because the specific laws do not 
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classify liability into different categories and do not determine the exceptions to 
liability for the middleman service providers. 
 Therefore, the suggestions drawn from this thesis are as follows: duty or 
liability should be determined clearly in order that the general principles of Criminal 
Code can be applied to the problem of Internet defamation, a topic of the 
determination of defamation in specific laws should be edited and classified into 
different categories and the determination of exceptions to liability for middleman 
service providers should be identified based upon the difference in services and 
possibilities of law.  
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บทท่ี 1  

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมาก
และได้แพร่หลายไปในทุก ๆ ภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
งานไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร การค้า การศึกษา หรือแม้กระทั้งการท างาน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้ท า
ให้การท างานของผู้คนในสังคมได้เปลี่ยนไปจนอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวันไปแล้ว กล่าวคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ถูกน ามาใช้ในการสื่อสาร
ข้อมูลในหลาย ๆด้าน ซึ่งหากใช้อย่างสร้างสรรค์ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทั้งด้านการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดจนการค้นหาความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ บนโลกอินเตอร์เน็ต 

ทั้งนี้การสื่อสารข้อมูลได้รับการพัฒนามาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการ
สื่อสารข้อมูลอย่างง่ายที่ไม่มีความสลับซับซ้อน จนถึงยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่
ส าคัญ ในการเป็นตัวน าพาข้อมูลให้มีการสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นรูปแบบ
การสื่อสารข้อมูลที่เข้าถึงผู้คนทุกระดับในปัจจุบัน โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายภายใต้การพัฒนา
ตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็นสื่อหลัก
ส าหรับผู้คนในโลกปัจจุบัน 

โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย ผู้ส่งสาร ข้อมูล และผู้รับสาร ซึ่งไม่ว่าจะ
สื่อสารด้วยวิธีใด สิ่งที่ต้องการ คือ การที่ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาใน
ปัจจุบัน สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งผู้คนมีการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ การสื่อสารข้อมูลด้วย
รูปแบบเก่า ๆ อาจไม่สามารถรองรับความต้องการการสื่อสารข้อมูลของผู้คนได้ สื่ออินเทอร์เน็ตเป็น
หนึ่งในทางเลือกของการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีรูปแบบ
การสื่อสารข้อมูลที่หลากหลาย เหมาะส าหรับผู้คนในโลกปัจจุบัน และในอนาคต1 

จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัว
ต่อไปอีกเรื่อย ๆ ได้น ามาซ่ึงความสะดวกสบาย ความรวดเร็วฉับไว ส่งผลให้ชีวิตประจ าวันของผู้คนใน
ยุคปัจจุบันง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากประโยชน์มหาศาลที่ผู้ใช้ได้รับจากเทคโนโลยีหากใช้ไป
ในทางที่ถูกต้องอันทันสมัยนี้แล้ว สิ่งที่แฝงมาด้วยคือภัยร้ายที่อาจคุกคามชีวิตและท าให้สูญเสีย
ทรัพย์สินเงินทองและอาจเป็นคดีความกันได้อย่างง่ายดายอีกด้วย 

                                                           
1ชวลิต อัตถศาสตร์, Cyber Law กฎหมำยกับอินเตอร์เน็ต (กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2544),

หน้า 16. 
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ไว้จ านวนมากเปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จึงเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ซึ่งมีประโยชน์มากทั้งทางด้านการศึกษา ด้านค้นหาข้อมูลและด้านต่างๆมากมายและระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็ยังคงเจริญเติบโตได้รับการพัฒนาและได้รับการพัฒนาเพ่ืออ านวยประโยชน์
ให้แก่ผู้คนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จึงท าให้เห็นว่า ผู้คนเริ่มหันมาใช้สื่ออินเทอร์เน็ตแทนสื่อแบบเดิมกัน
มากขึ้น ในการสื่อสารข้อมูลถึงกัน ซึ่งในช่วงเริ่มแรก การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมักใช้ในลักษณะของงาน
อดิเรก สื่อสารกันระหว่างตนเองกับคนรู้จักใกล้ตัวจากนั้นได้มีการขยาย การประยุกต์ใช้สู่ภาคธุรกิจ 
ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้คนอย่างกว้างขวาง 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้สื่ออินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ มาจากการใช้งานที่ง่าย เข้าถึง
กลุ่มคนได้รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และข้อมูลที่น ามาแบ่งปันมีลักษณะหลากหลาย 
รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ท าให้การสื่อสารบน
อินเตอร์เน็ตไม่จ ากัดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่ต่างระบบปฏิบัติการกันก็
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้หรืออินเตอร์เน็ตไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะทาง ไม่ว่าจะอยู่ภายใน
อาคารเดียวกันห่างกันคนละทวีป ข้อมูลก็สามารถส่งผ่านถึงกันได้และอินเตอร์เน็ตไม่จ ากัดรูปแบบ
ของข้อมูล ซึ่งมีได้ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความอย่างเดียว หรืออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงข้อมูลชนิด
มัลติมีเดีย คือมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบด้วย2 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าเมื่อเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย ในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในสังคมมากขึ้น หากไม่มีการควบคุมหรือวางกรอบ
และหลักเกณฑ์การกระท าผิดทางอินเทอร์เน็ตก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อสังคมและ
ประเทศชาติและประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ จึง
อาจท าให้เกิดการกระท าผิดทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นสามารถกระท าได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก สื่ออินเทอร์เน็ตจึงอาจเป็นตัวก่อความเสียหายไม่ว่าจะเกิดโดยทางแพ่งหรือ
ทางอาญาก็ได้  

ปัญหาทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้เพ่ิมมากขึ้นเป็นทวีคูณตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
จนท าให้ส่งผลต่อการควบคุมหรือปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาททาง
อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาดังกล่าวจะแก้โดยมาตรการทางสังคม เพียงอย่างเดียวไม่ได้
จะต้องน ากฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการปราบปรามหรือควบคุมและวางหลักเกณฑ์การแก้ปัญหานี้
ด้วย การกระท าโดยหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตสามารถท ากันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการกระท าผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่ควรอยู่เฉยหรือเพิกเฉยต่อปัญหานี้
เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง  

จากปัญหาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปัญหาการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตได้มีความรุนแรง
มากขึ้นและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท าการควบคุมปัญหาการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ต การบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกัน แต่ที่เหมือนกันคือ ในแต่ละ

                                                           
2ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่ส ำคัญ ส ำรวจกำรมีใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรในครัวเรือน พ.ศ.2556 (กรุงเทพฯ: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557),  หน้า 112-115. 
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ประเทศได้มีการก าหมดมาตรการป้องกัน ควบคุมและบทลงโทษ ไว้ส าหรับผู้กระท าความผิดหรือ
ข้อยกเว้นในการกระท าความผิด ฐานหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ต ส าหรับกฎหมายฉบับหลักที่
เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทและความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  แต่ก็ยังไม่อาจ
ควบคุมปัญหาการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้อย่างทั่วถึงให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการ
ก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการ รวมไปถึง ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ
ทางอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่มีการก าหมดไว้อย่างชัดเจนมากเพียงพอ เพราะกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมปัญหาดังกล่าวและยังมีปัญหาในเรื่องการใช้กฎหมายอยู่  

ทั้งนี้ความผิดฐานหมิ่นประมาทจะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ซึ่ง
บัญญัติว่า ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ใช้บังคับกับผู้กระท าความผิดโดยตรง
เท่านั้น แต่กรณีที่เป็นการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตจะถือเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
ตามมาตรา 328 ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท าโดยการโฆษณา ด้วย เอกสาร 
ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ หรือ ตัวอักษร ที่ท าให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง  
หรือ สิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือ บันทึกอักษร กระท าโดย การกระจายเสียง หรือ การกระจาย
ภาพ หรือโดย การป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืน ผู้กระท า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน
สองแสนบาท เนื่องจากบทบัญญัตินี้หมายความรวมถึงการหมิ่นประมาทผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตด้วย แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้ก าหนดความผิดของผู้ให้บริการซึ่งเป็นเป็นผู้ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ไว้อย่างชัดเจน 

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ได้
บัญญัติความหมายของผู้กระท าความผิดทางอินเทอร์เน็ตไว้อย่างกว้างขวาง ไม่จ ากัดเฉพาะผู้ให้บริการ
เนื้อหา หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลาง (Mere Conduit) ใน
การขนส่งข้อมูล โดยปรากฏอยู่ในมาตรา 3 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ผู้ให้บริการ หมายความว่า 1.  ผู้ให้บริการ
แก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบ
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลอ่ืน 2. ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

ในส่วนของฐานความผิดและความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะปรากฏอยู่ในมาตรา
14  ประกอบกับมาตรา 15 โดยมาตรา 14(1) บัญญัติว่า ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และมาตรา 15 บัญญัติความรับผิดของผู้ให้บริการไว้ว่า ผู้ใดจงใจ
สนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา 143 

                                                           
3พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
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หรือแม้การก าหนดโทษในความผิดที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต จนถึงการก าหนด
ข้อยกเว้นที่ผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดในกรณีใดบ้าง เพราะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 15 ได้ก าหนดไว้เฉพาะบทลงโทษเท่านั้น จึงเห็นว่า
ไม่ได้มีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดหรือก าหนดข้อต่อสู้ให้แก่ผู้ให้บริการเลยและถึงแม้ในประมวล
กฎหมายอาญาหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะได้มีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดหรือ
ก าหนดข้อต่อสู้ไว้ก็ตามที แต่ก็ไม่อาจที่จะขยายความหมายหรือขยายความคุ้มครองมาถึงผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดหรือก าหนดข้อต่อสู้นั้นได้ให้ความคุ้มครอง
เพียงผู้ที่เป็นบุคคลเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายโดยตรงเท่านั้นมิได้ขยายหมายรวมถึงผู้ให้บริการแต่
อย่างใด หากเป็นเช่นนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามผู้ให้บริการก็ต้องรับผิดในทุกกรณี จากที่กล่าวมาสภาพ
ปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากมีกฎหมายที่ดีมาควบคุมดูแลให้ความชัดเจนมากขึ้นและหากท าให้
กฎหมายปราศจากช่องโหว่ แต่ปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายท าให้เห็นว่ากฎหมายของ
ประเทศไทยยังหละหลวมหรือยังไม่รัดกุม จนอาจท าให้การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดโทษ
และข้อยกเว้นความผิดยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 

นอกจากนี้ปัญหาในการขอความร่วมมือกันระหว่างองค์กร หากมีการกระท าผิดฐานหมิ่น
ประมาททางอินเทอร์เน็ตแล้วการกระท าดังกล่าวย่อมแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ท าให้ยากต่อการรวบรวมพยานหลักฐานหรือค้นหาแหล่งที่มาของการหมิ่นประมาท 
เพราะการหาหลักฐานเพ่ือเอาผิดแก่ผู้กระท าความผิดที่แท้จริงนั้น จะต้องอาศัยหลักฐานจากหลาย
แห่งและหลายองค์กร จึงจะต้องมีการร่วมมือกันอย่างสมบูรณ์หรือรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
ทันต่อการเอาผิดแก่ผู้กระท าความผิดได้ทันถ่วงที 

ดังปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นจึงชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของ พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยเฉพาะในมาตรา 15 บัญญัติขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ให้
บริการมีหน้าที่การคัดกรองเนื้อหาทั้งหมดก่อนตีพิมพ์ลงบนทางอินเทอร์เน็ต เห็นได้ว่าผู้ให้บริการเป็น
เสมือนตัวกลางของการส่งผ่านข้อความเท่านั้นและหากกฎหมายจะถือว่าผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบ
ต่อเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดแล้วย่อมไม่เป็นการยุติธรรมต่อผู้ให้บริการเพราะเป็นการยากและล าบาก
มากต่อการที่จะขัดกรองหรือกลั่นกรองเนื้อหา ข้อความ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมีข้อความ
หรือเนื้อหาที่เข้ามาในเว็บบอร์ดต่อวันเป็นร้อยหรือเป็นล้านข้อความแล้วนั้นจ าเป็นที่จะต้องใ ช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบ เพราะบนอินเทอร์เน็ตเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันจึงมี
การแสดงความคิดเห็นเป็นไปในเชิงต่อ ๆ กันไปจนบางครั้งเป็นการยากที่จะท าการตรวจสอบได้อย่าง
ที่ถ้วน หรืออาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า ผู้ให้บริการอาจเป็นแพะในการถูกด าเนินคดีก็ได้ เพราะหากมีผู้
โพสต์ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทบนเว็บบอร์ดนั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ให้บริการจะต้องรับผิด
ร่วมกับผู้กระท าความผิดด้วยเสมอท าให้ผู้ให้บริการต้องแบกรับภาระความเสี่ยงเกินสัดส่วนที่เหมาะสม 

ซึ่งเห็นได้ว่า ในมาตรา 15 ได้มีการบัญญัติถึงการรับผิดของผู้ให้บริการไว้อย่างชัดเจนว่ามีการ
กระท าในกรณีใดบ้างที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย แต่ในทางกลับกันยังคงไม่ปรากฏว่าได้มีการก าหนด
บัญญัติถึงข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการว่าอย่างใดบ้ างที่ผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมายซึ่งในขณะที่ในต่างประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ตค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะมีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิด หรือการถือว่า
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ผู้ให้บริการเป็นผู้บริสุทธิ์โดยในขณะที่ยังไม่สามารถพิสูจน์เจตนาการกระท าความผิดได้ เนื่องจากผู้
ให้บริการคือพ้ืนที่ที่โดยปกติไม่มีส่วนรู้เห็นนี้จึงมีไว้เพ่ือคุ้มครองผู้ให้บริการจากภาระทางกฎหมายที่ไม่
จ าเป็น4 

ดังนั้น การพิจารณาความรับผิดของผู้ให้บริการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ยังคงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการมากนักในการก าหนดโทษ 
เพราะเจ้าหน้าที่ควรพยายามจับกุมผู้กระท าผิดที่แท้จริงมิใช่จับกุมผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต 
เนื่องจากลักษณะของการกระท าความผิดทางอินเทอร์เน็ตบางประเภท ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระท า
ของผู้ให้บริการอันมีลักษณะเป็นการกระท าอันเป็นการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตได้โดยชัดเจน   

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การบังคับใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 15 ในปัจจุบัน ไม่เป็นไปในลักษณะคุ้มครองผู้ให้
บริการ ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรต้องศึกษาลักษณะและรูปแบบของการกระท าความผิดฐานการหมิ่น
ประมาททางอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ ตลอดจนข้อยกเว้นที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับ
ผิด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการกระท าดังกล่าวและท าการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการก าหนดความรับ
ผิดและข้อยกเว้นเพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการในการก าหนดความรับผิดแก่ผู้ให้บริการที่กระท าการ
หมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ต ให้เหมาะสมต่อไป 

การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะส่วนของการพิจารณาความรับผิดและข้อยกเว้นของผู้
ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงพิจารณากฎหมายของประเทศไทยว่าสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายต่อไปเพ่ือคุ้มครองผู้ให้บริการทาง
อินเทอร์เน็ต ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประเด็นแรก คือ การก าหนดฐานความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตฐานหมิ่นประมาท
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ว่าสามารถบังคับใช้
กับการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ประเด็นที่สอง คือ การก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตฐานหมิ่น
ประมาทซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดไว้แต่อย่างใด และสมควรมีหรือไม่ 

ประเด็นที่สาม คือ การก าหนดบทลงโทษของผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ที่ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดในฐานะตัวการมี
ความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่ได้เป็น
ผู้จัดท าหรือเผยแพร่ข้อความหมิ่นประมาทนั้นเอง 

                                                           
4ข้อเสนอของเครือข่ายพลเมืองเน็ตในประเด็นที่เก่ียวกับ “ตัวกลาง” (intermediaries) 

อธิบายข้อบกพร่องของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในประเด็นภาระความรับผิดของตัวกลาง ข้อยกเว้นความ
รับผิดที่ควรมี ข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมาย และข้อเสนอการแก้ไขกฎหมาย; เครือข่ำยพลเมืองเน็ต: 
ข้อเสนอ พ.ร.บ.คอมฯ เรื่อง “ตัวกลำง” และ “ภำระควำมรับผิดชอบ”,  ค้นวันที่ 15 พฤษภาคม 
2557 จาก http://mycomputerlaw.in.th/2011/10/thai-netizen-cca-intermediaries-
proposals/   
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการจากการหมิ่น
ประมาทบนอินเทอร์เน็ต  

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทางอินเทอร์เน็ตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก าหนดความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจากการหมิ่นประมาท
บนอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

3. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดความรับผิดทางอาญาและข้อยกเว้นความรับ
ผิดตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศว่าอย่างไรที่จะเหมาะสมและน ามาปรับใช้รวมไปถึง
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องมีการก าหนดความรับผิด ข้อยกเว้น และบทลงโทษทางอาญาตลอดจน
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

4. เพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการทาง
อินเทอร์เน็ตและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตจากการหมิ่นประมาทให้
เหมาะสมต่อไป 

 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 

ปัจจุบันมีกฎหมายเฉพาะที่ก าหนดความหมายและความรับผิด ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 3 มาตรา 14 และมาตรา 15 แต่
กฎหมายดังกล่าวก็ยังมิได้มุ่งเน้นหรือคลุมครองในการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญา แก่ ผู้
ให้บริการฐานหมิ่นประมาท ข้อความอันมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท ซึ่งยังไม่ครอบคลุมความรับ
ผิดทางอาญาในทุกกรณี เพราะเหตุว่า การบังคับใช้กฎหมายจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง
และตั้งอยู่บนหลักของกฎหมาย แต่ความเป็นจริงนั้นการกระท าความผิดมิได้อยู่บนหลักของกฎหมาย
แต่อย่างใด หรืออาจกล่าวได้ว่า การกระท าความผิดกว้างกว่าการใช้บังคับกฎหมายก็ว่าได้ 

เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นว่ายังไม่มีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดใน
กรณีดังกล่าว และพฤติการณ์บางลักษณะไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการกระท าฐานหมิ่นประมาทอันเกิด
จากผู้ให้บริการ หรือบางพฤติการณ์ บางลักษณะ ถือได้ว่าเป็นการการะท าผิดฐานหมิ่นประมาทแต่ก็
ไม่อาจมีกฎหมายเฉพาะที่จะก าหมดข้อยกเว้นความรับผิดแก่ผู้ให้บริการ จึงต้องศึกษารูปแบบและ
ลักษณะของการกระท าผิดเช่นว่านี้และศึกษาวิเคราะห์แนวทางการก าหนดความรับผิดทางอาญารวม
ไปถึงบทข้อยกเว้นความรับผิด และวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนวทางการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิด
ทางอาญาทีเ่หมาะสมส าหรับปัจจุบันต่อไป  
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต โดย
วิธีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิด ข้อความที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลอ่ืน หรือ 
ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนรูปแบบของความเสียหายที่ส าคัญ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้
ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวทางการก าหนดความรับผิดและ
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี  เพ่ือ
วิเคราะห์หาแนวทางการก าหนดความรับผิดและข้อยกเว้นการรับผิดของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่
เหมาะสมส าหรับประเทศไทยต่อไป  อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะส่วนของการ
พิจารณาข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต กรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อบุคคล
อ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญา, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2556 และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558   เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการ
ก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะซึ่งในปัจจุบันความรับ
ผิดทางอาญายังคงไม่ควบคุมเพียงพอและยังอาศัยหลักเกณฑ์ของกฎหมายแต่ละเรื่องเป็นกรณีไป 

 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการด าเนินการวิจัยทางด้านเอกสาร โดยพิจารณาจากบทความ 
วารสารกฎหมาย หนังสือและเอกสารสัมมนาต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือ
เป็นแนวทางการวิเคราะห์หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป 

 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.  เพ่ือท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด การเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อความที่ผิด
กฎหมายทางอินเทอร์เน็ต ทฤษฎีความรับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ทราบ
ถึงปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทย  

2. เพ่ือท าให้ทราบถึง สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนทางอินเทอร์เน็ตและปัญหาที่เกิดจาก
การไม่มีกฎหมายมารองรับเก่ียวกับการกระท าความผิดและข้อยกเว้นเช่นว่านี้   

3. ท าให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดและข้อยกเว้นทางอาญาของผู้
ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป  

4. เพ่ือท าการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางอินเทอร์เน็ตที่ก าลังเป็นปัญหาอย่าง
มากในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย  
 
 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เนต็  

 
2.1  อินเทอร์เน็ตและการหมิ่นประมาท 
 

ในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตนับได้ว่ามีความส าคัญและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนใน
สังคมไปเสียแล้วเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองซึ่งมีวิธีชีวิตผูกพันกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมากโดย
อินเทอร์เน็ตก็ยังมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในทุกขณะหรือมีการเติบโตมีการขยายตัวขึ้นมากกว่าแต่เดิมเป็น
หลายเท่าสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนเริ่มหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมากโดยสามารถพบเห็นได้จาก
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในทุกเพศทุกวัยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี
เพ่ิมมากข้ึน และอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ ข่าวสารจ านวนมากเข้าด้วยกันอย่างมหาศาล
ไม่มีข้อจ ากัดไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นโลกที่ไร้พรมแดนไร้
ขีดจ ากัดเพราะสามารถค้นหาความรู้ ข้อมูลรวมถึงการติดตามข่าวสารจากทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใด ของทุก ๆ ประเทศก็สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรับรู้หรือรับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งข้อมูลมากมายรวบรวมไปด้วย
ทั้งท่ีเป็นประโยชน์หรือคุณค่าแต่ในอีกด้านหนึ่งยังรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่มีคุณ
ค่าท่ีผิดกฎหมายที่ไม่เหมาะสม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ควรที่จะเป็นความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์
ได้ แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายก็ไม่สามารถท าให้เกิดความแน่นอนอย่างสมบูรณ์ได้ 

เมื่อสังคมเป็นสังคมเทคโนโลยีและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศจึงท าให้รูปแบบ
ความคิดที่เดิมเคยอยู่บนพ้ืนฐานของทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้ (Tangible Object) กลายมาแปร
เปลี่ยนเป็นทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Object) ซึ่งก็คือข้อมูลข่าวสาร (Information) นั้นเอง 
หากรูปแบบทางความคิดทางสังคมได้เปลี่ยนไปรูปแบบทางความคิดทางกฎหมายก็ต้องเปลี่ยนไป
เช่นกันหรืออาจกล่าวได้ว่ากฎหมายนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เข้ากับบริบทของคนใน
สังคมอยู่เสมอ5 

ในบทนี้ผู้เขียนจึงได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
ความหมายและประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นภาพรวมของระบบอินเทอร์เน็ต
เสียก่อน จากนั้นจะได้กล่าวถึงการรับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบน

                                           
5กฤษณะ ช่างกล่อม, กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Law) 

(กรุงเทพฯ:  โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542),
หน้า 42-47.  
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อินเทอร์เน็ต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ต ลักษณะ รูปแบบ วิธีการหมิ่น
ประมาท และปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตอีกทั้งยังพร้อมยกตัวอย่างการ
กระท าผิดฐานหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตว่าเป็นอย่างไรและน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ตเหล่านั้นว่าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร 

 
2.1.1  ความเป็นมาของระบบอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ต (Internet) ย่อมาจาก International Network หรือในปัจจุบันเรียกว่า Inter 

Connection Network  ส าหรับค าว่า Internet หากแยกศัพท์จะได้ออกมา 2 ค า คือ ค าว่า Inter 
และค าว่า Net ซ่ึง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และค าว่า Net มาจากค าว่า Network หรือ
เครือข่าย เมื่อน าความหมาย ของทั้ง 2 ค ามารวมกัน จึงแปลได้ว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย        
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer 
Technology Center: NECTEC) ได้ให้ความหมายว่า อินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ
ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันมาจากค าว่า “Inter Connection Network” อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยใช้
มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่าโปรโตคอล (Protocol) ซึ่งโปรโตคอลที่ใช้
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีชื่อว่า ทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol: TCP/IP) ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตนั้นสามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทางตามความต้องการ โดยไม่มีก าหนดตายตัว และไม่
จ าเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรงอาจจะผ่านจุดอ่ืน ๆ หรือเลือกไปเส้นทางอ่ืนได้หลากหลายเส้นทาง 
การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นอาจเรียกว่า การติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติหรือ 
Cyberspace ซึ่งหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายเครือข่ายที่แยกจากกัน แต่สามารถติดต่อสื่อสาร
กันได้แม้จะใช้กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่แตกต่างกันก็ตาม ดังนั้น Internet เป็นเพียงเครือข่ายหนึ่ง
ของ Cyberspace เท่านั้น6 

อินเทอร์เน็ตถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1969 โดยกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา (U. S. 
Department of Defense: DoD) เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันภายในทางการทหารด้าน
งานวิจัยทางอวกาศโดยใช้ชื่อว่า (Advance Research Projects Agency: ARPA) ซึ่งในขณะนั้นเป็น
หน่วยงานวิจัยด้านอวกาศ และเป็นส่วนหนึ่งของกรมป้องกันประเทศ (Department of Defense) 
กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา (ต่อมาเป็นองค์กรที่ท าวิจัยโครงการอวกาศโดยเฉพาะ ได้
แยกตัวออกจากกระทรวงกลาโหมตั้งเป็นองค์กรใหม่ คือ NASA ส่วน ARPA เปลี่ยนชื่อเป็น Defense 
Advance Research Projects มีหน้าที่ในการท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ) เนื่องจากสถานการณ์ของโลกขณะนั้นอยู่ในช่วงยุคสงครามเย็น7 

                                           
6ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต, ค้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 จาก http://dusithost 

.dusit.ac.th /~librarian/myweb/book108_48/108_ch4_internet.doc 
7นพดล อินนา, ไอทีกับการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์, 2549), หน้า 28-33. 
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ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้น าประเทศฝ่ายเสรีต้องการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
ติดต่อสื่อสาร เพ่ือกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศให้สามารถสื่อสารถึงกันและสามารถประเทศ
สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้น าประเทศฝ่ายเสรีต้องการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร เพ่ือ
กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศให้สามารถสื่อสารถึงกันและสามารถใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่
มีอยู่ร่วมกันอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างกองทัพด้วยกัน  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการที่
ต้องเผชิญหน้ากับสงครามที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนานี้แตกต่างจาก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มีอยู่ขณะนั้นในส่วนส าคัญ คือ สามารถรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการ
พัฒนานี้  แตกต่างจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มีอยู่ขณะนั้นในส่วนส าคัญ คือ สามารถรับส่ง
ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างแม่นย า แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง หรือสายรับส่ง
ข้อมูลบางส่วนได้รับความเสียหายหรือถูกท าลายไปก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากสถานีต้นทางกับสถานี
ปลายทางไม่ได้ต่อถึงกันในขณะส่งข่าวสาร แต่จะใช้วิธีการฝากส่งข้อมูลข่าวสารต่อกันไปเป็นทอด ๆ 
จากสถานีต้นทางผ่านสถานีต่าง ๆ ไปจนถึงสถานีปลายทาง ฉะนั้น แม้บางส่วนของระบบจะถูกท าลาย  
ระบบที่เหลืออยู่ก็ยังสามารถท างานต่อไปได้  โดยในครั้งแรกเรียกระบบเครือข่ายลักษณะนี้ว่า 
เครือข่าย ARPA Net (Advance Research Projects Agency Network) เชื่อมโยงศูนย์
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ประมาณ 20 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาที่ท าวิจัยให้กับ ARPA ต่อมาบริการต่าง ๆ ใน
อินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลาย ไปยังสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นบริการที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร  หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และได้รับการพัฒนาต่อมาจนแพร่หลายไปทั่ว
โลก 8 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย ต่อมาจนถึงปี
พ.ศ.2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการท าการขอที่อยู่ อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
Sritrang.psu.th และอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจนขยายไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อีก คือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกระทั่งศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer 
Technology Center: NECTEC) ได้ท าการนะระบบอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาต่อในชื่อ ไทยสาร (The 
Thai Social/Scientific Academic and Research Network: The Thai Sarn)9และประเทศไทย
ได้ท าการพัฒนาอินเทอร์เน็ตตลอดเลื่อยมาจนได้พัฒนามาเป็นเชิงพาณิชย์ต้องถือว่าเป็นก้าวแรกของ
ประเทศไทยที่มีการประกอบกิจการให้บริการเชิงพาณิชย์โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้มี    

                                           
8สาวตรี สุขศรี, ภาระหน้าที่และความรับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หนา้ 112. 
9ประวัติความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต,  ค้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จาก

http://www. nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0001.html   
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การตั้งเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัดแต่ก็ต้องอยู่ในก าหนดและอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช)  

 
2.1.2 รูปแบบของบริการอินเทอร์เน็ต 
จากที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อเรื่องประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตนั้นเห็นได้ว่าระบบ

อินเทอร์เน็ตได้มีมาแต่ช้านานแล้วโดยสมัยนั้นเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การศึกษาหรือใช้ในทางราชการเผื่อส่งข้อความต่าง  ๆ โดยการเชื่อมคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Wire Internet) ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อในลักษณะ
รูปแบบขององค์กรหรือเป็นการเชื่อมต่อส่วนตัวก็ต้องเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์หรื อคู่สายเช่าท าให้
เกิดความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันง่ายขึ้นไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดก็ติดต่อกันได้โดยผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตจนได้รับความยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตจึง
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นเลื่อยมากท าให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนา
ควบคู่ไปด้วยจากการที่ต้องเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย กลายมาเป็นการเชื่อมต่อเข้า
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย(Wireless Internet)ยิ่งเพ่ิมความง่ายที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นไม่ว่า
จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตผ่าน โทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) GPRS (General Packet Radio 
Service) โทรศัพท์ระบบ CDAM (Code Division Multiple Access)10และเทคโนโลยี บลูทูธ 
(Bluetooth Technology) 

ดังนั้นปัจจุบันจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาหรือความรู้สึกนึกคิดกันอยู่เสมอ อินเทอร์เน็ตจึงได้มี
การแทรกซึมเข้ามาในการใช้ชีวิตในทุก ๆ ขณะไม่ว่าจะเป็นการท างาน การเรียน การศึกษาหาข้อมูล
ต่าง ๆ ได้โดยรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด เวลาใด จนอินเทอร์เน็ตจึงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่หยุดยั้งและโดยการพัฒนาดังกล่าวท าให้เกิดรูปแบบการให้บริการใหม่  ๆ ที่หลากหลายเกิด
ขึ้นมามากมายหลายรูปแบบโดยไม่ได้ก าจัดเฉพาะสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่เป็นการสื่อสารกันระหว่าง
คนทั่วโลกซึ่งมีวิธีการสื่อสารและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แม้อินเทอร์เน็ตจะเป็นตัวช่วยให้เกิด
ความสะดวกสบายในการสื่อสารนั้นแต่อินเทอร์เน็ตก็แฝงไปด้วยเนื้อหาและข้อความที่ไม่เหมาะสม
หรือข้องความที่ผิดกฎหมายเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถกระท าความผิดได้
โดยง่ายและแผ่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว 

รูปแบบของการบริการอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปแล้วอาจจะแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท กล่าวคือ 
2.1.2.1  วิธีการสื่อสารแบบ One-to-One Massaging 
วิธีการสื่อสารตามรูปแบบนี้เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเท่านั้นโดยการส่ง

ข้อมูลที่ไม่อยากให้บุคคลอ่ืนล่วงรู้ หากเป็นแต่สมัยอดีตการสื่อสารรูปแบบนี้จะเป็นไปในลักษณะของ

                                           
10CDMA เป็นระบบที่สร้างมาเผื่อการรองรับการสื่อสารแบบไร้สายความเร็วสูงโดยระบบนี้จะ

ท าการรับส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 153 kbps ซึ่งจะเป็นการรับส่งข้อมูลได้มากกว่าการใช้โมเด็มที่ใช้กับ
โทรศัพท์บ้านเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตซึ่งการรับส่งข้อมูลนั้นได้เพียง 56 kbps นอกจากนั้นระบบ
CDMA ยังสนับสนุนการส่งข้อมูลประเภทมัลติมีเดียอีกด้วย 
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การส่งจดหมายและการโทรศัพท์เหล่านี้เป็นต้น หากแต่เป็นการสื่อสารแบบ  One-to-One 
Massaging ในปัจจุบันนั้นอาจเปรียบได้กับการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)11 เป็นที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากของการให้บริการอินเทอร์เน็ตและเป็นการให้บริการที่เก่าแก่ที่สุด ข้อความ
ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะประกอบไปด้วยส่วนหัวของข้อความที่ระบุว่าเอกสารนั้นมาจากที่
ใด ส่งให้ใคร เมื่อไร และตัวเนื้อหาของข้อความและที่ส าคัญไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) 
สามารถที่จะท าซ้ าเก็บรักษาไว้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ได้เสมอตามที่ต้องการเป็นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยการส่งและรับจดหมายหรือข้อความทั่วไปแล้วจะต้องมีที่อยู่อีเมล์  (E-mail 
Addresses) เพ่ือใช้เป็นกล่องรับข้อความจะประกอบไปด้วย Local Name และ Domain Name12 
ซึ่งจะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย @ โดย Local Name จะแสดงรายชื่อผู้ส่งหรือรายชื่อผู้รับ ส่วน 
Domain Name จะแสดงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่งข้อความ 

2.1.2.2  วิธีการสื่อสารแบบ One-to-Many Messaging 
วิธีการสื่อสารในรูปแบบนี้เป็นการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการ

สนทนาอีกรูปแบบหนึ่งโดยจะท าการส่งข้อมูลที่น่าสนใจในหัวข้อนั้น ๆ ไปให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม
จดหมาย (Mailing List) โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
สมาชิกภายในกลุ่ม แต่ที่ส าคัญผู้ที่จะมีรายชื่อได้จะต้องมีการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเสียก่อนโดยการ
ส่งชื่อและท่ีอยู่เพื่อลงทะเบียน 

2.1.2.3  วิธีการสื่อสารแบบ Distributed Message Database  
วิธีการสื่อสารตามรูปแบบนี้เป็นการสื่อสารในรูปแบบกระจายข้อความผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นไปในเชิงการบริการทางด้านกลุ่มข่าว (Usenet)13หรืออาจจะเปรียบการ

                                           
11E-mail เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบโทร 

คมนาคม ข่าวสารหรือข้อความของ E-mail จะเป็นไฟล์ประเภทข้อความ อย่างไรก็ตามสามารถส่ง
ไฟล์ประเภทอ่ืน เช่น ไฟล์ประเภทภาพหรือเสียง เป็นไฟล์ที่แนบไปในรหัสแบบ Binary โดย E-mail 
เป็นสิ่งแรกที่ใช้อย่างกว้างขวางในอินเตอร์เน็ต และเป็นสัดส่วนใหญ่ในการใช้ Traffic บนอินเตอร์เน็ต 
E-mail สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ของ Online Service Provider กับระบบเครือข่ายอ่ืน 
นอกจากนี้ ภายในอินเตอร์เน็ต E-mail เป็นโปรโตคอลแบบหนึ่งที่รวมอยู่ใน Transport Control 
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) โปรโตคอลที่นิยมส าหรับการส่ง E-mail คือ Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP) และโปรโตคอล ที่นิยมในการรับ E-mail คือ POP3 ทั้ง Netscape 
และ Microsoft ได้รวม E-mail และส่วนประกอบการท างานใน Web Browser 

12Domain Name (ชื่อโดเมน) เป็นต าแหน่งขององค์กรบนอินเตอร์เน็ต  
13Usenet เป็นกลุ่มของบันทึกที่มีวัตถุประสงค์หลากหลาย ซึ่งมีการส่งไปที่ เครื่องแม่ข่ายของ

เครือข่ายที่เปิดกว้าง แต่ละกลุ่มวัตถุประสงค์ของบันทึกที่ส่งมา รู้จักในชื่อ Newsgroup มี 
Newsgroup หลายพันกลุ่ม และให้บุคคลทั่วไปจัดกลุ่มใหม่ได้ Newsgroup ส่วนใหญ่อยู่บนโฮสต์ของ
เครื่องแม่ข่าย ส าหรับต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต แต่สามารถเป็นโฮสต์ของเครื่องแม่ข่าย ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของอินเตอร์เน็ต Usenet มีโปรโตคอลดั้งเดิม คือ UNIX-to-UNIX Copy Protocol (UUCP) แต่
ปัจจุบันใช้ Network News Transfer Protocol (NNTP) 
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ให้บริการรูปแบบนี้ว่าเป็นเหมือนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก็ว่าได้หากมีผู้สนใจก็จะท าการอ่านและท า
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นสนใจหรือเป็นการ
รวมเอากลุ่มข่าวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Newsgroup) แต่ที่ส าคัญการบริการรูปแบบนี้ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
ท าการสมัครสมาชิกก่อนแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่สนใจในหัวข้อนั้นๆแสดงความ
คิดเห็นและโต้แย้งกันได้อย่างเต็มที่ทุกเวลาแต่ก็มีบางกลุ่มข่าวที่มีการคัดกรองความคิดเห็นก่อนที่จะมี
การแสดงความคิดเห็นนั้น ๆ และในปัจจุบันกลุ่มข่าว Newsgroup ได้มีมากราว ๆ กว่า 10,000 กลุ่ม
ซึ่งในแต่ละกลุ่มได้มีความน่าสนใจที่แต่ต่างกันหรือเรียกได้ว่าการให้บริการสื่อสารรูปแบบนี้มีหัวข้อ
ย่อยมากจนเกือบจะควบคุมทุกเรื่องราวก็เป็นได้ 

2.1.2.4  วิธีการสื่อสารแบบ Real Time Communication 
การสื่อสารในรูปแบบที่เป็นการสื่อสารในเวลาจริง (Real Time Communication) 

14นี้เป็นระบบสื่อสารที่ช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถพูดคุยโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนได้หากแต่ในสมัยที่
ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่เฟ่ืองฟูหรือยังไม่เป็นที่ยอมรับกันมากในหมู่ผู้ใช้การปรับปรุงพัฒนาจึงยัง
เป็นไปได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพมากพอท าให้รูปแบบการสื่อสารนี้ท าได้เพียงการสนทนาโดยการ
พิมพ์ข้อความโต้ตอบผ่านคีย์บอร์ดเท่านั้นโดยสามารถพิมพ์ข้อความถึงกันได้และข้อความเหล่านั้นจะ
ไปปรากฏขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของอีกฝ่ายทันที แต่อย่างไรก็ดีระบบอินเทอร์เน็ตได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องท าให้การสื่อสารแบบ Real Time หรือ Chat (Internet Relay Chat: IRC) โดย
สามารถที่จะส่งข้อความอย่างอ่ืนได้มากกว่าแต่ก่อนที่ต้องส่งแต่เพียงเนื้อหาตัวอักษรเท่านั้น อาจจะ
เป็นภาพกราฟิก ภาพการ์ตูนหรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆเพ่ือบอกถึงความรู้สึกแทนค าพูดก็ได้ยิ่งไปกว่านี้
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานร่วมกับสื่อประสม(Multimedia)อ่ืนๆได้อีก
ด้วยโดยการสนทนาอาจจะประกอบไปด้วย เสียงพูดและภาพเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆเช่น 
ไมโครโฟน ล าโพง กล้องวีดีโอ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายมากขึ้น ท าให้เกิดการสื่อสารแบบ  Real 
Time ในรูปแบบใหม่ๆเกิดข้ึน เช่น วอยซ์โอเวอร์ไอพี หรือวีดีโอไอพี (Voice over IP: VoIP) เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าอินเทอร์เน็ต เทเลโฟนี (Internet Telephony) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถคุยกับผู้อ่ืนผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต โดยวอยซ์เวอร์ไอพีใช้ อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเข้ากับคู่สนทนาที่อาจอยู่ในพ้ืนที่
เดียวกัน หรือพ้ืนที่ที่ห่างไกลออกไป โดยเสียงของผู้พูดจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณดิจิตัลแล้ว
ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปถึงผู้รับปลายทาง 

2.1.2.5  วิธีการสื่อสารแบบ Real Time Remote Computer 
การให้บริการสื่อสารประเภทนี้เป็นไปในลักษณะที่ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไป

ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้โดยเข้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งที่อยู่ไกล

                                           
14การสื่อสารในเวลาจริง (Real Time Communication) คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลที่

สามารถโต้ตอบกลับได้ทันที ผ่านเครือข่ายการสื่อสาร สามารถส่งเป็นข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง ไปยังผู้รับ ในการสื่อสารนี้ผู้ใช้จะต้องเข้าใช้ระบบในเวลาเดียวกัน และข้อความจะถูกส่งจากผู้ใช้
คนหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคนในกลุ่มได้; พจนานุกรมศัพท์ สสวท., ค้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จาก 
http://dict.longdo.com /search/real-time%20communication  
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ออกไปได้อย่างไร้ข้อจ ากัดของระยะทางเรียกว่า เทลเน็ต (Telnet) ไม่ว่าจะเป็นการใช้ท างานหรือ
สืบค้นข้อมูลต่างๆการท างานในลักษณะนี้จะช่วยในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายลงไปอย่างมากเพราะ
ไม่ต้องเดินทางไปเพ่ือหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลแต่จะใช้การบริการดังกล่าวนี้ได้
จะต้องมีรายชื่อผู้ใช้รวมไปถึงรหัสผ่านด้วยจึงจะสามารถใช้งาน เทลเน็ต  (Telnet) ได้และเพ่ือความ
ปลอดภัยป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้ามาในระบบและสร้างความเสียหายได้ 

2.1.2.6  วิธีการสื่อสารแบบ Remote Information Retrieval 
การสื่อสารวิธีนี้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกอย่างมากและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากรวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะเป็นการให้บริการในรูปแบบ
การค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลสามารถหาข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสารในการท างาน หรือแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน จนอาจเรียกได้ว่ามีทุกสิ่งที่
ต้องการ และการสื่อสารประเภทนี้มีการให้บริการในหลายๆรูปแบบ อาทิเช่น  

การบริการผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) เป็นการบริการรูปแบบหนึ่งบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยให้บริการด้านค้นหาข้อมูลเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลที่หาได้อาจจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ ข้อความ รูปภาพ เสียงและอาจแสดงออกมาเป็นพวกมัลติมีเดียก็ได้ยิ่งไปกว่า
นั้นบริการประเภทนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลหรือเว็บอ่ืน ๆ ได้อีกด้วยโดยวิธีการของ 
ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งเพียงแค่ท าการ
คลิกเมาส์ครั้งเดียวก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ทั่วทุกมุมโลกให้มาอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
โดยอยู่ภายใต้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์และไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ส่วนมากจะเป็นตัวอักษรที่
แตกต่างกับตัวอักษรธรรมดาอาจจะเป็นสีหรือมีการขีดเส้นใต้ไว้เพ่ือที่จะเห็นได้ชัดเชน 

การบริการขนถ่ายไฟล์ (File Transfer Protocol: FTP) เป็นการบริการดาวโหลดไฟล์ต่างๆ
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ไฟล์ข้อมูลนั้นเข้ามาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้บริการ การใช้ FTP ที่พบบ่อยสุด ก็เช่น การดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต15คอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการดาวโหลดไฟล์เรียกว่า เอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์ (FTP Sever หรือ FTP Site)16แหล่งข้อมูลที่
ให้บริการมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในเชิงบทความ งานวิจัย ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
แม้กระท่ังข้อมูลที่เก่ียวกับความบันเทิงที่เป็นมัลติมิเดีย เพลงหรือหนัง ก็ได้ 

                                           
15การบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน, ค้นวันที่ 20 กันยายน 2557 จาก 

http://www.mindphp.com. . . B8%A3.html 
16FTP sever คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับเก็บไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ

FTP site ที่แตกต่างกันและผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์นั้นจะเป็นคนดูแลกันเองโดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
ด้วยกัน 1. FTP แบบสาธารณะ เป็นการบริการที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถเข้าใช้ได้โดยไม่จ าต้อง
มีรายชื่อหรือรหัสผ่านแต่อย่างใด 2. FTP แบบเฉพาะบุคคล หรือเรียกอีกชื่อว่า Private FTP เป็น
บริการที่ไม่อาจเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกคนเพราะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนใดต้องการเข้าใช้จะต้องมี
รหัสผ่านเท่านั้น 
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โกเฟอร์ (Gopher) เป็นบริการโปรแกรมสืบค้นข้อมูลจะมีความง่ายต่อการใช้มากกว่า FTP 
เพราะมีลักษณะที่เป็นแบบเมนู (mMenu-Based Search) มีรายการโดยจะจัดกลุ่มที่มีเนื้อหา
คล้ายคลึงกันมาอยู่รวมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
2.1.3 ความหมายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers: ISP) เป็นการเชื่อมต่อเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่อยู่ทุกมุมโลกได้ง่ายขึ้น (Gateway) รวมทั้งยังมี
การให้บริการด้านข่าวสารและด้านเนื้อหาต่างๆหรืออาจเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเป็นตัวกลางในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะมีทั้งการให้บริการในรูปแบบที่แสวงหาก าไรและทั้ง
ไม่แสวงหาก าไร หน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่มีไว้
เพ่ือให้บุคคลทั่งไปเข้ามาสืบค้นข้อมูลหรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ ากัด แต่หากเป็นหน่วยงานหรือ
บริษัทที่ให้บริการเพ่ือแสวงหาก าไรในเชิงพาณิชย์ หน่วยงานหรือบริษัทเหล่านั้นจะต้องขออนุญาตจาก
รัฐนั้นโดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการนั้นด้วยจึงจะสามารถใช้บริการได้17 
 ลักษณะการให้บริการแบบนี้มีมาตั้งแต่ในปี ค.ศ.1969 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เกิดขึ้น
เพ่ือให้บริการซอฟต์แวร์, Package, Username, Password และคู่สายโทรศัพท์ โดยผ่านอุปกรณ์โม
เดมเพ่ือที่จะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งในระยะเวลานั้นมีบริษัทผู้ให้บริการพียง 4 บริษัท
แต่หลังจากนั้นเมื่ออินเทอร์เน็ตได้มีการแพร่หลายออกไปเริ่มมีผู้ใช้บริการมากขึ้ นท าให้เกิดบริษัทที่
ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากตามไปด้วยจนถึงในปี ค.ศ.1985 มีมากถึง 1,960 และในปี ค.ศ.2001 มี
มากกว่า 6,000 บริษัท 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีผู้ให้บริการการเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 
กสท. โทรคมนาคมจ ากัด(มหาชน)ให้เปิดด าเนินการในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 19 ราย18จึงเห็นได้มา
เริ่มมีผู้ให้บริการประเภทนี้มากในประเทศไทยเลยได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ขึ้นมาเพ่ือควบคุมความเรียบร้อยโดยได้ให้ความหมายค าว่า ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต ว่าหมายถึง  

1. ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ
อ่ืน โยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น  

2. ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน19 

                                           
17สราวุธ ปิติยาศักดิ์, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2555), หน้า 

334. 
18บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน), ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ค้นวันที่ 16 ตุลาคม 

2557 จาก http:/www.cat.net.th/isp/index_thai.html 
19พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (Computer 

Related Crime Act. B. E. 2550) 
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ตามค าจ ากัดความค าว่า “ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers: ISP)”ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ข้างต้นนั้นมีความหมาย
อย่างกว้าง คือรวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานทุกประเภทที่ท าหน้าที่ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลอ่ืน 

 
2.1.4 ประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งส าคัญของผู้คนในยุคเทคโนโลยีที่ท าให้บุคคลจ านวนมากสามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้อย่าไร้พรมแดน แต่อย่างไงก็ตามยังมีบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ยังใช้อินเทอร์เน็ตก่อ
หรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนซึ่งอินเทอร์เน็ตนั้นได้มีลักษณะพิเศษที่เป็นการท างานที่ไม่รวม
ศูนย์และเป็นการกระจายไปอย่างรวดเร็วสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตลอดเวลาเป็นการยากที่จะ
ระบุตัวบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือระบุตัวผู้กระท าความผิด จึงท าให้เกิดแนวคิดการก าหนด
ความรับผิดทางกฎหมายให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers: ISP) ขึ้น
ส าหรับความกระท าความผิดของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่อยู่ภายในระบบของผู้ให้บริการนั้ นๆโดย
เหตุผลที่ว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นผู้สร้างระบบนั้นขึ้นหรือเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ควบคุมเครือข่าย
ที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ใช้ในการกระท าผิด  

การให้บริการทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการมีอยู่หลากหลายมากมายไม่ว่า
จะเป็นการบริการให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการด าเนินการอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ให้บริการนั้นอาจจะเป็น
การให้บริการกันเป็นช่วง ๆ หรืออาจจะเป็นการให้บริการรายเดียวเลยก็ได้หากผู้ให้บริการนั้นมี
ศักยภาพมากพอดังนั้นจึงแบ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

2.1.4.1  ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) 
เป็นผู้ให้บริการประเภทที่ต้องถือว่ามีประโยชน์หลากหลายด้านและมีความส าคัญใน

ล าดับต้นๆของผู้ให้บริการก็ว่าได้เนื่องจากผู้ให้บริการด้านเนื้อหานี้เป็นการบริการที่เกี่ยวกับการค้นหา
ข้อมูลหรือการค้นหาข่าวสารในหลาย ๆ มิติและกล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการให้บริการประเภท
เช่นนี้จึงเห็นได้ว่าข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา การเมืองหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ 
ย่อมมีความส าคัญกับการให้บริการประเภทแบบนี้มากเพราะบางส่วนต้องอาศัยข้อมูลขององค์กรหรือ
สถาบันต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กและรายใหญ่ในทุก ๆ วิชาชีพที่ได้น าข้อมูล
รายละเอียดมาเปิดเผยสู่เครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตท าให้สามารถค้นหาหรือสืบค้นได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการเผยแพร่ในรูปแบบของข้อความ บทความ รูปภาพ ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวอาจจะมีเสียง
หรือไม่มีเสียงก็ได้ โดยท าการเผยแพร่ทางในเว็บไซต์ (Web Site) เว็บเพจ (Web Page) โฮมเพจ 
(Homepage) เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถรับรู้หรือรับทราบข้อมูลต่างๆได้
อย่างรวดเร็วและการเผยแพร่ตามที่กล่าวมานี้เป็นที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจาก
เป็นวิธีการที่สะดวกสบายต่อการเผยแพร่ข้อมูลเพียงแค่น าข้อมูลที่ต้องการจะเปิดเผยมาท าการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WWW) เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จแล้ว อีกทั้งผู้ให้บริการด้าน
เนื้อหาสามารถที่จะท าการสร้างเนื้อหาขึ้นมาเองได้ด้วยเช่นกันอาจท าโดยการ Upload หรือ 
Download ด้วยผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า FTP Server (Forward Transfer Provider) ดั่งที่ว่ามานี้เห็น
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ได้ว่าผู้ให้บริการด้านเนื้อหามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดโดยเฉพาะผู้
ให้บริการด้านเนื้อหาที่ท าการสร้างเนื้อหาขึ้นมาเองหรือผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่มีหน้าที่ดูแลควบคุม
เว็บต่าง ๆ 

2.1.4.2  ผู้ให้บริการคู่สายหรืออุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   
 (Telecommunication Carry) 

เป็นผู้ให้บริการคู่สายโทรศัพท์และวงจรเช่าที่ใช้สื่อสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ในปัจจุบันมีวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่หลายวิธีการด้วยกันแต่โดยทั่วไปที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
นิยมใช้ คือ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ให้บริการอยู่ (Access 
Provider) โดยที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องมีอุปกรณ์หลัก คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็มและ
สายโทรศัพท์ที่ใช้กับโมเด็มเพ่ือเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะท าหน้าที่
เป็นผู้ให้บริการในการจัดหาคู่สายโทรศัพท์เพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต20 

ดังนั้นโดยทั่วไปผู้ให้บริการโทรคมนาคมจึงมีเพียงการให้บริการในการจัดหาคู่
สายโทรศัพท์ส าหรับการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต หรือแบบวงจรให้เช่าให้กับผู้ใช้บริการที่
ต้องการติดตั้งโฮสต์ของตัวเองเท่านั้น ผู้ให้บริการดั่งกล่าวจึงไม่มีการให้บริการอย่างอ่ืนแก่ผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทอ่ืน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการ
เช่าวงจรอยู่หลายหน่วยงาน เช่น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย และ
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น เป็นต้น  

2.1.4.3  ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access-Provider)  
ตามประวัติศาสตร์นั้นผู้ให้บริการประเภทนี้จะเป็นตามสถานศึกษาหรือองค์กรของ

รัฐที่มีงบประมาณและความรู้ความสามารถสูงในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือค่ายต่าง ๆ จนมีรับ
การพัฒนาท าให้เกิดผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access-Provider) เกิดขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว
มักจะเป็นภาคเอกชนที่เข้ามาท าการให้บริการในรูปแบบของพาณิชย์โดยผู้ให้บริการจะท าการจัดหา
ช่องทาง (Gateway) เผื่ออ านวยความสะดวกต่าง  ๆ แต่ผู้ ใช้บริการจะเข้าสู่ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้จะต้องเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสียก่อนเมื่อผู้ใช้บริการ
สมัครเป็นสมาชิกแล้วผู้ใช้จะได้รับ User Name และ Password ไว้ในการเชื่องต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งผู้ให้บริการประเภทดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรที่มีอ านาจในการจัดระบบเครือข่าย
เสียก่อนจึงจะด าเนินการให้บริการแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

2.1.4.4  ผู้ให้บริการให้เช่าพ้ืนที่หรือServerในอินเทอร์เน็ต (Host-Service-                         
 Provider) 

ผู้ให้บริการประเภทนี้มีลักษณะเป็นการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผู้ให้บริการ
เช่าพ้ืนที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูล เมื่อผู้ดูแล
เว็บไซต์ (Webmaster) ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์เสร็จแล้วผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าวจะน าเว็บไซต์ของ
ตัวเองไปฝากเก็บไว้ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่  Server เพ่ือที่จะให้เว็บไซต์ของตนไปปรากฏอยู่ใน

                                           
20สาวตรี สุขศรี, เรื่องเดิม, หน้า 100. 
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อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่นั้นอาจจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์เองก็ได้จึงท าให้สามารถง่ายต่อการที่จะ
ควบคุมเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นผู้จัดท าเว็บไซต์และท าการจัดหาข้อมูลต่างทั้งที่
เป็นไปในรูปแบบของเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอง21 เมื่อหาได้แล้วจึงน าข้อมูลเหล่านั้นอัพ
โหลด (Upload) สู่เว็บไซต์ แต่หากผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยมีแต่การให้บริการเช่าพ้ืนที่เพียง
อย่างเดียวนั้นท าให้ไม่สามารถที่จะท าการควบคุมเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
พอ เช่นพวกกลุ่มข่าว (Usenet News) เป็นต้น 
 
2.2 การรับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต  
 

2.2.1 การให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามกฎหมายภายในของ 
 ประเทศต่าง ๆ  
ในประเทศที่เคารพหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้ได้มองว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เป็น

เพียงแค่สื่อประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ได้มีบทบาทและผสมรวมอยู่ในเรื่องต่างๆทุก ๆ บริบทของสังคม
โดยเฉพาะเป็นที่ส าหรับการถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ จนบางครั้งอินเทอร์เน็ต
กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติหลากหลายด้านด้วยกันจึงไม่ควรที่
จะมีกฎหมายหรือมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาจ ากัดการแสงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตและใน
หลายๆประเทศได้เริ่มเล็งเห็นถึงความส าคัญของการแสดงความคิดเห็นจึงได้มีการบัญญัติหลักการ
คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆโดยถือว่าเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของพลเรือนที่ควรได้รับและรัฐจะกระท าการจ ากัดเสรีภาพทางความคิดของประชาชนโดย
ออกกฎหมายมาบังคับใช้ไม่ได้ด้วยที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นหลักสากลที่ทุกประเทศให้ความรับรองและรัฐ
ของแต่ละประเทศจะต้องท าการสนับสนุนให้มีการก ากับหรือควบคุมดูแลกันเองและรัฐจะเข้า
แทรกแซงสิทธิเหล่านี้ไม่ได้ที่ส าคัญที่สุดรัฐจะปิดก้ันเสรีภาพของการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ไม่ได้เช่นกัน 

หรือแม้ทว่าในการแลกเปลี่ยนซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้จะเป็นไปในทางที่อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลร้ายแก่บุคคลอ่ืนก็ตามความคิดเห็นในลักษณะนี้ก็ได้รับความคุ้มครองเช่นกันโดย
ยึดถือหลักว่า รัฐประเทศนั้น ๆ จะต้องพยายามผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แท้จริงหรือมี
การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นมาเพ่ือหักล้างข้อเท็จจริงดีกว่าเป็นการตัดโอกาสที่จะท าการน าเสนอ
ข้อมูลใด ๆ โดยการสั่งห้ามเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะถือได้ว่าเป็นการขัดต่อสิทธิและขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ 

ดั่งเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความส าคัญถึงการรับรองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นเพราะเป็นประเทศที่ปกครองแบบระบบประชาธิปไตยและได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิไว้ใน
รัฐธรรมนูญรวมถึงทางปฏิบัติศาลก็ได้น าหลักการรับรองการแสดงความคิดเห็นมาใช้โดยตีความไว้
อย่างกกว้างขาวงจนได้ขยายความคุ้มครองดังกล่าวนี้ออกไปอีกมากโดยให้หมายรวมไปถึงการแสดง

                                           
21สราวุธ ปิติยาศักดิ,์ เรื่องเดิม, หน้า 335.  
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ความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตด้วย22 เช่น การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าที่แม้จะ
เป็นไปในทางที่เสียหายบางหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบางเล็กน้อยก็ได้รับความคุ้มหากการ
วิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นประโยชน์เพ่ือสาธารณะผู้แสดงความคิดเห็นนี้ก็ไม่มีความผิดทางอาญาหรือใน
บางครั้งมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานของศาลหรือค าพิพากษาของศาลเช่นนี้ก็ได้รับ
ความคุ้มครอง23 ด้วยเนื่องจากประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีความเสรีภาพสูงกว่าหลายๆประเทศ
และการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเหล่านี้กลับท าให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น รัฐจึงไม่มีอ านาจที่จะมา
ออกกฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์ได้          

อีกท้ังประเทศอังกฤษก็ได้มีความตั้งใจที่จะออกกฎหมายมาเพ่ือคุ้มครองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างประเทศอ่ืน ๆ และกฎหมายที่ออกมานี้ได้มีการก าหนดไว้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาท าการ
แทรกแซงสิทธิของประชาชนมิได้แม้กระทั่งจะมาท าการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนก็ไม่ได้เช่นกันโดยหลักที่ว่ามานี้ได้ก าหนดอยู่ใน The UN Universal Declaration of 
Human Right และ The European Convention of Human Right24 

รวมถึงประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
แม้กระท่ังเสรีภาพบนสื่อออนไลน์โดยได้รับการรับรองว่าจะไม่มีการเกิดการแทรกแซงจากรัฐบาลโดย
ได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญเยอรมันเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแสดงให้เห็น
ว่ารัฐไม่อาจที่จะเข้ามาท าการปิดกั้นและระงับการเผยแพร่เนื้อหาไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ ก็
ตามจะเป็นก่อนมีการเผยแพร่หรือเป็นการหลังที่มีการเผยแพร่เนื้อหานั้นออกไปแล้วก็ตาม 

ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความส าคัญถึงสิทธินี้มากโดยมีการด าเนินการระหว่างการทูตเพ่ือ
เชื่อมความสัมพันธ์และร่วมกันก าหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพทางความคิดบนสื่อ
อินเทอร์เน็ตและในขณะเดียวกันเพ่ือหาทางออกของปัญหาการก่ออาชญากรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 

อย่างไรก็ตามการที่หลาย ๆ ประเทศได้ค านึงถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้แต่ก็
ไม่อาจที่จะกล่าวได้ว่าเป็นการรับรองที่สมบรูณ์เพราะได้มีการก าหนดการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล
บางอย่างหรือมีบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นสิทธิดังกล่าวไว้ด้วยว่าเสรีภาพบางประเภทไม่สามารถที่
จะให้ความคุ้มครองได้ เช่น การกล่าวถ้อยค าหมิ่นประมาทหรือค ากล่าวที่มีลักษณะเป็นการละเมิด
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและรูปภาพอนาจารต่าง ๆ หรือบางครั้งได้มีค าพิพากษาต่าง ๆ ออกมาโดย
ให้หลักการที่ว่าอย่างใดเป็นการได้รับรองและอย่างใดไม่เป็นการได้ความรับรองจากสิทธิที่กฎหมายให้
ไว้จึงเห็นว่าไม่ได้เป็นการรับรองเสรีภาพที่เด็ดขาดเนื่องมาจากหากในแต่ละประเทศนั้น ๆ ไม่มีการขีด

                                           
22วราภรณ์ วนาพิทักษ์, มาตรการการจัดการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต

ของประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2550), หน้า 20.  

23สาวตรี สุขศรี, อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ งานวิจัยผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 287.   

24วราภรณ์ วนาพิทักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 22.  
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เส้นหรือวางกรองของการใช้สิทธิไว้แต่อย่างใดเลยจะท าให้ประชาชนเกิดการใช้สิทธิที่มีอยู่มาก
จนเกินไปอาจจะไปกระทบสิทธิของผู้อ่ืนได้ โดยในบางประเทศได้มีการให้อ านาจรัฐที่จะท าการเข้า
แทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเรือนในประเทศของเขาได้โดยมีการออกกฎหมาย
มารองรับการให้อ านาจแก่รัฐในการที่จะจ ากัดความคิดเห็นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขัดต่อ
กฎหมาย และขัดต่อศีลธรรม  

การที่รัฐจะเข้ามามีบทบาทในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพได้จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายที่ตราขึ้นและในการตรากฎหมายนี้ในทุกประเทศก็ได้มีการวางหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้มากมาย
และมีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ รัฐจะกระท าสิ่งใด ๆ เพ่ือเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไม่ได้เว้นแต่มีกฎหมายให้อ านาจไว้และจะต้องกระท าภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย
ก าหนดเท่านั้นที่ส าคัญจะต้องกระท าไปเพื่อส่วนรวมของประเทศหรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
โดยกระท าเท่าที่จ าเป็นและการกระท านี้จะต้องได้สัดส่วนพอสมควรแก่เหตุในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
เนื่องจากหากไม่มีหลักพอสมควรแก่เหตุแล้วอาจจะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการเกิดกว่าเหตุได้
และอ้างว่าตนมีอ านาจตามกฎหมายหรือตามรัฐธรรมนูญจนเกิดความเสียหายมากกว่าเกิดประโยชน์ 

วิธีการของแต่ละประเทศในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ต
โดยรัฐนั้นจะเป็นไปในรูปแบบของการตรากฎหมายหรือปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเช่น เป็นการสั่งปิด
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมผิดกฎหมายบางประเทศถึงขนาดปิดกั้นไม่ให้ประชาชนของตน
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในด้านต่าง ๆ เลยทีเดียวประเทศที่มีการก าหนด
กฎเกณฑ์ที่ค่อยข้างเข้มงวดเช่นนี้มักจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบปกครองรูปแบบคอมมิวนิสต์จึงเห็นได้
ว่าอินเทอร์เน็ตถือเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางที่เป็นพ้ืนที่เปิดส าหรับการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นแต่
ประชาชนก็ไม่ได้รับสิทธินี้อย่างสมบูรณ์แบบ 

เมื่อต้นปี พ.ศ.2557 ประเทศจีนได้มีการสั่งให้ท าการปิดกั้นสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งลงนั้นก็
คือ ไลน ์(Line) ที่เป็นระบบการสื่อสารที่สะดวกสบายและได้แผ่ระบาดไปทั่วโลกเป็นที่ยอมรับของคน
ทั่วไป โดยประเทศจีนได้ออกมาให้เหตุผลว่า ไลน์เป็นโปรแกรมที่มีคุณภาพมากในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันแต่จะท าให้ประชากรของประเทศไม่มีการพัฒนาหรือพัฒนาล่าช้าไปเพราะเห็นว่า
ประชาชนของประเทศใดที่เริ่มเกิดเสพติดโปรแกรมดังกล่าวแล้วท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลด
น้อยลงมากและประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการแข่งขันภายในประเทศสูงจะท าให้แต่ละคนไม่เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างที่ผ่านมา รัฐบาลที่จึงมีค าสั่งให้ใช้มาตรการปิดกั้นการเข้าถึงโปรแกรมนี้ก่อนที่จะมี
การเผยแพร่เข้ามาในประเทศโดยออกเป็นกฎหมายเอาผิดกับผู้ลักลอบน าเข้าโปรแกรมและผู้ที่ลักลอบ
ใช้โปรแกรมนี้อย่างเคร่งครัด 

แต่ก็มีบางประเทศที่พยายามจะผลักดันให้ใช้หลักการควบคุมก ากับดูแลตัวเองเพ่ือที่จะสร้าง
จิตส านึกให้กับคนในประเทศและพยายามสร้างเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้มีการ
กลั่นกรองเนื้อหาหรือปิดกั่นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายด้วยกันเองมากกว่าที่รัฐจะออกกฎหมายมาบังคับใช้ 
อย่างเช่น ประเทศอังกฤษได้มีการตั้งสมาคมโดยการรวมตัวกันของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนก ากับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตกันเอง แต่ในทางกลับกันประเทศ
เยอรมนีได้มีการออกกฎหมายมาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจ ากัดเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและห้ามเผยแพร่
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เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยผู้ให้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องกลั้นกรองเนื้อหาหรือปิดกั้นก่อนเสมอ เช่น 
เนื้อหาที่เก่ียวกับการดูถูกเหยียดหยามสีผิว เกี่ยวกับศาสนา เป็นต้น  

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ก็ได้มีการกล่าวถึงหลักการในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนไว้อย่างชัดแจ้งและได้มีการก าหมดข้อบังคับไว้มากมายเพ่ือรับรอบสิทธิเสรีภาพต่าง  ๆ โดย
ถือว่าปฏิญญาสากลเป็นพลังส าคัญทางศีลธรรม จริยธรรมและถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญ ในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่บรรดาประเทศทั่วโลกยอมรับ ข้อความในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศต่าง ๆ ว่าบุคคลทุกคนย่อมมี
อิสรเสรีและมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครมาจากที่ใดไม่แบ่งแยก  สีผิว เชื้อชาติ เพศ 
ภาษาแต่อย่างใดและมีสิทธิในการด ารงชีวิตให้มีความผาสุขห้ามผู้ใดมาละเมิดที่ส าคัญบุคคลทุกคนมี
ความเสมอภาคกันในทางกฎหมายอย่างบริบูรณ์ นั้นหมายความได้ว่ามนุษย์ทุกคนได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็น สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค
แม้กระท่ังได้รับความรับรองและคุ้มครองตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศได้มีข้อตกลงกันไว้จนอาจจะ
กล่าวได้ว่าปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถูกสร้างขึ้นอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ที่ไม่สามารถ
ละเมิดได้เลย25 

เห็นได้ว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ไหนๆก็สามารถที่จะใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานนี้ได้รวมไปถึงสิทธิ
ในการแสดงออกทางความคิดเห็นที่ได้รับรองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและที่ส าคัญสิทธิเสรีภาพ
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายจะใช้สิทธิเสรีภาพที่ขัดต่อกฎหมายไม่ได้ถือว่าเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อ
กัน  
 

2.2.2 การให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
 ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550    
ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีนิยมที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งรัฐธรรมนูญเสมอมาโดยหลักการให้

ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญนั้นได้มีมาตั้งแต่ช้านานสามารถ
อธิบายได้จาก หลักประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบบการปกครองรูปแบบหนึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงหมายถึงการปกครองตนเองของผู้อยู่ภายใต้การปกครอง
หรือการมีรัฐบาลซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมาจากประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยเป็น
การปกครองซึ่งประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองโดยมีรากฐานอยู่บนความคิดของเสรีภาพ
(Liberty) และความเสมอภาค (Equality) ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Volkssouveraenitaet)26 

                                           
25ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, หม่ินประมาททางอินเทอร์เน็ต, ค้นวันที่ 

9 เมษายน 2556 จาก http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=16&me 
nu_id=2&groupID=1&subID=14  

26บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ความเป็นมนุษย์, พิมพ์
ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), หน้า 197.  

http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=16&me%20nu_id=2&groupID=1&subID=14
http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=16&me%20nu_id=2&groupID=1&subID=14
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และหากจะกล่าวถึงหลักการให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตาม
รัฐธรรมนูญแล้วอีกหลักหนึ่งที่ส าคัญที่จะขาดไม่ได้เพราะจะท าให้เห็นถึงหลักดังกล่าวนี้ได้ชัดเจนขึ้นคือ 
หลักนิติรัฐ (Das Rechtsstaatsprinzip) ซึ่งหมายความถึง รัฐแห่งความมีเหตุผลอันมีรูปแบบการ
ปกครองตามเจตจ านงโดยรวมหรือเป็นการปกครองที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลเพ่ือการอยู่อาศัย
ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยและหลักนิติรัฐยังสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 

1.  หลักการแบ่งแยกอ านาจ   
2.  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
3.  หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง 
4.  หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา 
5.  หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 
6.  หลัก ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย 
7.  หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 27 

แต่ในที่นี้จะขออธิบายเฉพาะ หลักการข้อ 2 และข้อ 7 ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อนี้ กล่าวคือ 
หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีความเกี่ยวข้องกับหลักนิติรัฐเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น

สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือสิทธิในความเสมอภาคจึงเห็นได้ว่ารัฐจะต้องเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนฉะนั้นรัฐจะท าการแทรกแซงสิทธิของประชาชนไม่ได้นอกเสียจากจะมีกฎหมายให้
อ านาจและกฎหมายนั้นจะต้องเป็นธรรมด้วยเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างแท้จริง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถือว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของนิติรัฐเพราะถือว่าเป็นหลัก
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้
เป็นกฎหมายที่อยู่ในล าดับสูงสุดในระบบกฎหมายและหากกฎหมายในล าดับที่ต่ ากว่ามาขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีผลใช้บังคับจากที่กล่าวมาท าให้เห็นว่าหลักการนี้ได้มีก าหนดไว้ตั้งแต่สมัยก่อน
แต่โดยสมัยนั้นไม่ได้มีการก าหนดเป็นลายลักอักษรไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนปัจจุบันแต่ได้วางหลักอยู่ใน
ทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย28  หากจะพิจารณาถึงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแล้วควรที่จะเริ่ม
พิจารณาความหมายของค าว่า สิทธิ และ เสรีภาพ เสียก่อนจากนั้นจึงค่อยพิจารณาประเภทของสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น   

ความหมายของค าว่า สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่
บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้นว่าสิทธิในการแสดงความ

                                           
27วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย, 2546), หน้า 40.  
28ศาลรัฐธรรมนูญ, รวมบทความทางวิชาการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 9 ศาล

รัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน (กรุงเทพฯ: ศาล
รัฐธรรมนูญ, 2557), หน้า 256.  
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คิดเห็นทางสื่ออินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกสิทธิที่ผู้ใช้บริการทุกคนมีมาอยู่ แต่ก าเนิดสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ตามที่ต้องการแต่การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนี้ก็ไม่อาจจะใช้ไปในทางหมิ่นประมาทผู้อ่ืนได้ 

ความหมายของค าว่า เสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง บุคคลมีอิสระในการที่จะกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการ ฉะนั้นแล้วเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การ
เขียน การพิมพ์ เหล่านี้เป็นอิสระที่ผู้ใช้บริการจะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้โดยปราศจากการรบกวน
ขัดขวางจากผู้อ่ืนหรือจากรัฐในการก าจัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ของผู้ใช้บริการทุกคนควรมี 

ความแตกต่างระหว่าง สิทธิและเสรีภาพ จึงอยู่ที่ว่า สิทธิ เป็นอ านาจที่บุคคลมีอยู่เพ่ือ
เรียกร้องให้ผู้อ่ืนกระท าการหรือละเว้นกระท าการ แต่ในขณะที่ เสรีภาพ เป็นอ านาจที่บุคคลมีอยู่
เหนือตัวเองในการตัดสินใจที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
เสรีภาพจึงไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนแต่อย่างใด29  หากน าหลักการให้ความคุ้มครองเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาปรับกับความหมายของค าว่า สิทธิและเสรีภาพแล้วเห็นว่า
การแสดงความคิดเห็นทางสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นการกระท าที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ว่ากระท าได้โดยไม่ผิด
กฎหมายเพราะผู้ใช้บริการทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เท่าเทียบกันแต่จะใช้การ
แสดงความคิดเห็นนั้นเกินไปกว่าที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญก าหนดหลักการให้ความ
คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้โดยมีเจตนาที่จะรับรองและให้ความคุ้มครองเพียงเท่าที่
บัญญัติไว้เท่านั้น 

แม้การแสดงความคิดเห็นทางสื่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตทุกคนก็ตามแต่การมีหลักการให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นก็เพ่ือ
ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระท าการแสดงความคิดเห็นที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่นโดยไร้ขอบเขตจ ากัด 

หากพิจารณาจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ก็ได้มีการบัญญัติสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นไว้อย่างชัดเจนว่าเสรีภาพย่อมเป็นของทุกคนสามารถมีสิทธิในการติดต่อสื่อสารกัน
และบุคคลทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่ว่าด้วยวิธีใด  ๆ ภายใต้ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด30 
   เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้บัญญัติหลักการเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้มากมายและต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้รับ
หลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้โดยมีการแก้ไขเพียงเล็กน้องเพ่ือให้มีการเข้ากับยุคสมัยที่ประเทศได้

                                           
29วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
30มาตรา 37 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 
มาตรา 39 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การ

เขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน    
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เปลี่ยนแปลงไป31แต่หลักการในการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ยังคง
เดิมว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะออกความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกันโดยถือหลักที่ว่าบุคคลมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เสมอกันตามรัฐธรรมนูญรับรองไว้ 
  จากที่ได้กล่าวาข้างต้นท าให้เห็นว่าปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้มี
การบัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้โดยชัดแจ้งแล้วใน มาตรา 4532 แต่ถึงจะมีการ
บัญญัติรับรองไว้นั้นก็ดีการจะอ้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้จะต้องพิจารณาอีกมาตราหนึ่ง
ประกอบด้วยเสมอคือมาตรา 2933 จะใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่น 
 

2.2.3 การจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญก าหนดรับรองไว้ให้แก่ประชาชนทุกคนนั้นอาจจะจ าแนกออก

ได้เป็นหลาย ๆ ประเภทโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปบางประเภทก็ได้บัญญัติรับรองไว้
อย่างสมบูรณ์แต่ในบางประเภทก็บัญญัติรับรองไว้โดยมีข้อจ ากัดและหนึ่งในนั้นก็รวมถึงสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยสิทธิและเสรีภาพประเภทนี้เป็นสิทธิและเสรีภาพในรูปแบบของ

                                           
31มาตรา 28 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ

เสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   วรรคสอง บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 
       วรรคสาม บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพ่ือบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
หมวดนี้ได้โดยตรง หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้
สิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
        วรรคสี่ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิ
ตามความในหมวดนี้ 

32มาตรา 45 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด 
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน  

33มาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญก าหนด
ไว้จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 

วรรคสอง กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 

วรรคสาม บทบัญญัติวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 
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การกระท ารัฐธรรมนูญจึงต้องบัญญัติไว้อย่างมีข้อจ ากัดเสมอเพ่ือความสงบเรียบร้อยในสังคมเพราะแต่
ละคนจะใช้สิทธิและเสรีภาพให้เกิดผลเสียต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อส่วนรวมไม่ได้ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตแต่ละคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นแปลเปลี่ยนกันได้อย่างเสรีภาพแต่จะใช้เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นโดยการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
ที่มีลักษณะเป็นการลบหลู่หรือหมิ่นประมาทผู้อ่ืนหรือต่อความสงบเรียบร้อยและศรีธรรมอันดีไม่ได้ 
ดังนั้นจึงต้องมีการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นการจัดระเบียบแห่งการใช้สิทธิและ
เสรีภาพ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ตกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน อาจเรียกได้ว่ากฎหมายเป็นทั้ ง ตัว
ก่อให้เกิดสิทธิเสรีภาพและเป็นทั้งตัวจ ากัดสิทธิเสรีภาพเช่นกันแต่การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นจะ
การท าได้ต่อเมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถท่ีจะออกความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้หาก
การกระท านั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของการคุ้มครองแต่การแสดงความคิดเห็นนี้จะถูกจ ากัดให้อยู่ภายใน
ขอบเขตที่เหมาะสมหรืออยู่ภายใต้การเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนและอยู่ภายใต้ศีลธรรมอัน
ดีของสังคม โดยการจ ากัดนี้มุ่งเน้นเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

การคุ้มครองสิทธิของบุคคลอ่ืนถือว่าเป็นเหตุผลประการส าคัญในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ดั่งเช่นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยเหตุผลเพ่ือการคุ้มครอง สิทธิของบุคคลอ่ืนตามที่ปรากฏ
อยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 45 วรรคสอง (เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น)34   

การคุ้มครองเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะการ
คุ้มครองประเภทนี้ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่สมัยโรมันและโดยทั่วไปแล้วผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมมา
ก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวเสมอ ด้วยเหตุนี้การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์
สาธารณะก็ดีหรือเพ่ือความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ดีถือว่าเป็นธรรมแล้วตามรัฐธรรมนูญ ดั่งเช่น 
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยเหตุผลเพ่ือ ประโยชน์สาธารณะ หรือ เพ่ือความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนตามที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 35 วรรคสอง35 มาตรา 34 วรรคสอง36 มาตรา 36 วรรคสอง37และ มาตรา 45 วรรคสอง38 

                                           
34นพดล อินนา, เรื่องเดิม, หน้า 111. 
35มาตรา 35 วรรคสอง  การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไป

ยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือ
ความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

36มาตรา 34 วรรคสอง การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชนการผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิ์ภาพของผู้เยาว์ 

37มาตรา 36 วรรคสอง การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน 
รวมทั้ง การกระท าด้วยประการอ่ืนใดเพ่ือให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึง
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(เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะมีอ านาจอย่างสมบูรณ์โดยอาศัย
เหตุผลดังกล่าวมาจ ากัดสิทธิและเสรีภาพได้โดยปราศจากขอบเขตเพราะถึงแม้รัฐจะมีอ านาจในการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพแต่การใช้อ านาจดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของหลักการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ เช่น 

1. สิทธิและเสรีภาพบางเรื่องที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้โดยเด็ดขาดจะไปตรา
กฎหมายหรือกฎเพ่ือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได้ แต่ถ้าสิทธิและเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญไม่ได้
บัญญัติรับรองและคุ้มครองโดยเด็ดขาด สิทธิและเสรีภาพนั้นก็อาจจะถูกจ ากัดได้ 

2. การจะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพใดนั้น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์เฉพาะเรื่องตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น มาตรา 45 วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดในเรื่องเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน ซึ่งตามวรรค
ที่สองได้ก าหนดเรื่องการจ ากัดเสรีภาพไว้เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพ เกียติยศ ชื่อเสียง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

3. สิทธิและเสรีภาพที่จะถูกจ ากัดนั้น ต้องจ ากัดแต่เฉพาะเท่าที่จ าเป็นจะจ ากัดไปทุกเรื่อง
ทุกกรณีไม่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นไปตาม หลักความพอสมควรแก่เหตุ และเพ่ือจ ากัดการใช้อ านาจของรัฐ
ไม่ให้เป็นไปโดยอ าเภอใจนั่นเอง 

4. การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพต้องไม่ไปกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
นั้นหรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าต้องไม่มีผลท าให้สาระส าคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นต้องเสียไป 
ตัวอย่างเช่น การจะไปจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งนั้น จะไป
จ ากัดจนถึงขนาดที่ท าให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนั้นไม่ได้ 

5. กฎหมายที่จะออกมาจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง39 

บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้บัญญัติเรื่องการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในมาตราต่าง ๆ คือ 

มาตรา 37 วรรคสอง บัญญัติว่า การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อ
ถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการอ่ืนใดเพ่ือให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมี

                                           
กัน จะกระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคง
ของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

38มาตรา 45 วรรคสอง การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ 
เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชน 

39ศาลรัฐธรรมนูญ, รวมบทความทางวิชาการของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 12 ศาล
รัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: ศาล
รัฐธรรมนูญ, 2557), หน้า 6.  
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ติดต่อถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความ
มั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา 39 วรรคสอง บัญญัติว่า การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐเพ่ือคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชน 

วรรคสาม การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือลิดรอน
เสรีภาพตามมาตรานี้จะกระท ามิได้   

วรรคสี่ การให้น าข่าว หรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวล าที่
ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง 

วรรคห้า เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   

วรรคหก การให้เงิน หรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอ่ืนของ
เอกชนรัฐจะกระท ามิได้ 

และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติเรื่องการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในมาตราต่าง ๆ คือ 

มาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญก าหนด
ไว้จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 

วรรคสอง กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 

วรรคสาม บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา 45 วรรคสอง บัญญัติว่า การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชน 
       วรรคสาม การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ 
จะกระท ามิได้ 
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        วรรคสี่ การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง 
        วรรคห้า การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนอ่ืน จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือ
การรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง 
        วรรคหก เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
        วรรคเจ็ด การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของ
เอกชน รัฐจะกระท ามิได้  
 
2.3 การหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ต 
  

2.3.1 ความหมายของการหม่ินประมาท 
2.3.1.1  ความหมายของการหมิ่นประมาททางอาญา 
การพัฒนาของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งท าให้เกิดการพัฒนาในการ

กระท าความผิดควบคู่ไปด้วยในขณะเดียวกันหรือท าให้เกิดการกระท าผิดรูปแบบใหม่ขึ้นเลื่อย  ๆ ซึ่ง
นับวันจะกลายเป็นข้อขัดแย้งและท าลายความสงบเรียบร้อยของสังคมที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเสรีและการแสดงความคิดนี้บางครั้งอาจจะเป็นความคิดที่ผิดกฎหมายฐานหมิ่นประมาทก็ว่าได้
เพราะการกระท าโดยหมิ่นประมาทตามที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ก าหนดไว้นั้นเกิดขึ้นได้
ง่ายหรือแม้บางที่เจ้าตัวเองก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่แสดงออกไปนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรืออาจจะกล่าวได้
ว่าการแสดงความคิดเห็นบางลักษณะนั้นเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อ่ืนไม่ว่าการหมิ่นประมาท
นั้นจะกระท าผ่านช่องทางใด ๆ รวมไปถึงหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตด้วยซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การกระท าที่ผิดต่อกฎหมายซึ่งการกระท า
นั้นจะต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพ่ือกระท าความผิดหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไป
ในทางท่ีผิดโดยเจนตาไม่ว่าการกระท านั้นจะผิดต่อกฎหมายหรือไม่โดยในความกระท าความผิดนี้ท าให้
ผู้กระท าความผิดได้รับประโยชน์และผู้เสียหายได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ หาก
ตีความในความหมายอย่างแคบ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์จะมีความหมายเฉพาะความผิดที่เกิด
ขึ้นกับข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่หากตีความอย่างกว้างจะเป็นการที่การกระท าความผิดที่
ทุกอย่างมีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ40หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เป็นการกระท าที่กระท าโดยเจตนาต่อระบบคอมพิวเตอร์  (Computer System) เช่น 
การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบหรือการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไปรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือ

                                           
40ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ, โครงการพัฒนากฎหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2557), หน้า 48.  



29 
 
มีลักษณะหมิ่นประมาทผู้อ่ืนท าให้เกิดความเสียหายรวมทั้งเป็นการขัดต่อความสงบและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนและอีกกรณีหนึ่งเป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer Data) เช่น การท า
ให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบหรือเป็นการหมิ่น
ประมาทผู้อื่นโดยข้อมูลอันเป็นเท็จ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจแบ่ง อินเทอร์ เน็ตออกเป็นสองแนวคิดได้ดังนี้  1. 
อินเทอร์เน็ตเป็นระบบสื่อสารที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้นเป็นการ
ท าให้เกิดการติดต่อในรูปแบบใหม่ ๆ ท าให้ผู้คนได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันโดยไม่อยู่ในขอบเขตของ
ขีดจ ากัดทางระยะทางอีกต่อไปหรืออินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถแปลเปลี่ยน
ความเห็นกันได้และเป็นการเปิดโลกใหม่ๆไม่ว่าจะด้านสังคมประเพณีหรือแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรม 2. 
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถท าลายในหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างได้ อาจจะเป็นสื่อที่มีการแปล
เปลี่ยนในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือข้อความจริงอาจจะถูกบิดเบือนไปจากความจริงได้หรืออาจท าให้
ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมลดน้อยลง ไปได้เพราะจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านตัวกลาง 
(อินเทอร์เน็ต) เป็นส่วนใหญ่ท าให้ความสัมพันธ์เฉพาะหน้าลดลง  

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อดีและไม่ดีในเวลาเดียงกันแต่ขึ้นอยู่
กับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตว่าจะเลือกใช้ไปในทิศทางใดหากเลือกใช้ไปในทางที่ดีผู้ใช้ก็จะได้รับประโยชน์
อย่างมหาศาลและหากเลือกใช้ไปในทางที่ไม่ดีผู้ใช้ก็ต้องรับผิดชอบและรับผิดตามกฎหมาย ท าให้
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถกระท าความผิดได้โดยที่ไม่มีการ
ตรวจสอบหรือเข้มงวดมากเท่าที่ควรหรือมาตรฐานการตรวจสอบไม่ได้มีการพัฒนาไปตามการพัฒนา
อินเทอร์เน็ตจนท าให้อัตราการเกิดการกระท าความผิดขึ้นมากในทุก ๆ วันโดยหนึ่งในนั้นเป็นการ
กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตโดยอาจจะเป็นการเขียนข้อความตัวอักษรเพียง
อย่างเดียวหรืออาจจะเป็นการเขียนข้อความประกอบภาพถ่ายที่หมิ่นประมาทผู้อ่ืนก็ได้และการกระท า
เช่นนี้ได้มีอัตราสูงขึ้นมากจากสมัยก่อน แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้มีการบัญญัติความรับผิดใน
หลายฐานความผิดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและหนึ่งในนั้นก็ได้บัญญัติความผิดฐานหมิ่น
ประมาทเอาไว้ด้วยใน มาตรา 326 (การหมิ่นประมาททั่วไป) และมาตรา 328 (การหมิ่นประมาทโดย
การโฆษณา) ต้องรับโทษหนักข้ึน 

ส่วนในการให้ความหมายของค าว่า หมิ่นประมาท ได้มีการให้ความหมายที่แตกต่าง
กันออกไป ซึ่งโดยการให้ความหมายนั้นในบางทีก็ยึดถือตามค านิยามทั่วไปหรือบางทีอาจยึดถือตามค า
พิพากษาของศาลฎีกา กล่าวคือ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมิ่นประมาท 
หมายถึง แสดงกิริยาวาจาดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน41  

ส าหรับประมวลกฎหมายอาญาได้มีการบัญญัติค าว่าหมิ่นประมาทไว้อยู่ในมาตรา 
326 และมาตรา 328 แต่ก็ไม่ได้มีการให้ความหมายหรือการจ ากัดความไว้ว่าอย่างไรแค่ไหนแม้กระทั่ง
ขอบเขตที่จะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาท แม้จะไม่ได้มีค านิยามไว้โดยชัดแจ้งก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก

                                           
41พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, ค้นวันที่ 30 มกราคม 2558 จาก 

http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp  

http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp
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เพราะในการตีความของค าว่า หมิ่นประมาท ได้มีอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักกฎหมายหลายท่านไว้
ให้ความหมายไว้รวมไปถึงค าพิพากษาของศาลฎีกามากมาย 

การก าหนดความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้ขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองและท าการรักษาชื่อเสียง
ของบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณธรรมทางกฎหมายอย่างหนึ่งโดยประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดนี้
มุ่งที่จะคุ้มครองป้องกันผู้ที่เสียหายและในทางกลับกันก็มีความมุ่งหมายที่จะลงโทษแก่บุคคลที่เป็น
ผู้กระท าผิดอีกด้วยโดยการใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สามโดยมีเจตนาให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ดังนั้นจึง
ต้องพิจารณาค าว่า ชื่อเสียง หมายถึงอะไรแค่ไหนจึงจะถือว่าเป็นชื่อเสียงของบุคคลแต่ละคน ชื่อเสียง
นี้อาจเป็นค่าหรือราคาที่มนุษย์มีต่อกันในสังคม ฉะนั้นแล้วชื่อเสียงจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากต่อ
การด ารงชีวิตในมุมมองของทางด้านความสัมพันธ์ การท าให้เสียหรือท าลายชื่อเสียงจึงมีผลกระทบ
ทั้งตัวผู้ที่เสียหายและยังขยายวงกว้างออกไปสู่ความสัมพันธ์ทางสังคมอีกด้วยโดยท าให้ผู้ อ่ืนหรือ
บุคคลภายนอกเข้าใจและคิดผิดจนกระท่ังมีอคติที่ไม่ดีท าให้ตีคุณค่าของบุคคลนั้นต่ าลงได้ 

2.3.1.2  ความหมายของการหมิ่นประมาททางแพ่ง 
การกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนแม้กฎหมายอาญาจะ

ได้มีการก าหนดฐานความผิดหมิ่นประมาทไว้แล้วในมาตรา 326 หรือมาตรา 328 และรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2550 มาตรา 3542เพ่ือคุ้มครองสิทธิประเภทนี้แต่ในทางแพ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็
ได้มีการบัญญัติไว้เป็นเอกเทศอีกส่วนหนึ่งต่างหากอยู่ในมาตรา 42343 โดยห้ามไม่ไห้ผู้ใดท าการ
ล่วงเกินสิทธิเกี่ยวกับชื่อเสียงซึ่งมีความคล้ายคลึงมาตรา 326 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่อย่างไร
ก็ดียังคงมีข้อแตกต่างระหว่างหมิ่นประมาทในทางแพ่งกับทางอาญาอยู่บ้าง กล่าวคือ 

1.  การหมิ่นประมาทในทางแพ่งจะต้องฝ่าฝืนต่อความจริงเท่านั้น จึงจะเรียกว่าท า
ให้เสียหาย ถ้าหากเป็นความจริงก็ไม่เสียหายจึงไม่เป็นความผิดทางแพ่ง แต่ในทางอาญาไม่ว่าการหมิ่น
ประมาทนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่จริงก็ตามล้วนเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททั้งสิ้น 

                                           
42มาตรา 35 บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความ

เป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็น

การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ 

 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เก่ียวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  

43มาตรา 423 ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืน ต่อความจริง เป็นที่
เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืน ก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางท ามาหาได้ หรือทาง
เจริญของเขาโดย ประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพ่ือ ความเสียหาย
อย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ท้ังเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อ ความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้ 

ผู้ใดส่งข่าวสาส์นอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเอง หรือผู้รับข่าวสาส์นนั้นมีทางได้
เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่า เพียงที่ส่งข่าวสาส์นเช่นนั้นหาท าให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่า
สินไหมทดแทนไม่ 
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2.  การหมิ่นประมาทในทางแพ่งจะต้องรับผิดต่อเมื่อได้กระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ ดังนั้นแม้การกระท าที่ไม่ได้ตั้งใจหรือแม้กระทั่งเป็นการกระท าหมิ่นประมาทที่
ผู้กระท าได้กระท าไปโดยไม่รู้ตัวก็ตามต้องรับผิดทางแพ่งทั้งสิ้น แต่ในทางอาญาการกระท าความผิด
ฐานหมิ่นประมาทจะต้องเกิดขึ้นจากการกระท าโดยเจตนาเท่านั้นหมิ่นประมาทที่เกิดจากความ
ประมาทในทางอาญาไม่อาจมีได้ 

3.  การหมิ่นประมาทในทางแพ่งนอกจะได้ก าหนดความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียง
ของบุคคลแล้วยังได้ขยายความคุ้มครองออกไปอีกโดยรวมไปถึงทางท ามาหาได้และทางเจริญด้วย แต่
ในทางอาญานั้นได้บัญญัติความรับรองไว้อย่างจ ากัดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นถูก
เกลียดชังเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากเกิดความเสียหายขึ้นก็ใช่ว่าจะไม่ต้องรับผิดในทางอาญาเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272(3)44ก็ได้ก าหมดความรับผิดเกี่ยวกับการท ามาหาได้ไว้จึงจะต้องใช้
มาตราดังกล่าวนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย45  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้อาจพอที่จะสรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความรับผิดได้
ว่า เป็นการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่เป็นการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เป็นความจริงโดยมีลักษณะเป็น
การยืนยันข้อเท็จจริงท าให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ข้อความนั้น ๆ แม้ผู้ที่ได้รับรู้จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม เช่น เรื่อง
เกี่ยวกับการทางเงิน เรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติต่าง ๆ หรือหน้าที่การงาน เป็นต้น ท าให้บุคคลอ่ืน
ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติคุณ ทางท ามาหาได้หรือทางเจริญอันฝ่าฝืนความจริงแม้จะเกิด
จากการกระท าท่ีจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ได้  
  

2.3.2  ลักษณะของการหม่ินประมาทบนอินเทอร์เน็ต 
ในหลายปีที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น 

การค้นหาความรู้ ความบันเทิง จนท าให้ภาครัฐ ภาคเอกชนรวมไปถึงหน่วยงานต่าง  ๆ และตาม
สถาบันการศึกษาในทุก ๆ ที่ได้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต จึงได้มีการน า
อินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท าให้เกิดความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการกระจายข่าวสารท าให้ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายได้โดยอาจจะท าเป็น Web Site กระดานข่าว (Wed Board) แต่ที่ได้กล่าวมานี้ก็ยังมี
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบางส่วนหรือบางกลุ่มได้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกต้องโดยเล็งเห็นถึง
ช่องทางในการกระท าความผิดโดยได้น าอินเทอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือในการกระท าผิดหมิ่นประมาท
ผู้อ่ืนและการกระท าในลักษณะนี้ท าให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
มากเพราะเป็นการน าข้อความออกสู่วงกว้างได้อย่างรวดเร็วท าให้บุคคลที่อาจจะเสียหายจากการ
กระท านี้ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล 

                                           
44มาตรา 272 ผู้ใด (3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพ่ือให้เสียความเชื่อถือในสถานที่

การค้า สินค้า อุตสาหกรรมหรือพาณิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน  
45เพ็ง เพ็งนิติ, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพฯ: จิรรัชการ, 2547), หน้า 201.   
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ส่วนของการกระท าความผิดในลักษณะของการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตอาจจะแบ่ง
ออกเป็นอย่างกว้าง ๆ มีได้ 3 ลักษณะด้วยกัน โดยเป็นการหมิ่นประมาทด้วยวาจาหรือถ้อยค า โดย
เป็นการหมิ่นประมาทที่แสดงออกตามตัวอักษรหรือข้อความ  โดยเป็นการหมิ่นประมาทในลักษณะ
การใช้รูปภาพ กล่าวคือ  

2.3.2.1  การหมิ่นประมาทด้วยวาจาหรือถ้อยค า 
การหมิ่นประมาทในลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวินาทีเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์

สังคมที่ต้องมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาและในระหว่างสนทนานั้นอาจจะเป็นการสนทนาเรื่องที่ไม่ดี
ของคนอ่ืนเป็นการให้ร้ายหรือใส่ความบุคคลอื่นโดยผู้พูดจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในการ
สนทนากันนี้มักจะเป็นการพูดคุยกันต่อที่สาธารณะชนหรือในพ้ืนที่ส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นที่ท างาน 
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าหรือสวนสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้นและความผิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายใน
ทุก วงการ อาจจะเป็นทางการเมือง ทางความบันเทิงหรือแม้กระทั้งการใช้ชีวิตของประชาชนธรรมดา
ทัว่ไป ก็ถือว่าเป็นการกระท าท่ีเป็นการหมิ่นประมาทแล้ว กล่าวคือ แม้เป็นการให้สัมภาษณ์ของบุคคล
ที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนรู้จักในฐานะเป็นดาราที่สื่อมวลชนถามค าถามเพ่ือที่จะให้คน ๆ นั้นตอบค าถาม
และหากค าตอบนั้นมีความหมายไปในทางที่ไม่ดีหรือพาดพิงในลักษณะน่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้อ่ืนแบบนี้ก็เป็นหมิ่นประมาทแล้วตามมาตรา 328  หรืออีกกรณีหนึ่งที่ถือว่าการกระท านั้นมี
ลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทอาจจะเกิดโดยการออกมาให้ข่าวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบกันไปมา
ในเรื่องที่เสื่อเสียชื่อเสียงก็ได้ อย่างไรก็ตามวงการทางการเมืองก็เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นบ่อยครั้งไม่น้อย
ไปกว่าวงการอ่ืน ๆ เลยเพราะส่วนใหญ่เป็นว่าวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง การเข้ารับ
ต าแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จนรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในหลาย ๆ เวทีที่ผ่านมา 
เช่น  ศาลได้มีค าสั่งจ าคุกอดีตดารานักแสดง 1 ปี 4 เดือน ปรับ 66,666 บาท แต่โทษจ าคุกให้รอลง
อาญา 2 ปี และให้เผยแพร่ค าพิพากษาในหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับในความผิดฐานหมิ่นประมาท แกนน า
เสื้อแดง โดยมีข้อความที่ว่า โกงเงินบริจาคคนเสื้อแดง  เป็นต้น  

2.3.2.2   การหมิ่นประมาทท่ีแสดงออกด้วยตัวอักษรหรือข้อความ 
การหมิ่นประมาทที่เป็นลักษณะเป็นข้อความหรือตัวอักษรนี้ไม่ใช่เพ่ิงเกิดขึ้นพร้อม

กับการมีระบบอินเทอร์เน็ตแต่ได้มีการกระท าผิดในท านองดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตแต่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักส่วนมากจะรู้ว่ามีการกระท าผิดในวงแคบเพราะเป็นการหมิ่ น
ประมาทโดยจดหมายมากกว่าการหมิ่นประมาทโดยจดหมายนี้จะเป็นความผิดแบบทั่วไปหรือเป็น
ความผิดโดยการโฆษณานั้นจะต้องพิจารณาจากหลาย ๆ องค์ประกอบที่ส าคัญคือต้องดูว่าผู้กระท าผิด
มีเจตนาให้ผู้อ่ืนทราบถึงข้อความหรือไม่ ต่อมาก็เริ่มมีการขยายความเสียหายออกไปมากขึ้นโดยเป็น
การหมิ่นประมาททางหนังสือพิมพ์ การหมิ่นประมาทในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการ
โฆษณาแล้วตามมาตรา 328 เพราะหนังสือพิมพ์เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
และเป็นการแพร่กระจายข่าวไปได้รวดเร็วออกสู่คนจ านวนมาก ศาลฎีกาได้วางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า 
โดยลักษณะของหนังสือพิมพ์เป็นการขายในเชิงปริมาณมีวิธีการขายหรือจ าหน่ายเป็นจ านวนมากและ
เป็นที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายในทุก ๆ ท้องที่จึงเป็นลักษณะของการโฆษณาแล้ว  

ในปัจจุบันนี้ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้มีการกระท าผิดฐานหมิ่นประมาท
เพ่ิมขึ้นมาอีกนั้นก็คือการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดนและการเขียน
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ข้อความทางอินเตอร์เน็ตท าได้ง่ายอีกทั้งยังมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นเลื่อย  ๆ โดยวัดจากการมีคดี
ความกันในสังคมปัจจุบันทั้งเป็นกรณีของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไปก็ตาม 
กล่าวคือ การหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ตัวอักษรหรือข้อความนั้นสามารถจะกระท าได้
หลากหลายทาง อาจจะเป็นทาง WWW (World Wide Web) ซึ่งหลายครั้งที่เกิดกระแสต่าง ๆ ขึ้น
มักจะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาและพ้ืนที่แสดงความคิดเห็นยอดนิยมที่ทุกคนต้องนึกถึง
ก่อนเป็นอันดับต้น ๆ ก็ คือ www.pantip.com  โดยภายในเว็บบอร์ดนั้นได้แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ 
มากมาย เช่น ห้องการเมือง ห้องบันเทิง ห้องสัตว์เลี้ยง ซึ่งก็ตามแต่ในการแสดงความคิดเป็นของแต่ละ
คนหรือ www.sanook.com และ www.facebook.com    

ทาง  E-mail (Electronic Mail) เช่น การส่งข้อความหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนให้แก่
กัน และเป็นการตั้งค าถามหรือเป็นการตั้งกระทู้เพ่ือให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่ว  ๆ ไปเข้ามาแสดงความ
คิดเห็นแปลกเปลี่ยนกันได้ส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งประเด็นที่ก าลังเป็นข่าวกันอยู่ในขณะนั้น อาจจะเป็น
เรื่องที่เก่ียวกับทางชู้สาว เรื่องส่วนตัว เรื่องการท างาน อย่างเช่น เรื่องความรักของดาราสาวที่มีปัญหา
กับแฟนหนุ่มทางเฟสบุ๊คจนต้องท าให้ดาราสาวขึ้งแจ้งความฐานหมิ่นประมาทโดยมีการพิมพ์ข้อความ
ในทางท่ีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง  เป็นต้น  

2.3.2.3 การหมิ่นประมาทในลักษณะการใช้รูปภาพ 
การหมิ่นประมาทประเภทนี้กล่าวได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทที่เป็นไปในทางเสื่อม

เสียชื่อเสียงเกือบทั้งหมดโดยอาศัยความทันสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีประกอบกับ
อินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ให้มีความสะดวกต่อการใช้งานง่ายขึ้นและส่วนใหญ่
มักจะเกิดขึ้นในวงการบันเทิงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดย น าภาพจริงของดาราหรือเป็นภาพเท็จ
ที่ท าการตัดต่อโดยใช้โปรแกรมต่างๆท าให้เห็นเป็นไปในทางพฤติกรรมทางเพศหรืออนาจารท าให้ผู้ที่
ได้รับความเสียหาย อับอาย  หรืออาจเป็นการแอบถ่ายภาพที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยเป็นไปใน
ลักษณะของรูปภาพในเชิงลบ เช่น แอบถ่ายใต้กระโปรง แอบถ่ายบริเวณหน้าอก เป็นต้น แล้วน า
รูปภาพเหล่านั้นเข้าสู้ระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปได้ทราบ แต่อย่างไรก็ดี
การหมิ่นประมาทในลักษณะการใช้รูปภาพนี้ไม่ใช้เพียงแต่ต้องเป็นไปในเชิงพฤติกรรมทางเพศหรือ
อนาจารอย่างเดียว แต่เพียงแค่เป็นภาพตัดต่อหรือแม้เป็นภาพจริงของคนอ่ืนที่อยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ ที่
ดูไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ทั้งที่ไม่เป็นความจริงไปเผยแพร่ จะมีเจตนาหรือไม่ก็ตามต้องถือ
ว่าเป็นการไม่สมควรเป็นหมิ่นประมาท 

สรุป ลักษณะของการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาตามวัฒนธรรมจนกล่าวได้ว่าโลกในยุคไซเบอร์เป็นดาบสองคมเป็นทั้งการให้และจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะเปิดกว้าง
ส าหรับทุกคนซึ่งได้มีการส ารวจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พบว่า
หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปแล้วได้มีการกระท า
ความผิดเพ่ิมเป็นทวีคูณ46และเป็นคดีเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทโดย ตั้งเป็นกระทู้โจมตีและใส่ร้าย
บุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลธรรมดาบนเว็บบอร์ดสาธารณะเสียส่วนใหญ่และยังมีผู้ที่ได้รับความ

                                           
46คลิ้กผิดถึงคิดคุก (กรุงเทพ: ซีเอส ล็อกซอินโฟ, 2553), หน้า 110.  
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เสียหายในลักษณะนี้อีกจ านวนมากแต่เป็นเพียงว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักของ
ประชาชนจึงไม่มีการด าเนินคดีเอาผิด จึงเห็นได้ว่าการจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช้แก้ที่ตัวกฎหมายหรือการ
น ากฎหมายมาใช้บังคับเพียงอย่างเดียวจ าเป็นต้องอาศัยหลัก จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมผนวกกับ
วัฒนธรรมในสังคมเข้ามาช่วยกันด้วย  

 
2.3.3 รูปแบบของการหม่ินประมาทบนอินเทอร์เน็ต 
การหมิ่นประมาทเป็นการใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สามไม่ว่าเป็นการพูด เขียน หรือ แสดง

กริยาต่าง ๆ โดยประการที่จะท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังรวมไปถึงถ้าหาก
ผู้กระท าผิดน าข้อความที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทไปลงไว้ในเว็บไซต์ต่าง  ๆ เพ่ือให้คนทั่วไป
สามารถอ่านข้อความดังกล่าวได้ ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ต(Defamation On The 
Internet) และถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยหรือแม้กระทั่งการที่ท าการส่งต่อ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Forward Mail) อันมีข้อความหมิ่นประมาทไปให้ผู้อ่ืนต่อ ๆ กันก็ถือได้ว่า
เป็นการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตเช่นกัน 

รูปแบบของการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประเภทและมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไปจากการกระท าความผิดอาญาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการกระท า
ความผิด วิธีการ ขอบเขตในการกระท าผิดจนไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่ได้รับ 
ดังจะกล่าวต่อไปนี้ การกระท าผิดกฎหมายอาญาโดยทั่วไปแล้วเป็นไปในรูปแบบของการกระท าต่อ
วัตถุที่มีรูปร่าง เช่น การเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือเข้าไปโดยไม่มี
สิทธิที่จะเข้า เป็นความผิดฐานบุกรุก (โดยผู้กระท าความผิดจะต้องเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืน
ด้วย) แต่หากเป็นการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตแล้วผู้กระท าผิดสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้อ่ืนได้โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์นั้นเลย หรือ การเอาไปซึ่ ง
ทรัพย์ที่มีรูปร่างของผู้อื่นโดยทุจริต (ผู้กระท าผิดจ าเป็นที่จะต้องพาทรัพย์นั้นไปด้วย) เป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญาแต่หากเป็นการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตผู้กระท า ความผิดสามารถที่จะน าข้อมูล
ต่าง ๆ ไปจากเจ้าของได้โดยที่ไม่จ าเป็นต้องพาทรัพย์นั้นไปแต่อย่างใด (จึงไม่ครบองค์ประกอบ
ความผิดฐานลักทรัพย์) และการกระท าความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไปส่วนมากจะเป็นการกระท า
ความผิดที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยทั้งผู้กระท าผิดและผู้ที่ได้รับความเสียหายอยู่ในประเทศเดียวกัน แต่
การกระท าความผิดบนอินเทอร์เน็ตเป็นการกระท าที่ไร้พรมแดน47 โดยผู้กระท าผิดจะอยู่ที่ใดของโลก
ก็สามารถกระท าผิดได้หรือในท านองเดียวกับผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดของโลกก็
สามารถได้รับความเสียหายได้เช่นกัน จึงท าให้เห็นว่าขอบเขตของการกระท าความผิดมีความแตกต่าง
กันมากและมีผลกระทบที่แตกต่างกันโดยความเสียหายที่เกิดจากการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตจะ
ส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมาก รวมไปถึงระยะเวลาในการกระท าความผิดโดยปกติแล้วการจะกระท า
ความผิดอาญาในรูปแบบทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญาได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการ
กระท าความผิด แต่หากเป็นการกระท าบนอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้เทคโนโลยีประกอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีการปรับปรุงพัฒนาเลื่อยมากจนสามารถย่นระยะเวลาในการกระท าความผิดลงได้ซึ่งมี

                                           
47สราวุธ ปิติยาศักดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 268. 
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ความรวดเร็วมากในการกระท าผิดดังนั้นระยะเวลาในการกระท าอาจจะแค่เพียงไม่กี่วินาทีก็เป็นได้ 48

โดยอาจแบ่งรูปแบบของการกระท าหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตออกได้เป็นดังนี้   
2.3.3.1 เวิลด์ไวด์เว็บ WWW  (World Wide Web) 
เวิลด์ไวด์เว็บเป็นช่องทางที่มีการกระท าความผิดมากที่สุดเนื่องจากเวิลด์ไวด์เว็บ

เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมความรู้ความต้องการมากมายให้มาอยู่ในที่เดียวกันและ 
เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เผยแพร่ทั้งข้อมูลที่มีประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อมูลที่ไร้ประโยชน์
จนถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายปะปนรวมกันอยู่49โดยใช้หลักของ HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol) เพ่ือเชื่อมโยงต่อ ๆ กันไปและในกระท าความผิดจ าเป็นจะต้องมีการเรียกดู
เว็บไซต์โดยจะต้องอาศัยโปรแกรมที่เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) และเว็บเบราว์เซอร์ที่
ส่วนใหญ่จะพบเห็นการกระท าหมิ่นประมาทนั้น คือ Internet Explorer, Google Chrome, 
Mozilla Firefox เป็นต้น โดยผู้ดูแลเว็บต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีการเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือตั้งกระทู้ถามเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ 

2.3.3.2  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) 
เป็นบริการทางอินเทอร์ เน็ตที่ช่วยให้ เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นในการ

ติดต่อสื่อสารการส่งข้อความถึงกันไม่ว่าผู้ส่งหรือผู้รับจะอยู่ที่เดียวกันหรือไม่ก็ตามถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐาน
ของการให้บริการอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากส าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การส่ง  E-mail เป็น
อีกช่องทางหนึ่งที่เกิดการหมิ่นประมาทผู้อ่ืนได้ทุกเวลาเนื่องจากสามารถที่จะส่งได้แบบทั้ง แนบไฟล์
ต่าง ๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาทผู้อ่ืนท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียง ถูกเกลียดชังได้ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปของ 
ข้อความ รูปภาพ เอกสาร เสียงรวมไปถึงโปรแกรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย อีกทั้งเป็นการง่ายต่อการ
เผยแพร่ข้อความที่มีการหมิ่นประมาทอยู่โดยเพียงกระท าการแนบไฟล์หรือข้อความที่ได้รับมานั้นส่ง
ต่อให้กับผู้อ่ืนได้โดยเปรียบเสมือนกับการส่งจดหมายนั้นก็คือ ต้องมีการระบุที่อยู่ที่จะส่งอย่างชัดเจน
แน่นอน (E-mail Address) และการกระท าความผิดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถกระท าได้
อีกประเภทหนึ่งคือ กลุ่มจดหมาย (Mailing List) มีการหมิ่นประมาทในเชิงแสดงความคิดเห็นระหว่าง
สมาชิกด้วยกันที่เดียวหลายคนอาจเป็นการสนทนาให้ร้ายผู้อ่ืนก็ได้ 

และที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ประสงค์จะกระท าความผิดทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นส่วนใหญ่ผู้กระท าผิดจะท าการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดัดแปลงชื่อที่อยู่ของ
ตนเองเพ่ือที่จะปิดบังและปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง (Anonymous)  

2.3.3.3  การโอนย้ายไฟล์  (FTP or File Transfer Protocol)  
FTP เป็นการให้บริการในลักษณะของการโอนย้ายไฟล์ต่างๆแล้วแต่ผู้ใช้บริการ

ต้องการโดยกระท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจึงท าให้เกิดการกระท าผิดฐานหมิ่นประมาทได้โดยการ
ดาวน์โหลดหรือการอัพโหลดไฟล์ กล่าวคือ 

                                           
48เฟ่ืองฟ้า เป็นศิริ, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กรุงเทพฯ: วิญญู

ชน, 2553), หน้า 10-12.  
49นภดล อินนา, เรื่องเดิม, หน้า 123.  
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การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File) เป็นการรับข้อมูลที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนอ่ืน
น ามาลงไว้เพ่ือที่จะรอให้ผู้ใช้บริการคนต่อ ๆ ไปมาท าการดาวโหลดสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามาเก็บไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เองและถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อความหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนที่ผิด
กฎหมายแล้ว 

การอัพโหลดไฟล์ (Upload File) เป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ท าการหมิ่นประมาทผู้อ่ืน
ไม่ว่าจะโดย ข้อความ รูปภาพและอ่ืน ๆ โดยได้กระท าผิดในคอมพิวเตอร์ของตนเองเมื่อได้สร้าง
ข้อความที่ท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียงหรือถูกเกลียดชังแล้วก็ท าการอัพโหลดไฟล์ที่ผิดกฎหมายไปเก็บไว้ใน
(Server) โดยกระท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวให้อยู่บนเว็บไซต์ 

2.3.3.4  กระดานข่าว (Usenet) 
มักจะเป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์กรหรือสถาบันการสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ

แปลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจึงได้น าอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารในองค์กรโดยมีการควบคุมกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารโดยศูนย์กลางของแต่ละองค์กรก่อนที่จะ
ท าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีมาตรการควบคุมและกลั้นกรองเนื้อหาแล้วก็ยัง
มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบางกลุ่มได้ใช้ประโยชน์โดยน าข้อความหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนมาปะปนเข้า
มากับข่าวต่าง ๆ ไว้บนกระดานข่าวและที่ส าคัญลักษณะของเว็บไซต์ในรูปแบบนี้เป็นการเปิดให้
ผู้ใช้บริการทั่วไปเข้ามาแชร์ความคิดเห็นได้อย่างเสรีภาพและมีความเป็นอิสระสูงจนยากที่จะควบคุม
เนื้อหามากมายในแต่ละวันได้หรือการกระท าผิดในรูปแบบนี้อาจจะเป็นการตั้งกระทู้ถาม -ตอบหรือ
เป็นการตั้งหัวข้อเพ่ือเชิญชวนให้บุคคลอ่ืนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือในหัวข้อ
ที่น่าสนใจเพ่ือให้มีการเข้ามาแสดงซึ่งความเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลอาจเป็นความคิดเห็นที่ไม่
เหมาะสมและเป็นความคิดเห็นไปในเชิงหมิ่นประมาทได้เพราะเว็บไซต์รูปแบบนี้ถือว่าเป็นพ้ืนที่
สาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของทุก
คน 

2.3.3.5  สนทนาออนไลน์ (Chat) 
การให้บริการตามรูปแบบนี้เป็นที่ได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

เป็นอย่างมากและจ านวนผู้ที่ใช้บริการประเภทนี้เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ วันโดยมีแนวโน้นที่จะเพ่ิมมากขึ้น
ตามล าดับ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) เป็นต้น และการสนทนาแบบออนไลน์เป็นการ
พูดคุยกันสามารถโต้ตอบกันได้ทันทีในระหว่างนั้นเป็นการสนทนากันในวงกว้างและเป็นการพูดคุยกัน
ในทุกเรื่องแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนจนในบางครั้งเป็นการพิมพ์ข้อความหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืน
โดยไม่รู้ตัวโดยมีเจตนาเพียงแค่ต้องการเล่าให้ผู้ใช้บริการคนอ่ืนฟังเท่านั้นหรือเนื้อหาที่สนทนากันนั้น
เป็นเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ได้ 

 
2.3.4  วิธีการหม่ินประมาทบนอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับวิธีการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถที่จะท าได้หลากหลายลักษณะและ

หลากหลายรูปแบบตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการกระท าผิดโดยการโพสต์  (Post) 
ข้อความให้ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) หรือเว็บบอร์ด (Web Board) ซึ่งมีลักษณะเนื้อหาเป็นการ
หมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะเจาะจงหรืออาจจะกล่าวรวมๆก็ได้หรืออาจเป็นการโอนย้ายไฟล์  
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(Upload) ข้อความที่ไม่เหมาะสมเพ่ือให้ข้อความนั้นอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตรอผู้ใช้บริการคนอ่ืนมา
ท าการโอนไฟล์ (Download) ต่อไปอีกก็ได้เช่นกันหรืออีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
เลือกที่จะใช้เป็นช่องทางในการกระท าความผิดคือการส่งต่อไฟล์ (Forward) ให้กับผู้อ่ืนอีกทอดหนึ่งก็
ถือว่าการเผยแพร่ข้อความที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทแล้วแม้กระทั่งการท าการเชื่อมโยงจากฐานข้อมูล
หนึ่งไปยังอีกฐานข้อมูลหนึ่ง (Hyperlinks) โดยท าการเชื่อมโยงเพ่ือให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายอ่ืน
ได้รับความสะดวดสบายในการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้โดยรวดเร็วรวมไปถึงการกด Like หรือ
Unlike ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเพียงอย่างเดียวหรือมีข้อความประกอบหรือกด Like หรือ Unlike 
ข้อความอักษรเพียงอย่างเดียว ก็เป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายแล้ว
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ที่ได้ท าการกล่าวมาถือว่าเป็นการกระท าโดยหมิ่นประมาทผู้อื่นทั้งสิ้น 

และจากการพัฒนาของเทคโนโลยีหรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้เองท าให้มีผู้กระท า
ความผิดเพ่ิมจ านวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนื่องจากอินเทอร์เน็ตก็แฝงไปด้วยภัยร้ายมากมาย ผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตจึงต้องตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและควรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเพราะ
เพียงแค่การหยอกล้อกันเล่นก็อาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายได้จนพาไปถึงเป็นคดีความกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทท่ี 3 

การก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการจากการหมิ่นประมาททาง 
อินเทอร์เนต็ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

  
3.1  การก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการจากการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตตาม  

       กฎหมายไทย 
 

3.1.1  ความรับผิดในทางอาญา  
ประเทศไทยได้มีกฎหมายก าหนดความรับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งได้มี

การบัญญัติไว้อย่างมากมายด้วยกันและยังได้มีการตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือ
คุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหลายรวมไปถึงความรับผิดในทางแพ่งก็ยังได้มีหลักเกณฑ์ในการที่
จะน ามาปรับใช้เกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย  

3.1.1.1  ประมวลกฎหมายอาญา 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326  ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดย

ประการที่น่าจะ ท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

จากบทบัญญัติดังกล่าวได้มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักกฎหมายหลายท่านได้
กล่าวถึงเกี่ยวกับมาตรานี้ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สามารถแบ่งแยกองค์ประกอบความผิดฐาน
หมิ่นประมาทออกเป็น 1. ใส่ความ 2. ผู้อ่ืน 3. ต่อบุคคลที่สาม 4. โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืน เสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง 5. เจตนา50  โดยการกระท าใดท่ีขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งจะ
ท าให้การกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่หากการกระท าใดที่ได้กระท าไปแล้วซึ่งถือว่า
เป็นความผิดและครบองค์ประกอบทั้งหมดการกระท านั้นเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท  

องค์ประกอบที่ 1 ใส่ความ (Imputes Anything)51 หมายถึง เป็นการแสดงอาการ
หรือกริยาท่าทางเพ่ือยืนยันข้อความจริงที่เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังด าเนินอยู่หรือเป็นการแสดงความ
คิดเห็นกับผู้อื่นหรือเป็นการใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สามไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นข้อความจริงหรือเป็น

                                                           
50ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ, พิมพ์ครั้งที่ 8 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2554), หน้า 291. 
51คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2545), 

หน้า 268.  
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ข้อความเท็จก็ตามถือว่าเป็นหมิ่นประมาทแล้ว52 แม้กระทั่งเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือเล่าเรื่องที่
ได้ยินมาแล้วน าไปบอกคนอื่นต่อก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการกระท าดังกล่าวอยู่ในความหมาย
ของค าว่า ใส่ความแล้วแม้จะเป็นการตอบออกไปโดยถูกถามก็ตาม53การใส่ความอาจกระท าโดยวิธีใดก็
ได้ โดยทางวาจา โดยลายลักษณ์อักษร วาดภาพ ปั้นรูป โดยการแสดงกิริยาท่าทางหรือพฤติการณ์อ่ืน 

องค์ประกอบในเรื่องของการใส่ความนี้ เป็นหลักส าคัญของฐานความผิดหมิ่น
ประมาทและเป็นองค์ประกอบในส่วนของการกระท าซึ่งพอจะมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมส าคัญ ๆ ได้ดังนี้ 

1. ข้อเท็จจริงที่กล่าวนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันในอดีตหรือในปัจจุบันไม่ใช่
เพียงคาดคะเนหรือกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต เช่น หากินกับต ารวจในการเรียกรับสินบน54  
นายกเทศมนตรีจังหวัดชัยภูมิร่วมรับสินบน55โจทก์มีความสัมพันธ์กับจ าเลย56ดังนั้น การยืนยัน
ข้อเท็จจริงอาจเป็นการยืนยันว่าได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ข้อเท็จจริงที่ยืนยันนี้จะเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ได้แต่ที่ส าคัญจะต้องเป็นสิ่งที่
น่าเชื่อถือได้ว่ามีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามหากเป็นการใส่ความแต่เป็นการไม่ยืนยันข้อความจริง
หรือข้อเท็จจริงนั้นไม่ถือว่าเป็นหมิ่นประมาท การตั้งค าถามว่ามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับโจทก์
หรือไม่กรณีนี้ไม่เป็นการใส่ความ57  เว้นแต่จะใส่ค าถามน าโดยยืนยันข้อความจริงหรือยืนยัน
ข้อเท็จจริงในค าถาม เช่น ถามว่า ติดตะรางด้วยเรื่องอะไรกรณีนี้เห็นได้ว่าเป็นค าถามที่คนทั่วไปได้ยิน
ย่อมเข้าใจว่าเคยติดคุกมาแล้วถือว่าเป็นการใส่ความ58   

2. ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอนไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่คลุมเครือ เลื่อนลอยหรือกล่าว
ด้วยความน้อยใจ ค าว่า แน่นอน หมายความว่า เมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจว่าหมายถึงอะไร หรือเป็นสิ่งที่
บุคคลทั่งไปไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ เช่น เป็นผีปอบชอบกินคนแม้ยังมีคนบางกลุ่มเชื่อถือเรื่องผีสางอยู่ 
แต่กฎหมายยึดถือตามความเข้าใจของคนทั่งไปจึงไม่เป็นการใส่ความ การที่กล่าวหาว่า เป็น ส.ส. 
ขบวนการปลาทู ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบที่มีความเลื่อนลอยไม่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่ประการ
ใดจึงไม่เป็นการหมิ่นประมาท59 กล่าวหาว่า ระวังทนายสกปรกเอาเรื่อง เป็นข้อความที่คลุมเครือยังไม่
ชัดเจนยังไม่เป็นการหมิ่นประมาท60 เดี๋ยวจับเป็นอันธพาลทั้งพ่อทั้งลูกยังไม่เป็นการยืนยังว่าคนทั้งสอง

                                                           
52ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 291.  
53ค าพิพากษาฎีกาที่ 79/2537 (ศาลฎีกา) 
54ค าพิพากษาฎีกาที่ 1034/2533 (ศาลฎีกา) 
55ค าพิพากษาฎีกาที่ 2296/2514 (ศาลฎีกา) 
56ค าพิพากษาฎีกาที่ 3252/2543 (ศาลฎีกา) 
57ค าพิพากษาฎีกาที่ 2180/2531 (ศาลฎีกา) 
58สหรัฐ กิติ ศุภการ, กฎหมายอาญาหลักและค าพิพากษา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิชชิ่ง, 2556), หน้า 361. 
59ค าพิพากษาฎีกาที่ 121/2490 (ศาลฎีกา) 
60ค าพิพากษาฎีกาที่ 4425/2545 (ศาลฎีกา) 
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เป็นอันธพาลเป็นเพียงค าขู่ไม่เป็นความผิด61เป็นบุคคลวิกลจริตไม่สามารถท างานได้ เป็นคนบ้าเหมื่อย
หมาบ้า ถือได้ว่าเป็นเพียงถ้อยค าที่เลื่อนลอย ไม่เป็นการยืนยังข้อเท็จจริงไม่เป็นความผิด62   

3.  ต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นเพียงแต่ค าหยาบหรือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นไปไม่ได้ 
การกล่าวค าหยาบนั้นแม้จะมีความหมายที่เป็นไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ผู้อ่ืนก็อาจจะไม่เป็นความผิด 
เช่น ด่าว่า อ้ายเหี้ย อ้ายสัตว์เดียรัจฉาน อ้ายชาติหมา เป็นค าด่าว่าเลวทราม แต่ก็คงไม่มีใครเชื่อว่า
บุคคลคนนั้นเป็นอย่างท่ีถูกด่าจริงเพราะไม่มีทางเป็นไปได้เลย แต่ที่พูดเพราะต้องการให้คนฟังฟังแล้ว
เกิดความโกรธ เจ็บใจเท่านั้นไม่ได้มุ่งหมายให้ถูกผู้อ่ืนเกลียดชังจึงไม่เป็นการใส่ความ63   

ดังนั้นข้อเท็จจริงที่เป็นการหมิ่นประมาทนั้นจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วในหลาย ๆ 
ฎีกาเห็นว่าเมื่อพิจารณาตามเนื้อหาที่ได้ท าการใส่ความแล้วแนวค าวินิจฉัยของศาลฎีกาสามารถแยก
การใส่ความออกได้เป็น 4 ประเภท64 หลัก ๆ ด้วยกัน คือ 

1.  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความประพฤติชั่วหรือทุจริต เช่นว่า ได้ท าความผิดทาง
อาญา ถูกลงโทษ จ าคุก ถูกสอบสวน จับกุมหรืออาจไม่ถึงกับเป็นความผิดอาญาแต่เป็นการประพฤติ
ชั่วหรือทุจริต กล่าวหาว่าเป็นคนขายชาติ65   กล่าวหาว่าให้และรับสินบน66  กล่าวหาว่าเขาลักทรัพย์
โดยไม่มีมูลความจริงถือว่าเป็นการใส่ความท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง เป็นหมิ่น
ประมาทแล้ว67  หรือกล่าวหาว่ารับสินบนช่วยเหลือกัน แม้จะไม่ระบุชื่อแต่ผู้อ่ืนรู้ได้ว่าหมายถึงใครก็
เป็นการหมิ่นประมาทแล้ว68   

2.  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการใส่ความเรื่องประเวณีหรือการไม่เหมาะสมหรืออันควร
ในทางเพศ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชายและหญิง กล่าวหาว่าเป็นกะหรี่ที่ดิน (ค าว่า กะหรี่ หมายความว่าเป็น
หญิงโสเภณีหรือหญิงท่ีค้าประเวณี) แม้จะไม่ได้กล่าวว่าค้าประเวณีกับใคร ประพฤติส าส่อนในทางเพศ
กับใคร ก็เพียงพอที่จะถือว่าเป็นค าหมิ่นประมาทแล้ว69 กล่าวหาว่าเป็นคนห้าผัวหกผัว แม้จะพูดด้วย
ความหึงหวงก็เป็นหมิ่นประมาท70กล่าวหาว่าเป็นเมียน้อย เป็นการกระท าที่ให้เกิดการเสียชื่อเสียงถูก
ดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง เป็นความผิดหมิ่นประมาท71   

                                                           
61ค าพิพากษาฎีกาที่ 1201/2505 (ศาลฎีกา) 
62ค าพิพากษาฎีกาที่ 10189/2546 (ศาลฎีกา) 
63สุวิชา อภิศักดิ์, กฎหมายรอบตัว (กรุงเทพฯ: ส านักงานบ ารุง, 2552), หน้า 152. 
64ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, รวมค าบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 67 เล่มท่ี 9 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2557), หน้า 126. 
65ค าพิพากษาฎีกาที่ 990/2508   (ศาลฎีกา) 
66ค าพิพากษาฎีกาที่ 2296/2514 (ศาลฎีกา) 
67ค าพิพากษาฎีกาที่ 2021/2517 (ศาลฎีกา)  
68ค าพิพากษาฎีกาที่ 1628/2500 (ศาลฎีกา) 
69ค าพิพากษาฎีกาที่ 2371/2522 (ศาลฎีกา) 
70ค าพิพากษาฎีกาที่ 621/2518 (ศาลฎีกา) 
71ค าพิพากษาฎีกาที่ 97/2541 (ศาลฎีกา) 
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3.  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการใส่ความเรื่องหน้าที่การงาน ซึ่งอาจจะเป็นการกล่าวถึง
เพ่ือให้เสื่อมเสียในหน้าที่ราชการ วิชาชีพ การค้าหรือการงานธุรกิจ กล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมี
ส่วนพัวพันในการฆ่านักข่าวใช้อ านาจในทางที่ผิด ถือได้ว่าเป็นการใส่ความแล้ว 72กล่าวหาว่าเป็น
ข้าราชการโกงบ้านโกงเมือง เป็นการใส่ความแล้ว73    

4.  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกล่าวถึงความไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจ
การเงินหรือทางสังคม ซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถใช้หนี้ได้ กล่าวหาว่าไม่มี
เงินจ่ายตามที่ออกเช็คมาให้โดยน าข้อความนี้ไปลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ท าให้บุคคลอ่ืนเข้าใจว่า
ฐานะทางการเงินไม่ดี ไม่น่าเชื่อถือ เป็นการหมิ่นประมาท74   

องค์ประกอบที่ 2 ผู้อ่ืน หมายถึง ผู้ที่เสียหายหรือผู้ที่ถูกใส่ความที่ท าให้เสื่อมเสีย
ในทางหมิ่นประมาทและเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้
ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ว่าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเพียงอย่างเดียวแต่การที่จะเป็นการหมิ่นประมาทบุคคล
ธรรมดาได้นั้นมีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญอยู่ประการหนึ่งว่าบุคคลธรรมดานั้นจะต้องมีชีวิตอยู่ในขณะที่ถูกท า
การหมิ่นประมาท (ต้องมีสภาพบุคคล) นั้นเองหากเกิดการเสียชีวิตขึ้นขณะหมิ่นประมาทหรือเป็นการ
หมิ่นประมาทผู้ที่ยังไม่เกิด เช่น ทารกในครรภ์ ผู้กระท าก็ไม่มีความผิดเพราะไม่มีผู้เสียหายและผู้ที่ถูกดู
หมิ่นประมาทนั้นไม่จ าเป็นจะต้องรู้หรือเข้าใจในความหมายที่หมิ่นประมาทก็ได้ ดังนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้
วิกลจริตก็อาจจะเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทได้เช่นกัน การหมิ่นประมาทผู้อ่ืนนี้
สามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  

1.  การหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดานั้นจะต้องมีลักษณะเป็นถ้อยค าที่เจาะจง
หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะสามารถระบุตัวได้อย่างแน่นอน เช่น การที่หนังสือพิมพ์ระบุชื่อ 
นามสกุลและลงรูปถ่ายของโจทก์ไว้ในคอลัมน์ ประกอบกับค าบรรยายว่าโจทก์ประพฤติตนอย่างคนไร้
ศีลธรรม กรณีนี้เห็นได้ว่าผู้ถูกหมิ่นประมาทสามารถรู้และระบุตัวผู้กระท าผิดได้อย่างชัดแจ้งนั้นก็คือ
หนังสือพิมพ์75   

2.  การหมิ่นประมาทกลุ่มบุคคลเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลหลายคนหรือเป็นหมู่
คณะซึ่งจะต้องไม่ใช่นิติบุคคลโดยมีลักษณะเป็นการกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มนั้นและท าให้
คนฟังฟังแล้วไม่ทราบว่าก าลังกล่าวถึงใครอยู่แบบนี้ไม่เป็นความผิด เช่น กล่าวว่า คนมีสี เป็นการกล่าว
ที่ไม่ชัดเจนเพียงพอไม่อาจจะระบุได้ว่าเป็นใคร แบบนี้ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท 76อย่างไรก็
ตามหากคนในกลุ่มนั้นมีจ านวนไม่มากและท าให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงทุกๆคนในกลุ่มแบบนี้ก็อาจจะ
เป็นความผิดได้ เช่น ทนายความเมืองร้อยเอ็ดคบไม่ได้เป็นนกสองหัว ครั้นได้รับเงินไปก็เป็นอย่างอ่ืน 
แต่ทนายที่อยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนั้นมีกันอยู่แค่ 10 คน แบบนี้เป็นการหมิ่นประมาททนายความทั้ง 10 

                                                           
72ค าพิพากษาฎีกาที่ 256/2525 (ศาลฎีกา) 
73ค าพิพากษาฎีกาที่ 3316/2525 (ศาลฎีกา) 
74ค าพิพากษาฎีกาที่ 407/2523 (ศาลฎีกา) 
75ค าพิพากษาฎีกาที่ 526/2525 (ศาลฎีกา) 
76ค าพิพากษาฎีกาที่ 3901/2545 (ศาลฎีกา)  
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คนได้77และการกล่าวถึงบุคคลอ่ืนโดยระบุชื่อตัวอักษรแบบย่อนั้นถ้าคนทั่วไปฟังหรืออ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าหมายถึงใครก็เป็นหมิ่นประมาทแต่หากในทางกลับกันฟังหรืออ่านแล้วไม่ทราบว่าหมายถึงบุคคลใด
แบบนี้ไม่เป็นหมิ่นประมาท78   

3.  การหมิ่นประมาทนิติบุคคลส่วนมากจะเป็นการใส่ความเกี่ยวกับกิจการของนิติ
บุคคลนั้น ๆ เช่น กล่าวว่าด าเนินกิจการไม่สุจริตหรือจัดส่งอาวุธให้ประเทศต่าง ๆ 

องค์ประกอบที่ 3  ต่อบุคคลที่สาม จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าการจะเป็น
ความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นั้นจะต้องเป็นการใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม ค าว่าบุคคลที่สามใน
องค์ประกอบนี้มีความส าคัญมากเพราะหากไม่มีบุคคลที่สามแล้วก็จะเป็นการหมิ่นประมาทไปไม่ได้
เลย บุคคลที่สามนี้จะต้องเป็นผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ใส่ความและไม่ใช่ผู้เสียหายเองโดยไม่จ าเป็นเสมอไปว่า
บุคคลที่สามจักต้องรู้จักกับผู้ถูกใส่ความ หากเป็นการใส่ความต่อหน้าผู้เสียหายแล้วอาจจะเป็น
ความผิดฐานดูหมิ่นมากกว่า นอกจากนี้หลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือความหมิ่นประมาทจะส าเร็จก็
ต่อเมื่อบุคคลที่สามได้ทราบข้อความและต้องเข้าใจข้อความนั้น ๆ ถ้าเป็นเด็กไร้เดียงสา พูดให้คนหู
หนวกฟังหรือไม่เข้าใจภาษาไทย ก็ไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่สามเคยมีค าพิพากษาของศาลฎีกาวางหลังใน
เรื่องนี้ว่า การที่พูดเป็นภาษาไทยโดยมีลักษณะเป็นการหมิ่นปะมาทผู้เสียหายซึ่งในขณะพูดมีบุคคลที่
สามอยู่ด้วยแต่เป็นฝรั่งไม่ทราบภาษาไทย กรณีเช่นนี้ไม่เป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สาม79และค าว่า
บุคคลที่สามนี่ไม่ได้หมายความอย่างกว้างรวมไปถึงผู้ที่ทราบข้อความนั้นโดยบังเอิญหรือไปแอบทราบ
ข้อความนั้นเองโดยผู้ใส่ความไม่ได้บอกหรือเล่าให้ฟังตามค าพิพากษาศาลฎีกาว่าจ าเลยส่งข้อความ
หมิ่นประมาทโจทก์ไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงโจทก์โดยตรง ณ ส านักงานโจทก์เจตนาของจ าเลย
แสดงให้เห็นว่าต้องการให้โจทก์เท่านั้นที่ทราบข้อความในจดหมาย แม้เสมียนของโจทก์ทราบข้อความ
จากจดหมายที่จ าเลยส่งไปศาลฎีกาตีความว่าเป็นเรื่องนอกเหนือเจตนาของจ าเลย การกระท าจึงไม่
เป็นการหมิ่นประมาท80   

องค์ประกอบที่ 4 โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้ อ่ืนเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูก
เกลียดชัง ในเรื่องนี้จะต้องพิจารณาจากการกระท ามากกว่าที่จะไปพิจารณาในผลแห่งการกระท า 
เพราะกฎหมายใช้ ค าว่า น่าจะ หมายความว่าแม้ผลที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูก
เกลียดชังก็ตาม แต่การใส่ความนั้นอยู่ในลักษณะที่เห็นได้ว่าอาจจะหรือน่าจะเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น 
ถูกเกลียดชังแล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทแล้วตามมาตรา 326 แล้ว ในองค์ประกอบข้อนี้
สามารถแยกให้ความหมายได้ 3 ประการ คือ 1. ชื่อเสียง หมายความว่า คุณค่าของมนุษย์ในทาง
สังคมในกรอบของศีลธรรมอันดี 2. ถูกดูหมิ่น หมายถึง ถูกเหยียดหยามหรือท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ 
3. ถูกเกลียดชัง หมายความว่า ท าให้คนอ่ืนไม่ชอบถึงขนาดรังเกียจ แต่ความรู้สึกเหล่านี้ดูจาก
ความรู้สึกและความเข้าใจของบุคคลธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้วัดจากความรู้สึกของผู้พูดหรือผู้ฟังและก็
ไม่ได้พิจารณาจากความรู้สึกของผู้ถูกใส่ความ เช่น กล่าวต่อหน้าบุคคลอ่ืนว่า นายกกินเนื้อวันละ 8 

                                                           
77ค าพิพากษาฎีกาที่ 295/2505 (ศาลฎีกา) 
78ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 219. 
79ค าพิพากษาฎีกาที่ 23/2474 (ศาลฎีกา) 
80ค าพิพากษาฎีกาที่ 110/2516 (ศาลฎีกา)  
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กิโล ซึ่งคนทั่วไปฟังแล้วสามารถตีความได้ว่า นายกเทศมนตรีรับสินบน เป็นการใส่ความที่ท าให้เสีย
ชื่อเสียงแล้ว มิใช่เป็นการแสดงความคิดโดยสุจริต81หรือกล่าวว่า เรื่องของผู้ชายซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะ
ใฝ่ในทางชู้สาวซึ่งคนทั่วไปฟังแล้วไม่ท าให้รู้สึกดูหมิ่นหรือเกลียดชังแต่ประการใด ท าให้ไม่เป็นการ
หมิ่นประมาท82   

ส่วนผู้ถูกกล่าวหานั้นจะเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือไม่ จะต้อง
พิจารณาจากข้อความว่ามีความหมายที่น าไปในทางที่เสื่อมเสียหรือไม่อย่างไร เช่น กล่าวว่า ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีค าสั่งห้ามไม่ให้นายอ าเภอมาเป็นพยานที่ศาล เมื่อตีความจากข้อความที่กล่าวออกมา
นั้นเห็นได้ชัดว่าท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและท าให้ถูกเกลียดชัง83แต่อย่างไรก็ดีความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลทั่วๆไปสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดตามกาลเวลาตามยุตสมัยหรือเปลี่ยนแปลงไป
ตามแต่ละสถานทีและเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาอยู่เสมอ หรืออีกนัยหนึ่งคือ
ข้อความหรือค าพูดในยุคหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งบุคคลทั่ว ๆ ไปได้ยินได้ฟังแล้วท าให้รู้สึกเกลียดชัง ดู
หมิ่นผู้ที่ถูกใส่ความเป็นการหมิ่นประมาท แต่หากค าพูดหรือข้อความเดียวกันนั้นมาปรากฏในสถานที่
หรือในยุคท่ีแตกต่างกันอาจจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทก็ได้เนื่องจากมีหลายๆปัจจัยที่ท าให้ความรู้สึก
นึกคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีหรือการพัฒนาของแต่ละสังคม
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นเอง 

องค์ประกอบที่ 5 เจตนา ผู้กระท าจ าเป็นจะต้องมีเจตนาในการกระท าความผิดและ
เจตนาในที่นี้เป็นเจตนาธรรมดาที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 คือ เจตนาที่จะใส่
ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สามหรือเป็นเจตนาเพ่ือจะยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สามโดย
ผู้กระท านั้นจะต้องกระท าไปโดยรู้ส านึกว่าการกระท าของตนเป็นหมิ่นประมาทท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียง 
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ไม่ว่าการกระท านั้นจะเกิดขึ้นด้วยเจตนาประสงค์ต่อผลก็ดีหรือเกิดขึ้นจาก
เจตนาเล็งเห็นผลก็ดี แต่หากผู้กระท าได้ท าไปโดยไม่มีเจตนานั้นก็ต้องถือว่าการกระท าขาด
องค์ประกอบความผิดจึงไม่อาจจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้เลย เช่น เขียนข้อความหมิ่น
ประมาทเก็บไว้ไม่ได้ส่งให้แก่บุคคลใดหากมีคนมาอ่านหรือท าการจัดส่งไปยังคนอ่ืน กรณีนี้ไม่เป็นหมิ่น
ประมาทเพราะเป็นการใส่ความโดยไม่มีเจตนาที่จะให้บุคคลอื่นทราบ84   

ในที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นกรณีการหมิ่นประมาทธรรมดาทั่ว ๆ ไปที่บุคคลกล่าวกับ
บุคคล แต่หากเป็นหมิ่นประมาทที่กระท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะเป็นการแพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็วและไปในทุก ๆ มุมโลกโดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมหรือเข้าอ่านได้อย่างง่ายดายนั้น
จ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมด้วยเพ่ือความสงบสุขเรียบร้อยและเป็นการจัดระเบียบให้กับ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวมไปถึงก าหนดบทลงโทษหากผู้ใช้บริการได้ใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางหมิ่นประมาท
ผู้อ่ืนซึ่งมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท า
โดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ท าให้ปรากฎไม่ว่า

                                                           
81ค าพิพากษาฎีกาที่ 2296/2514 (ศาลฎีกา) 
82ค าพิพากษาฎีกาที่ 3015/2543 (ศาลฎีกา) 
83ค าพิพากษาฎีกาที่ 140/2505 (ศาลฎีกา) 
84ค าพิพากษาฎีกาที่ 364/2485 (ศาลฎีกา) 
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ด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือบันทึกอักษร กระท าโดยการกระจายเสียง
หรือการกระจายภาพหรือการท าโดยการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายค าว่า หมิ่นประมาท 
หมายถึง แสดงกิริยาวาจาดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายค าว่า โฆษณา 
หมายถึง เผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชน ป่าวร้อง ป่าวประกาศ85    

และได้มีค าพิพากษาศาลฎีกาได้วางหลักของค าว่า โฆษณา หมายถึง การกระท าใดๆ
ที่ท าให้ข้อเท็จจริงนั้นแพร่หลายไปยังบุคคลภายนอกในลักษณะวงกว้าง86   

หากพิจารณาความหมายที่ได้กล่าวมานี้ท าให้เห็นว่าบทบัญญัติตามมาตรา 328 เป็น
การท าให้ผู้กระท าผิดต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าการกระท านั้นกระท าไปโดยการ 1. โฆษณา คือ ท าให้
แพร่หลายซึ่งจะโฆษณาต่อบุคคลที่สามเพียงคนเดียวจนถึงอาจจะประกาศให้คนทั่วไปทราบก็ได้แล้ว
โดยการโฆษณาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก าหนดไว้ เช่น เขียนหนังสือ ลงข้อความผ่านหนังสือพิมพ์ เขียน
ภาพล้อ 2. การกระจายเสียง คือ เป็นการกระท าให้ผู้อ่ืนได้ยินโดยไม่จ ากัดจ านวน และ 3)  การป่าว
ประกาศ คือ ป่าวประกาศแก่ประชาชนอาจท าโดยการพูด ล าโพง หรือแสดงละครก็ได้ จากที่ว่ามานี้
สังเกตได้ว่าการหมิ่นประมาทตามมาตรา 328 อาจเป็นการท าให้ผู้อ่ืนได้ยินได้ฟังด้วยหูหรือได้เห็นได้
ทราบด้วยตาก็ได้  

เหตุยกเว้นความรับผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท  
การที่กฎหายก าหนดว่าบุคคลใดจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา

แต่หากเป็นกรณีที่ได้กระท าลงโดยความประมาทนั้นผู้กระท าจะต้องรับโทษต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ
ไว้โดยชัดเจนฉะนั้นแล้วการกระท าโดยเจตนาย่อมหมายถึงกระท าไปโดยรู้ส านึกในการกระท าและใน
ขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลได้ตามความในมาตรา 59 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา  

จากที่ได้ท าการอธิบายถึงองค์ประกอบข้างต้นแล้วเห็นว่าการกระท าผิดฐานหมิ่น
ประมาทเกิดขึ้นได้แต่โดยเจตนาเท่านั้นไม่มีกรณีของการกระท าโดยประมาทในความผิดนี้ ถึงกระนั้นก็
ดีตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได้มีบทบัญญัติข้อยกเว้นความรับผิดไว้อยู่บางในมาตรา 329 โดย
มาตรานี้ได้ให้อ านาจในการที่จะแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตซึ่งเป็นกรณีที่ผู้กระท ามีอ านาจสามารถ
กระท าได้ แต่การกระท าเช่นนี้ไม่ใช่ไม่มีความผิดเป็นการกระท าที่มีความผิดแต่กฎหมายได้ยกเว้นโทษ
ให้ดังถ้อยค าของมาตรานี้ที่ว่า “ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท” 

มาตรา 329  ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต 
(1)  เพ่ือความชอบธรรม  ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครอง

ธรรม 
(2)  ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ 

                                                           
85พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, เรื่องเดิม. 
86ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, เรื่องเดิม, หน้า 135. 
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(3)  ติชม ด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อม
กระท า หรือ 

(4)  ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการด าเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือ
ในการประชุม 

ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 
ตามหลักเกณฑ์ (1)  เพื่อความชอบธรรม  ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

ตนตามคลองธรรม สามารถแยกอธิบายได้ดังนี้  
ค าว่า “เพ่ือความชอบธรรม” หมายถึง การกระท าที่แสดงออกซึ่งเหตุผลหรือ

แสดงออกโดยความคิดเห็นว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกต้อง ตัวอย่างเช่นว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจสงสัยนาย ก ว่า
เป็นคนลักทรัพย์ไป นาย ก เลยพูดว่าตนไม่ได้เป็นคนเอาอะไรไปเพราะตอนที่นาย ก ออกไปจากห้อง
ยัง มี นาย ข นั่งอยู่ด้านใน นาย ข จึงมีความน่าสงสัยมากกว่าตนอีก จากกรณีการพูดโดยแสดงความ
คิดเห็นนี้ เป็นการหมิ่นประมาท นาย ข ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 แล้ว แต่เมื่อเป็น
การพูดหรือกล่าวเพ่ือความเป็นธรรม(พูดเพ่ือต้องการแสดงให้เห็นว่านาย ก เป็นฝ่ายถูก) เนื่องจาก
กฎหมายให้อ านาจไว้เพราะต้องการที่จะเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คนสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลพิสูจน์ว่า
ตนเองเป็นฝ่ายถูก 

ค าว่า “เพ่ือป้องกันตน” หมายถึง เป็นการที่ต้องกระท าเพ่ือป้องกันเกี่ยวกับชื่อเสียง
หรือประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งอาจเป็นไปได้ในหลายกรณี เช่น เกี่ยวกับคดี เกี่ยวกับหน้าที่ เกี่ยวกับ
ธุรกิจ เป็นต้น เพ่ือให้พ้นจากอันตรายหรือพ้นจากการกระท าที่ไม่ชอบ เช่นว่า เราสงสัยว่า นาย ก จะ
มาท าร้ายเรา จึงท าการบอกคนในบ้านว่าให้ระวัง นาย ก อย่าให้ นาย ก เข้ามาในบ้านได้ แม้ค าพูดใน
ลักษณะนี้จะท าให้ นาย ก เสื่อมเสียชื่อเสียงก็ตาม แต่มาตรานี้ได้ให้อ านาจสามารถที่จะท าได้เพ่ือ
ป้องกันตนเองและการกล่าวเพ่ือป้องกันตัวเองนี้ย่อมกระท าได้แม้ภยันตรายจะอยู่ห่างไกลก็ตาม มิใช่
จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ของเรื่องป้องกันโดยชอบตามมาตรา 68 ไม ่

ค าว่า “เพ่ือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม” หมายถึง การป้องกัน
ส่วยได้เสียในทุก ๆ วิธีทางไม่ว่าจะเป็นไปในทาง เศรษฐกิจ ทางชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งในทางเครือ
ญาติ ส่วนค าว่า “คลองธรรม” จะต้องเป็นการที่ชอบด้วยศรีธรรมและวัฒนธรรมและไม่จ าเป็นที่
จะต้องเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองก็ได้  

ฉะนั้นแล้วการที่ใครคนหนึ่งได้ท าการกล่าวหรือแสดงความคิดเห็นด้วยใจสุจริตย่อม
ต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและความสุจริตนี้อาจจะต้องวัดจากความเข้าใจของบุคคล
ธรรมดาคือเป็นการกระท าที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลกระทบกับผู้ใดหรือได้กระท าลงไปโดยไม่มีเจตนามุ่ง
ร้ายแก่ใคร จึงต้องพิเคราะห์จากพฤติกรรมต่าง ๆ เนื่องจากพฤติการณ์ย่อมบ่งบอกถึงเจตนาที่อยู่ข้าง
ในว่าสุจริตหรือไม่อย่างไร 

ตามหลักเกณฑ์ (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ง คือ ให้อ านาจเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่แสดงความคิดเห็นหรือข้อความใด ๆ ได้โดย
สุจริต กล่าวคือ  

การที่กฎหมายได้ท าการก าหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมาก็เพ่ือจะให้หน่วยงานราชการ 
ต่าง ๆ สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยดีและเป็นการให้ความคุ้มครองเจ้าพนักงาน โดยกฎหมายให้
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อ านาจแก่เจ้าพนักงานในการจะกล่าวข้อความใดๆออกไปตามหน้าที่โดยสุจริต แม้อาจจะมีบางค าหรือ
บางประโยชน์ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียงบ้างก็ตามจะถือว่าเจ้าพนักงานท าการหมิ่น
ประมาทไม่ได้ แต่ข้อความหรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน
เท่านั้น ในทางกลับกันหากเจ้าพนักงานได้ท าการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความอย่างใด ๆ ออกไปที่
เป็นสิ่งไม่เก่ียวกับหน้าที่หรือนอกเรื่องออกไป กรณีเช่นนี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเลย 

ตามหลักเกณฑ์ (3) ติชม ด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของ
ประชาชนย่อมกระท าหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการให้อ านาจบุคคลให้ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่ง
บุคคลหรือสิ่งใดๆอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า สามารถแยกอธิบายได้ดังนี้ 

เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใด ๆ โดยสุจริตต่อเรื่องราวที่ได้รับรู้มาหรือ
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้น อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องส่วนตัวหรือ
เรื่องโดยส่วนรวมก็ได้ เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ นักการเมือง นักแสดง เป็นต้น แต่หากเป็นการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใดแล้วนั้นก็ยังสามารถที่จะแสดงความคิดหรือข้อความอย่าง
ใด ๆ ได้แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจเท่านั้น จะไปท าการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ไม่ได้เพราะอนุมาตรานี้ให้อ านาจเพียงเท่าที่ประชาชนติชมกันอยู่โดยปกติ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนมีอ านาจที่จะท าการวิพากษ์วิจารณ์ตามสมควรได้
เนื่องจากเปน็ประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 

ตามหลักเกณฑ์ (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการด าเนินการอัน
เปิดเผยในศาลหรือในการประชุม หมายถึง  

การเผยแพร่เนื้อหาที่ได้มีการกระท ากันในศาลหรือได้มีการกระท ากันในที่ประชุม
โดยสุจริตแม้การกระท าเช่นนี้จะเป็นผลกระทบให้ผู้อ่ืนต้องได้รับความเสียหายก็ไม่เป็นความผิดทั้งนี้
เพราะข้อความที่ได้มีการเปิดเผยมาแล้วย่อมเป็นวิสัยที่จะถือว่าสามารถน ามาพูดต่อได้อีกทั้งการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลจะต้องกระท าโดยเปิดเผยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะน ามากล่าวซ้ าหรือ
น ามาเล่าให้แก่กันฟัง แต่ส่วนของการเปิดเผยเนื้อหาในที่ประชุมนี้ไม่ใช่ในทุกๆการประชุมที่จะน ามา
เปิดเผยได้แต่จะต้องเป็นการประชุมโดยเปิดเผยเท่านั้น เช่น เป็นการประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐหรือการอภิปายในรัฐสภา  

3.1.1.2  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
                        การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท าความผิด  

มาตรา 14 ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(1) น า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืนหรือ
ประชาชน 

(2) น า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(3) น า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
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(4) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  

คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบ
อาชญากรรมได้แทบทุกประเภท ที่เห็นได้ชัดเจนคือความผิดฐาน ดูหมิ่น หมิ่นประมาทหรือเผยแพร่
ภาพลามกซึ่งการกระท าความผิดเหล่านั้นก็จ าต้องพิจารณาจากองค์ประกอบความผิดส าหรับความผิด
นั้น ๆ เช่นพิจารณาบทบัญญัติจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น 

ถึงแม้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดจะเป็นความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนอยู่แล้วแต่ความผิดที่เกิดขึ้นนี้ควรที่จะท าการบัญญัติเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
อีกประการหนึ่ง จึงได้บัญญัติมาตรา 14 โดยมีองค์ประกอบความผิดที่ส าคัญคือ น าเข้าสู่ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ การกระท าผิดตามมาตรานี้จะต้องพิจารณาว่าอาจเป็นความผิดตา
มกหมายื่น ๆ อีกด้วยหรือไม่ 

ความผิดตามมาตรา 14 มี 5 อนุมาตราจึงเปรียบเสมือนการบัญญัติความผิดขึ้นมา
อีก 5 ลักษณะดังนี้  

(1)  น า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืนหรือ
ประชาชน 

ความผิดตาม มาตรา 14(1) มีองค์ประกอบความผิดดังนี้ 
1. การน าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
การน าเข้าสู่ หมายถึง การน าข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ 
2. ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน

เป็นเท็จ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม หมายถึง  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่

ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นจะทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ส่วนข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จนั้น 
น่าจะหมายถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของจริง เช่นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่าเป็นเครื่องมือป้องกัน
ไวรัสของบริษัทหนึ่งแต่จริงแล้วไม่ใช่ เป็นต้น  

3. โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนและประชาชน 
องค์ประกอบความผิดนี้มีใช้อยู่ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น 

ความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 หรือความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 
269/1 องค์ประกอบนี้ไม่ใช่เจนตาพิเศษของผู้กระท า แต่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากลักษณะของ
การกระท าในเรื่องของเจตนาด้วย 

4. เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
เจตนาในที่นี้ต้องครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 3 ประการข้างต้น กล่าวคือผู้กระท า

ต้องมีเจตนาน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ในขณะเดียวกันผู้กระท าต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงในองค์ประกอบ
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ความผิดว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและต้องรู้ว่าการกระท า
ดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

(2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

ความผิดตามมาตรา 14(2) มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1. น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์    
องค์ประกอบความผิดเดียวกันกับข้อ 14(1) 
2. ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
มาตรา 14(2) เน้นที่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ จึงไม่ใช่ เรื่องที่ไปปลอมแปลง

ข้อมูลที่มีอยู่ 
3. โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิด

ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน  
ความจริงแล้วองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 14(2) ก็ใกล้เคียงและเกลื่อนกลืนกัน 

การกระท าที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน ก็น่าจะถือได้ว่าเข้าองค์ประกอบความผิดที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 
ตามมาตรา 14(1) อยู่แล้วด้วย 

4.  เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
(3)  น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ

ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามมาตรา 14(3) มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1.  น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
2.  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 

หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
องค์ประกอบความผิดข้อนี้พิจารณาจากลักษณะของข้อมูลคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ

เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ใช้กระท าความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 107 ถึงมาตรา 135 หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 135/1 ถึงมาตรา 135/3 

ความผิดตามมาตรา 14(3) นี้จึงเป็นการบัญญัติเอาผิดเพ่ิมขึ้นจากการกระท าซึ่งเป็น
ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยในการกระท า
ความผิดดังกล่าวได้ใช้วิธีการทางคอมพิวเตอร์น าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดตามมาตรา
ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการกระท าความผิดตามมาตรา 14(3) นี้ผู้กระท าอาจต้องรับ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามบทมาตราที่กล่าวมาด้วย 

3. เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
ซึ่งหมายถึงเจตนาในการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตาม (1) และรู้ถึงข้อเท็จจริงอัน

เป็นองค์ประกอบความผิดตาม (2)  
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(4)  น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

ความผิดตามมาตรา 14(4) มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1. น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
2. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น

ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้  
องค์ประกอบความผิดข้อนี้พิจารณาจากลักษณะของข้อมูลคอมพิวเตอร์เช่นกัน คือ

เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก  
ค าว่า “ลามก” เป็นค าสามัญที่ไม่มีการนิยามศัพท์ แต่เป็นค าที่ใช้เป็นองค์ประกอบ

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ซึ่งเป็นความผิดฐานเผยแพร่วัตถุอันลามก ดังนั้น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดจะเข้าองค์ประกอบความผิด “ลามก” หรือไม่ จึงใช้มาตรฐานเดียวกันกับ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ดังกล่าว ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐาน
หลายเรื่องแล้วในเรื่องการพิจารณาลักษณะอันลามก 

4. ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
การจะเป็นความผิดตามมาตรา 14(4) นอกจากข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะอัน

ลามกแล้ว ยังต้องเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้อีกด้วย ดังนั้นหากเป็นการน า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตนโดยเฉพาะที่ไม่ได้ประสงค์จะให้ผู้ใดเข้าถึง แต่บังเอิญน าเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปซ่อม แล้วช่างซ่อมตรวจพบเข้าจึงน าไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ดังที่เป็นข่าวคราว 
เช่นนี้เฉพาะช่างซ่อมเท่านั้นที่มีความผิดตามมาตรา 14(4) 

(5)  เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นความผิดตามมาตรา 
14(1) (2)(3) หรือ (4) 

ความผิดตามมาตรา 14(5) มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1. เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบความผิดนี้แตกต่างจากอนุมาตรา (1)(2)(3) หรือ (4) ซึ่งเป็นเรื่องการ

น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่องค์ประกอบความผิดข้อนี้ เป็นเพียงการเผยแพร่หรือส่งต่อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาเพ่ือให้มีการส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูล
ได้โดยง่าย 

ค าว่า “เผยแพร่หรือส่งต่อ” เป็นค าส าคัญที่เข้าใจได้แต่ต้องระลึกว่าเป็นการเผยแพร่
หรือส่งต่อในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่หมายความรวมถึงการส่งต่อทางกายภาพ เช่นการส่งดิสเกตต์ หรือ
สั่งพิมพ์ออก (Printout) 

2. โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นความผิดตามมาตรา 14(1)(2)(3) หรือ (4) 
การจะเป็นความผิดตามมาตรา 14(5) ต้องพิสูจน์ด้วยว่าผู้กระท ารู้อยู่แล้วว่า

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนเผยแพร่หรือส่งต่อนั้น เป็นข้อมูลซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 14(1)(2)(3) หรือ  
(4) 

3. เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
หมายถึง ผู้กระท าต้องมีเจตนาในการเผยแพร่หรือส่งต่อ  
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ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 
มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตาม

มาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา 14  

มาตรา 15 เป็นการเอาผิดกับ “ผู้ให้บริการ” มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้ 
1. ผู้ให้บริการ 
ผู้ที่จะมีความผิดตามมาตรา 15 ต้องเป็น “ผู้ให้บริการ” ซึ่งมีนิยามศัพท์ไว้ในมาตรา 

3 ผู้ให้บริการจึงหมายถึงผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกัน
โดยประการอ่ืนโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือ
ในนามหรือเ พ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน และยังหมายความรวมถึงผู้ ให้บริการเก็บรักษา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

2. จงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 
บทบัญญัติมาตรานี้ใช้ถ้อยค า “จงใจ” ซึ่งเป็นค าที่เพ่ิมขึ้นมาจาก “เจตนา” โดยมี

เจตนารมณ์ที่จะเน้นให้เห็นว่า “จงใจ” นั้นหมายถึงต้องรู้ว่ามีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 เช่นมี
การเตือนหรือแจ้งให้ทราบแล้วว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นความผิดต่อกฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา 14 เมื่อผู้ให้บริการยังปล่อยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ก็จะถือได้ว่าเป็นการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการ
กระท าความผิด 

3. ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน 
ข้อนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติเอาผิดเฉพาะผู้ให้บริการที่กระท าความผิดในระบบ

คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตนเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการหรือผู้ใดก็ตามหากมีการกระท าอันเป็นการสนับสนุนหรือ

ยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 ไม่ว่าในระบบคอมพิวเตอร์ของตนหรือของผู้ใดก็อาจ
ต้องรับผิดตามหลักเรื่องตัวการ หรือผู้สนับสนุนตามหลักในประมวลกฎหมายอาญาได้ 

4. เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
มีข้อสังเกตว่า ถึงแม้มาตรา 15 จะได้บัญญัติองค์ประกอบความผิดว่า “จงใจ” แล้วก็

ตาม แต่ผู้กระท าจะต้องมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ด้วย ซึ่งถึงแม้จะดูเป็น
องค์ประกอบความผิดที่ซ้ าซ้อนกัน แต่คณะกรรมาธิการเห็นควรให้คงไว้เพ่ือเน้นย้ าว่าการที่จะเอาผิด
กับผู้ให้บริการตามมาตรานี้ได้จะต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ให้บริการรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของตนเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามมาตรา 14 แล้ว
ยังยินยอมหรือสนับสนุนให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของตนอยู่  

3.1.1.3  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2556  

จากที่ได้กล่าวมาอย่างระเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีช่องว่างของกฎหมายอยู่มากในเรื่อง
การก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบทลงโทษรวมไปถึงการก าหนดข้อต่อสู้ยกเว้น
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ความรับผิดจากการกระท าความผิดที่อาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการกระท าความเสียหายต่อผู้อ่ืน
หรือต่อส่วนรวมจึงได้มีการเสนอร่างฉบับนี้ขึ้นมากเพ่ือท าการแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้องและรัดกุมมาก
ยิ่งขึ้นและเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเข้ากับบริบทของสังคมเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์อย่างแท้จริง กล่าวคือ 

จากการที่ได้เริ่มใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ท าให้เห็นว่ากฎหมายนี้ได้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ เนื่องจาก
เทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนท าให้ความผิดที่ก าหนดไว้ไม่อาจจะครอบคลุมถึง
รูปแบบการกระท าความผิดแบบใหม่ ๆ ได้และไม่อาจน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างสมบูรณ์ 

ดังเช่นมาตรา 14(1) ได้มีการเปลี่ยนถ้อยค าในตัวบทกฎหมายเพ่ือให้มีความชัดเจน
ตรงกับเจตนารมณ์โดยแท้ เนื่องจากในปัจจุบันมาตรา 14(1) ได้มีการน ามาใช้บ่อยที่สุดในกรณีของ
การหมิ่นประมาทโดย มาตรา 14(1) นี้ตามเจตนารมณ์ไดบัญญัติขึ้นมาเพ่ือให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ
การปลอมข้อมูลต่าง ๆ มิได้เน้นไปในทางของความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่อย่าใด เห็นได้จากมาตรา 
14(1) ตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ว่า  

 
“มาตรา …. ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งทั้งหมดหรือบางส่วน ท าให้ผู้
หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงและท าให้ได้ไปซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ”  

 
กฎหมายจึงได้ท าการปรับปรุงให้ตรงตามความมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขไม่ไห้มีการตีความ

หรือก าหนดโทษซ้ าซ้อนกับประมวลกฎหมายอาญา 
ประเด็นต่อมาที่จะท าการยกขึ้นอธิบายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการก าหนดความรับผิด

ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามมาตรา 15 เนื่องจากอินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบและในแต่ละการให้บริการนี้จะท าให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ในสถานะที่
แตกต่างกันออกไป บางก็เป็นเพียงตัวกลางหรือเป็นแค่ผู้ส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม
หากตีความตามค านิยามค าว่า “ผู้ให้บริการ” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แล้ว ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการก าหยดความหมายโดยรวมและกว้างขวางมากจน
ไม่อาจแยกผู้ให้บริการประเภทต่าง ๆ ออกจากกันได้เลย ซึ่งถ้อยค าบางค าในยังไม่มีความชัดเจนมาก
พอจนบางทีท าให้การตีความผิดเพี้ยนไปบาง 

โดยความมุ่งหมายของมาตรา 15 นี้ ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
จะต้องรับผิดหากการกระท าใด ๆ เป็นการสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าผิดเกิดขึ้นอยู่บน
ระบบอินเทอร์เน็ตของตน ต่อเมื่อได้มีการร้องรียกต่อศาลแล้วเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ปิดเว็บไซต์หรือปิด
กั้นเนื้อหาแต่ผู้ให้บริการไม่ให้ความร่วมมือกลับท าเฉยแบบนี้ถือว่าผู้ให้บริการมีลักษณะเป็นการ
ยินยอมหรือสนับสนุนในการกระท าความผิดนั้นแล้ว ส่วนถ้อยค าในตัวบทที่ว่า “จงใจ” ค านี้เป็นการ
ตีความหมายตามลักษณะทางแพ่งในส่วยที่เป็นละเมิดจึงเห็นว่าไม่ควรและไม่อาจน ามาปรังใช้ในกรณี
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ทางอาญาซึ่งจะพิจารณาจากเจตนาเป็นหลัก ร่างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับนี้จึงได้ท าการปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าเป็นว่า “รู้หรือควรได้รู้” แต่อย่างไรจะ
ถือว่าเป็นการรู้หรือไม่รู้นั้น ร่างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้
ก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รู้หรือควรจะได้รู้
ว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้นบนเครือข่ายของตนโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องได้รับการแจ้งเตือนจาก
เจ้าหน้าที่ก็ได้เพราะหากต้องรอการแจ้งจากเจ้าหน้าที่แล้วนั้นอาจจะเป็นทางออกของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้ว่ายังไม่ได้รับแจ้งแต่อย่างใดจะท าให้กฎหมายมีช่องว่างเกิดขึ้นได้ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา 15 นี้ ได้
มีการน าเสนอก าหนดภาระความรับผิดให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตออกเป็นสองแนวทางโดยก าหนด
ตามหลักการแจ้งเตือนและเอาออก (Notice And Takedown) และ Safe Harbor มาใช้ในการ
พิจารณาการก าหนดความรับผิด ซึ่งในแต่ละหลักก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้
ให้บริการในบางประเภทเท่านั้นไม่อาจที่จะน ามาใช้ได้กับผู้ให้บริการทุกประเภทได้ 

ฉะนั้นการปรับปรุงแก้ไข มาตรา 15 แห่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จึงมีการเสมอแนวทาวการแก้ไขออกเป็น 2 แนว คือ 

 
แนวทางท่ี 1  
“มาตรา .... ผู้ให้บริการผู้ใดรู้หรือควรได้รู้ว่ามีข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น
ความผิดตามมาตรา .... (ข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง) หรือ
มาตรา .... (ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง) ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน และมิได้ด าเนินการแก้ไขหรือ
ระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยเร็ว ต้องระวาง
โทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ” 
 
แนวทางที่ 1 ก าหนดหน้าที่โดยอัตโนมัติของผู้ให้บริการว่า ต้อง “รู้ หรือ ควรได้รู้” 

ข้อเสนอนี้มาจากฐานคิดที่ว่า ผู้ให้บริการมีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จึงย่อมรู้หรือควรจะ
ได้รู้ว่ามีข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความผิดอยู่  

 
แนวทางที่ 2 
“มาตรา .... เมื่อผู้ให้บริการรู้ หรือควรได้รู้ หรือได้รับแจ้งจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ถึงการกระท าอันเป็นความผิดตามมาตรา .... (ข้อมูลอันเป็น
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง) หรือมาตรา .... (ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคง) ซึ่งปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของตน ให้รีบด าเนินการแก้ไขหรือระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวภายในเวลาอันเหมาะสมนับแต่วันที่รู้หรือได้รับ
แจ้ง หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด หากผู้ให้บริการ
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มิได้ด าเนินการแก้ไขหรือระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ดังกล่าว ต้องระวางโทษ. . . 
 
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งหมายความถึงบุคคลผู้ดูแลหรือได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ดูแลเนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด”   
แนวทางที่ 2 นี้ยังคงก าหนดหน้าที่โดยอัตโนมัติของผู้ให้บริการ แต่เขียนเพ่ิมว่า ผู้

ให้บริการที่ รู้ หรือ ควรได้รู้ “หรือ”ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขหรือระงับการท าให้
แพร่หลาย ซึ่งต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

อาจจะกล่าวสั้น ๆ โดยสรุปได้ว่าการที่มีร่างฉบับนี้ขึ้นมาก็เพราะ มาตรา 14(1) แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 ยังถูกใช้ในกรณีหมิ่น
ประมาท ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์กฎหมาย มาตรา 14(2)(3) เป็นเครื่องมือในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงความเห็นของประชาชน และประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจได้ว่าข้อมูลที่มีเนื้อหาอย่างใด
จึงจะเข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าว มาตรา 15 มีค านิยามที่กว้างเกินไป มุ่งเอาผิดตัวกลางโดยไม่
พิจารณาถึงความเกี่ยวข้องของตัวกลางต่อผู้กระท าความผิด เจ้าพนักงานรัฐมุ่งด าเนินคดีกับเจ้าของ
เว็บมากกว่าสืบหาผู้กระท าผิด ขณะที่ในร่างฉบับใหม่นี้น า มาตรการ Notice And Take Down จะ
เป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับรัฐ เพ่ือจับผู้กระท าผิดจริง ระยะเวลาของการแจ้งเตือน
เนื้อหาที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเพื่อให้ผู้ให้บริการด าเนินการกับเนื้อหาเหล่านั้น 

3.1.1.4  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 
เมื่อต้นปี พ.ศ.2558 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติโดยพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.255887และหนึ่งในนั้นที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยงกับข้อจ ากัดความรับผิด
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยท าการบทบัญญัติไว้ในมาตรา 32/3   

มาตรา 32/388 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ให้บริการ หมายความว่า 

                                                           
87เปิด! พรบ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2558, ค้นวันที่ 26 มิถุนายน 2558 จาก  

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/633305#sthash.LvIHlsOH.dpuf 
88พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558   
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(1)  ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน
โดยประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือ
ในนามหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(2)  ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
ค าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดโดยชัดแจ้งซึ่งข้อมูล หลักฐานและค าขอ

บังคับ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้บริการ  
(2)  งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
(3)  งานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
(4)  กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาที่พบการกระท า และการกระท าหรือ

พฤติการณ์ ตลอดทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(5)  ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(6)  ค าขอบังคับให้ผู้ให้บริการน างานที่ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอ่ืนใด 
เมื่อศาลได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลท าการไต่สวน หากศาลเห็นว่าค าร้องมี

รายละเอียดครบถ้วนตามวรรคสาม และมีเหตุจ าเป็นที่ศาลสมควรจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องนั้น ให้
ศาลมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าขึ้น
โดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยค าสั่ง
ศาลให้บังคับผู้ให้บริการได้ทันที แล้วแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเช่นนี้ ให้
เจ้าของลิขสิทธิ์ด าเนินคดีต่อผู้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการกระท า
ที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั้นได้ด าเนินการตามค าสั่งศาลตามวรรคสี่แล้ว ผู้
ให้บริการไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีค าสั่งและ
หลังจากค าสั่งศาลเป็นอันสิ้นผลแล้ว 

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามค าสั่ง
ศาลตามวรรคสี่ 

การเพ่ิมบทบัญญัติตามมาตรานี้มุ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต (Access Providers) โดยไม่ต้องรับผิดต่อความ
เสียหายอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการส่งผ่าน เก็บ หรือเก็บไว้ชั่วคราวบนเครือข่ายของตน 
ต่อเมื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว เป็นการก าหนด
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้ในลักษณะท านองเดียวกันกับ DMCA ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฉะนั้นแล้วจึงเห็นได้ว่าส าหรับกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการ ทั้งผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล ถ้าผู้
ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามค าสั่งของ
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ศาล ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ต้องรับผิดต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการตามค าสั่งศาล (มาตรา 32/3)  
 

3.1.2  ความรับผิดในทางแพ่ง 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 บัญญัติว่า “ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าว

แพร่หลาย ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืน ต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืน ก็
ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางท ามาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดย ประการอ่ืนก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพ่ือ ความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อ 
ความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้  

ผู้ใดส่งข่าวสาส์นอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเอง หรือผู้รับข่าวสาส์นนั้นมีทางได้
เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่า เพียงที่ส่งข่าวสาส์นเช่นนั้นหาท าให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่า
สินไหม ทดแทนไม่” 

มาตรานี้เป็นบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการกระท าของตนเองแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามมาตรานี้เป็นความเสียหายทางจิตใจไม่ใช่ตัวเงิน จากบทบัญญัติดังกล่าวพอจะสามารถแบ่ง
หลักเกณฑ์การหมิ่นประมาทออกได้เป็นดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ผู้ใด หมายถึงการกระท าใดๆก็ตามที่ผู้กระท าได้ท าไปโดยรู้ส านึกไม่ว่า
บุคคลนั้นจะยังบรรลุนิติภาวะหรือไม่หรือเป็นคนวิกลจริตหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
แม้กระทั่งบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถก็อาจกระท าความผิดได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็
ตามผู้กระท าความผิดหมิ่นประมาทไม่ได้จ ากัดไว้เพียงบุคคลธรรมดาเท่านั้นแต่ยังให้ความหมายกว้าง
ไปถึงนิติบุคคลด้วย89แต่การกระท าของนิติบุคคลจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการแสดงออกโดยผู้กระท าแทน
ของนิติบุคคลตามมาตรา 7090และหากผู้แทนของนิติบุคคลได้กระท าไปแล้วในนามของนิติบุคคลหาก
เกิดความเสียหานขึ้นแก่บุคคลอ่ืนเนื่องจากการกระท าแล้ว นิติบุคคลจะต้องท าการเข้ามารับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหานนั้นตามมาตรา 7691  

ในกรณีนี้ได้มีนักกฎหมายได้ให้ค านิยามไว้มากมาก เช่น 

                                                           
89เพ็ง เพ็งนิติ, เรื่องเดิม, หน้า 202. 
90มาตรา 70 นิติบุคคล ต้องมี ผู้แทน คนหนึ่ง หรือ หลายคน ทั้งนี้  ตามที่ กฎหมาย  

ข้อบังคับ หรือ  ตราสารจัดตั้ง จะได้ก าหนดไว้ความประสงค์ ของ นิติบุคคล ย่อมแสดงออกโดย 
ผู้แทน ของ นิติบุคคล 

91มาตรา 76 ถ้า การกระท า ตามหน้าที่ ของ  ผู้แทน ของ นิติบุคคล หรือ ผู้มีอ านาจ ท าการ
แทน นิติบุคคล เป็นเหตุให้ เกิดความเสียหาย แก่ บุคคลอ่ืน นิติบุคคล นั้น ต้องรับผิด ชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทน เพ่ือ ความเสียหายนั้น แต่ ไม่สูญเสีย สิทธิ ที่จะไล่เบี้ย เอาแก่ ผู้ก่อความเสียหาย 
            ถ้าความเสียหาย แก่ บุคคลอ่ืน เกิดจาก การกระท า ที่ไม่อยู่ใน ขอบวัตถุประสงค์ หรือ 
อ านาจหน้าที่ ของ นิติบุคคล บรรดาบุคคล ดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ที่ได้เห็นชอบ ให้กระท าการนั้น 
หรือ ได้เป็น ผู้กระท าการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิด ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ที่ได้รับ ความ
เสียหายนั้น  
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ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์ ได้ให้ความหมายของค าว่า “ผู้ใด” คือ จะเป็นการกระท า
ละเมิดได้นั้นต้องเป็นการกระท าของมนุษย์หาใช่ของสัตว์ไม่ เพราะสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ มิใช่บุคคล แม้ตาม
หลักวิชาจะถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งก็ตาม สัตว์จะก่อการกระท าละเมิดหาได้ไม่ ได้แต่ก่อ
ความเสียหาย เมื่อค าว่า “ผู้ใด” หมายถึง มนุษย์แล้วจึงรวมถึงบุคคลทุกชนิด ไม่ว่าบุคคลที่บรรลุนิติ
ภาวะแล้วหรือผู้เยาว์ บุคคลวิกลจริต นอกจากนี้ค าว่า “ผู้ใด” อาจหมายความรวมถึงบุคคลที่ต้องรับ
ผิดในการกระท าของบุคคลอื่น92  

ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล ให้ค าอธิบาย ค าว่า “ผู้ใด” ว่าหมายถึง ผู้ซึ่งกระท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ในกรณีนี้ย่อมหมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย ขอให้สังเกต
ว่าการกระท าละเมิดเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลเป็นผู้กระท าเท่านั้น สัตว์หรือสิ่งของจะท าละเมิดมิได้93  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ต่างก็ให้ความหมายว่า บุคคลทุก ๆ ประเภทที่ได้กระท าความผิด
ฐานหมิ่นประมาทโดยรู้ส านึกในการกระท าของตนไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้เยาว์ 
บุคคลวิกลจริต นอกจากนี้อาจหมายความรวมถึงบุคคลที่ต้องรับผิดในการกระท าของบุคคลอ่ืน ที่ผู้นั้น
กระท าลงไปท าให้เกิดความเสียหายซึ่งหมายความถึงนิติบุคคลด้วย 

องค์ประกอบที่ 2 กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย หมายถึง การที่แสดงข้อความอย่างใด ๆ ให้
ผู้อื่นได้รับรู้หรือได้รับทราบอาจโดยวิธีพูด เขียน โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต กิริยาท่าทางหรือเป็น
การกระท าอย่างอ่ืน ๆ ก็ได้ที่เมื่อแสดงออกมาแล้วท าให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าใจว่าหมายถึงอะไร โดยหลัก
แล้วการกล่าวหรือไขข่าวจะต้องเป็นการเกิดด้วยการกระท าเท่านั้น ฉะนั้นในกรณีละเว้นหรืองดเว้นแม้
จะมีหน้าที่ที่ต้องกระท าก็ตามก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดหมิ่นประมาทและยังรวมไปถึงการโฆษณาด้วย
เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด  ๆ แผ่นเสียง
หรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอ่ืน การกระท าโดยการกระจายเสียงหรือการท าการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืนใด
เทียบเคียงกับประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 328) 

ในกรณีนี้ได้มีนักกฎหมายได้ให้ค านิยามไว้มากมาก เช่น 
อาจารย์เพ็ง เพ็งนิติ ได้ให้ค าอธิบายว่า “กล่าว” หมายถึง พูด พูดต่อหน้าบุคคลที่สาม พูด

ทางโทรศัพท์ ทางโทรทัศน์ ทางวิทยุ พูดโดยการแสดงกิริยาท่าทาง พูดโดยการเขียน และ“ไขข่าว” 
หมายถึง พูดข่าวจากบุคคลอ่ืนหรือการกระจายข่าว เช่น พูดว่าคนนั้นเล่ามาว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้ เป็นต้น94 

                                                           
92ไพจิตร ปุญญพันธุ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด, พิมพ์

ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ,  2551), หน้า 6.  
93วารี นาสกุล, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและ

ลาภมิควรได้ (กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, 2551), หน้า 19. 
94เพ็ง เพ็งนิติ, เรื่องเดิม, หน้า 204. 
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ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ให้ความหมายของค าว่า “การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย” ว่า
หมายถึง การแสดงข้อความใด ๆ ให้บุคคลที่สามได้ทราบ จะเป็นโดยค าพูด ค าที่เขียนหรือด้วยกิริยา
และวิธีการอย่างอ่ืนก็ตาม95 

องค์ประกอบที่ 3 ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง หมายถึง การพูดหรือการอย่างใดที่ไม่
ตรงต่อความเป็นจริง และอาจจะไม่จริงทั้งหมดหรือจริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนก็ได้ หรือแม้จะพูด
ความจริง แต่ได้มีการท ากริยาท่าทางเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเข้าใจว่าไม่เป็นความจริงก็เป็นหมิ่นประมาทได้
เหมือนกัน  

ในกรณีนี้ได้มีนักกฎหมายได้ให้ค านิยามไว้มากมาก เช่น  
ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธ์ ได้ให้ความหมายของ “ข้อความที่ฝ่าฝืนความจริง” คือ ไม่

ตรงกับความจริง แม้จะไม่มีใครเชื่อว่าเป็นจริงตามที่กล่าวหรือไขข่าวนั้น ถ้าตรงกับความจริงแล้วก็
ย่อมเป็นการกล่าวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน จะไม่จริงทั้งหมดหรือบางส่วนหรือตรงกับ
ความจริง แต่ผู้กล่าวกล่าวหรือไขข่าวโดยให้เข้าใจว่าเป็นอย่างอ่ืนผิดความจริงก็ได้ ทั้งก็มิใช่เรื่องไม่
กล่าว เช่น จ าเลยพิมพ์ประวัติบิดาจ าเลยแจกงานศพ มิได้กล่าวว่าโจทก์เป็นบุตรผู้ตายแต่คนละมารดา
กัน ดังนี้ ไม่ท าให้คนอ่ืนเข้าใจว่าโจทก์มิใช่บุตรผู้ตายให้ผิดไปจากความจริง96  
 ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล ได้ให้ค าอธิบายค าว่า “ฝ่าฝืนต่อความจริง” หมายความว่า 
ข้อความที่กล่าวหรือไขข่าวนั้นต้องไม่เป็นความจริง ทั้งที่จะไม่เป็นความจริงทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 
ถ้าเป็นความจริงแล้วผู้กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายย่อมไม่ถือว่าท าละเมิด เพราะจะหาว่าเขาท าความ
เสียหายไม่ได้ เช่น ก เคยต้องโทษจ าคุกมาแล้ว ข กล่าวแก่ ค ว่า ก เคยต้องโทษจ าคุก เช่นนี้ ข ไม่มี
ความผิด แต่ถ้า ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า ข มิได้เป็นโรคผิวหนังแต่ ก กล่าวกับ ค ว่า ข เป็นโรคผิวหนัง เช่นนี้ถือว่า 
ก ละเมิดต่อนาย ข โดยที่ข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงนี้ จะต้องมีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริง 
ถ้าไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงหรือยืนยัน แต่มิได้ฝ่าฝืนต่อความจริง ก็ไม่เป็นละเมิดตามมาตรานี้97  

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์ ให้ค าอธิบายว่า ข้อความที่กล่าวนั้นต้อง “ฝ่าฝืนต่อความจริง” 
กลา่วคือ เป็นค ากล่าวที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง จะไม่จริงทั้งหมดหรือบางส่วนหรือตรงต่อความจริงแต่
ผู้กล่าว ๆ โดยให้เข้าใจเป็นอย่างอ่ืนผิดความจริงก็ได้98  

จึงเห็นได้ว่าจากที่มีนักกฎหมายหลายท่านได้อธิบายมานี้ต่างได้ให้ความหมายไปในทิศทาง
เดียวกันว่า “ข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริง” นั้น หมายถึง การกล่าวหรือไขข่าวข้อความที่ไม่เป็น
ความจริง แต่ข้อความที่ไม่จริงนั้น อาจไม่จริงทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และที่ส าคัญจะ ต้องเป็นการ
ยืนยันข้อเท็จจริง มิใช่การกล่าวเลื่อนลอย หรือออกความเห็น หรือกล่าวถ้อยค าที่ไม่ถือว่ าเป็น
ข้อเท็จจริง 

                                                           
95จิตติ ติงศภัทิย์, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 241 ถึง 452 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550), หน้า 529.  
96ไพจิตร ปุญญพันธ์, เรื่องเดิม, หน้า 55. 
97วารี นาสกุล, เรื่องเดิม, หน้า 131-133.  
98จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 530.  



58 
 

องค์ประกอบที่ 4 ต่อบุคคลที่สาม หมายถึง บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ผู้ที่กล่าวหรือเป็นผู้เสียหายซึ่ง
บุคคลที่สามจะต้องได้รับรู้รับทราบข้อความโดยบุคคลที่สามนี้ไม่ได้ก าจัดจ านวนว่าต้องเท่าใดจึงจะมี
ความผิดแม้มีบุคคลที่สามเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ไม่ส าคัญ แต่หากเป็นผู้ร่วมกระท าผิดด้วยกัน
กฎหมายถือว่าเป็นตัวการร่วมไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่สาม หรือการที่อยู่ในสถานะเป็นสามีภริยากันใน
สายตาของกฎหมายถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคน ๆ เดียวกันมิใช่อยู่ในฐานะท่ีจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่สาม
และถ้าบุคคลคนที่สามได้มารับรู้ถึงขอ้ความที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทก็ดีแต่เป็นการทีรับทราบ
ข้อความโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นการที่บุคคลที่สามรับรู้ข้อความโดยละเมิดต่อผู้กล่าวในกรณีนี้ก็
เช่นเดียวกันไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่สาม 

องค์ประกอบที่ 5 ความเสียหาย หมายความว่า  ข้อความในลักษณะที่เป็นการท าให้คุณงาม 
ความดีของบุคคลที่สะสมมาลดค่าลง ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับการประกอบอาชีพ และความ
เจริญก้าวหน้าได้ เช่น ลดความน่าเชื่อถือในการประกอบอาชีพของผู้เสียหาย และอาจท าให้ความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้เสียหายลดต่ าลงด้วย จึงเห็นได้ว่าหากความเสียหายเกิดขึ้นตาม
มาตรานี้ สามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณี99 คือ  

1.  เป็นความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืน เป็นการท าให้ผู้เสียหายถูก
เกลียดชังในท านองเดียวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ
ความเสียหายในกรณีนี้เป็นความเสียหายที่มิใช่ตัวเงิน ดังนั้นสิทธิเรียกร้องประเภทนี้ไม่อาจจะโอนกัน
ได้และไม่ตกทอดแก่ทายาทด้วย 

2.  เป็นความเสียหายแก่ทางท ามาหาได้หรือทางเจริญของเขา นอกจากทางแพ่งจะให้ความ
คุ้มครองผู้เสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงแล้วเหมือนหยั่งในทางอาญา ยังขยายความคุ้มครองออกไปถึงความ
เสียหายทางด้านทรัพย์สินและความก้าวหน้าของบุคคลด้วย 

ในกรณีนี้ได้มีนักกฎหมายได้ให้ค านิยามไว้มากมาก เช่น 
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ให้ความหมายว่า ข้อความที่กล่าวนั้นต้อง “เป็นที่เสียหายแก่

ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้อื่น”  หรอื “เสียหายแก่ทางท ามาหาได้ หรือทางเจริญ” อย่างอ่ืนของเขา 
เช่น เสียหายแก่กิจการค้าขายของเขา เป็นต้น ฉะนั้นข้อความที่กล่าวจึงต้องมีผู้เข้าใจว่าหมายความถึง
ผู้เสียหาย ถ้ามีผู้เข้าใจเช่นนั้นแล้ว ผู้กล่าวจะมุ่งหมายให้พาดพิงถึงผู้เสียหายหรือไม่  ๆ ส าคัญ เพราะ
กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าผู้กล่าวต้องจงใจหรือประมาทเลินเล่อถึงเช่นนั้น100  

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์ ให้ค าอธิบายว่า ข้อความที่กล่าวหรือไขข่าวนั้นจะต้องเป็นที่ 
“เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ” ของผู้อ่ืนประการหนึ่งหรือ “เสียหายแก่ทางท ามาหาได้หรือทาง
เจริญ” อย่างอ่ืนของเขาอีกประการหนึ่ง เช่น การกล่าวว่าทนายโกงลูกความมามากหรือพ่อค้าขาย
ของเทียม ฯลฯ เป็นต้น การใช้ค าหยาบหรือค าด่า ไม่เป็นการท าให้เสียหายต่อชื่อเสียง101 

องค์ประกอบที่ 6 ควรจะรู้ว่าไม่จริง หมายความว่า ผู้กระท าความผิดได้กระท าไปโดยไม่มี
ความตั้งใจที่จะหมิ่นประมาทผู้ใดเพราะเป็นการกล่าวถึงข้อความโดยไม่รู้ว่าข้อความนั้น  ๆ ไม่เป็น

                                                           
99เพ็ง เพ็งนิติ, เรื่องเดิม, หน้า 209.  
100จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 530.  
101ไพจิตร ปุญญพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 55.  
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ความจริงหรือฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงแต่หากได้กระท าไปโดยไม่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดไป 
อย่างไรก็ตามหากควรจะรู้ได้ว่าข้อความเหล่านั้นเป็นความผิดก็ต้องยังคงรับผิดฐานละเมิดโดย
ประมาทเลินเล่ออยู่ดีฉะนั้นคนที่พูดหรือกล่าวคนแรกจะอ้างว่าไม่รู้ว่าไม่จริงไม่ได้ หากกล่าวโดยฝ่าฝืน
ต่อความจริงย่อมเป็นการละเมิดโดยจงใจ แต่คนที่ฟังข่าวหรือข้อความแล้วเอาไปพูดต่ออาจไม่รู้ว่าข่าว
หรือข้อความนั้นจริงหรือไม่ หากรู้ว่าไม่จริงแล้วยังน าไปแพร่หลายถือว่าเป็นละเมิดโดยจงใจแต่ถ้าไม่รู้
ข้อความนั้นไม่เป็นความจริง แต่หากควรจะรู้ได้ว่าข้อความนั้นฝ่าฝืนต่อความจริง ก็ต้องรับผิดฐานหมิ่น
ประมาทโดยประมาทเลินเล่อ 

เหตุยกเว้นความรับผิดทางแพ่งฐานหมิ่นประมาท  
การกระท าที่เรียกว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้มิใช่มีแค่การก าหนดบทลงโทษเท่านั้น

แต่กฎหมายก็ยังได้มีการผ่อนคลายความเค้งคัดโดยได้มีการบัญญัติหลักข้อยกเว้นโทษไว้ในมาตรา 
423 วรรคสอง ด้วยว่า ผู้ใดส่งข่าวสาส์นอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเอง หรือผู้รับข่าว
สาส์นนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่า เพียงที่ส่งข่าวสาส์นเช่นนั้นหาท าให้ผู้นั้นต้อง
รับผิดใช้ค่าสินไหม ทดแทนไม่ กล่าวคือ เป็นบทยกเว้นที่ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดซึ่งกระท าโดยการกล่าว
หรือไขข่าวด้วยวิธีส่งข่าวสารเท่านั้นและที่ส าคัญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่ งสารกับผู้รับนั้นจะต้อง
มีทางได้เสียโดยชอบเกี่ยวกับข่าวสารนั้นด้วย  จึงเห็นได้ว่าข้อยกเว้นใน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ปรากฏในบทบัญญัตินี้ มีเพียงเรื่องเดียว คือ ข้อยกเว้นมิให้ต้องรับผิดในเรื่องส่วนได้เสีย 

 
3.2  หลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมาย

ต่างประเทศ  
 

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางกฎหมายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนี้ถือว่าผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตท าหน้าที่เสมือนกับเป็นบุรุษไปรษณีย์โดยเป็นเพียงผู้ส่งข่าวสารต่างๆโดยปราศจากอ านาจ
ในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ดังนั้นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงไม่ควรมีความรับผิดใดๆเพราะ
การก าหนดความรับผิดทางกฎหมายให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในข้อมูลต่าง  ๆ ที่ตนเป็นเพียงผู้
ส่งผ่านเห็นว่าจะไม่เป็นธรรม ตลอดจนในการปฏิบัติ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถที่จะตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ ผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในหลาย ๆ แห่งท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
ซึ่งท าให้มีเว็บไซต์จ านวนมากถูกน ามาฝากเพ่ือให้ไปปรากฏอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเห็น
ว่าการก าหนดภาระให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทุกชิ้นบนระบบ
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นการกระท าที่ยากมากในทางปฏิบัติ 

แต่อย่างไรก็ดีแนวคิดที่ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร
ถูกท าการโต้แย้งด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นประตูสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ต่าง ๆ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงอยู่ในฐานะที่เหมาะสมกับการสกัด
กั้นและกลั้นกรองข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือศรีธรรมออกจากระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
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จึงได้ท าให้เกิดแนวคิดขึ้นมาใหม่ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตควรมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารในระบบเครือข่ายของตนตลอดจนความรับผิดหากละเลยการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายที่ก าหนด
หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงมีความส าคัญมากเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวจะ
ท าให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่ปราศจากการกระท าท าผิดกฎหมายและศีลธรรมได้ 
 

3.2.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เดิมทีการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้รับความคุ้มครองโดย

ประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ได้มีการก าหนดกฎหมายออกมาควบคุมการหมิ่นประมาทในรูปแบบนี้
เนื่องจากความผิดฐานหมิ่นประมาทในประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดทางแพ่ง
ทั่วไป จนกระทั่งได้เกิดปัญหาการฟ้องร้องกันขึ้นเป็นครั้งแรกมาใน ค.ศ.1991 คดี Cubby Inc. v. 
CompuServe Inc. ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายแม่บทที่ก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกบเนื้อหาไว้เป็นการเฉพาะ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารอย่างเหมาะสม
(Communications Decency Act of 1996) ซึ่งแต่ก่อนที่จะมีการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวศาลใน
สหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยเกี่ยวกับความรบผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์
หรือกระดานสนทนา โดยได้ใช้หลักการวินิจฉัยตามดังต่อไปนี้และได้ใช้เป็นบรรทัดฐานมาจนถึง
ปัจจุบัน102 

คดี Cubby Inc. v. CompuServe Inc.103 บริษัท CompuServe  จ าเลยเป็นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดท าข่าวออนไลน์และห้องสุดอิเล็กทรอนิกส์โดยท าสัญญา
จ้างบริษัท Cameron Communications ให้เป็นผู้จัดท า ตรวจสอบ ลบ และควบคุมเนื้อหาตาม
มาตรฐานงานบรรณาธิการซึ่งการควบคุมเนื้อหาดังกล่าว บริษัท CompuServe ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
อย่าใด ๆ จึงไม่รู้หรือไม่อาจรู้ถึงข้อความใด ๆ ต่อมาบริษัท Cameron Communications ได้ท าการ
ว่าจ้าง Rumorville เป็นผู้รับจ้างจัดท าข่าวอีกทอดหนึ่งปรากฏว่าในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2533 
บริษัท Rumorville ได้ท าการตีพิมพ์ข่าวฉบับหนึ่งที่มีเนื้อหาเป็นการหมิ่นประมาทบริษัท Cubby 
โจทก์โจทก์จึงฟ้องจ าเลยในฐานเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณา (Publisher) เนื้อหาข่าวนั้น ศาลได้ท าการตัดสิน
ว่าจ าเลยไม่มีอ านาจควบคุมและไม่มีโอกาสที่จะท าการตรวจสอบเนื้อหาในฐานะบรรณาธิการใน
สิ่งพิมพ์ของบริษัท Rumorville เช่นเดียวกับห้องสมุดสาธารณะ ร้านจ าหน่ายหนังสือหรืแผงจ าหน่าย
หนังสือและไม่อาจเป็นไปได้ที่บริษัทจ าเลยจะสามารถท าการตรวจสอบสิ่งพิมพ์ทุกชนิดที่มีข้อความ
หมิ่นประมาทเช่นเดียวกับผู้จ าหน่ายที่ไม่อาจกระท าได้เช่นกันศาลจึงมองว่าจ าเลยเป็นเพียงผู้กระจ่าย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น จึงมีคามารับผิดชอบที่ต่ ากว่าปกติ โดยจะต้องรับผิดก็ต่อเมื่อได้รู้หรือมีเหตุที่
จะรู้ถึงข้อความหมิ่นประมาทในงานนั้น ๆ ดังนั้นจ าเลยจึงไม่ต้องรับผิดในคดีนี้ 

                                                           
102สราวุธ ปิติยาศักด์ิ, เรื่องเดิม, หน้า 338. 
103Cubby Inc. v. CompuServe Inc. (United States District Court for the 

Southern District of New York, 1991) 
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คดี Stratton Oakmont, Inc v. Prodigy Service co.104 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัท 
Prodigy จ าเลยได้จัดให้มีการบริการกระดานข่าวแก่สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้และมี
การใช้กระดานข่าวของจ าเลยในการพูดคุยกันเก่ียวกับเรื่องการเงินการลงทุนมาโดยตลอดจนเมื่อเดือน
ตุลาคม 1994 มีผู้ใช้บริการไม่ปรากฏนามคนหนึ่งได้ท าการโพสต์ข้อความลงในกระกานข่าวโดย
กล่าวหาว่า บริษัท Stratton Oakmont โจทก์ ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ว่า
กระท าความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประชาชน โจทก์จึงท าการยื่นฟ้องจ าเลยและผู้ใช้บริการคนดังกล่าว
ต่อศาลใยข้อหาหมิ่นประมาทและในกรณีนี้การที่ศาลจะต้องตัดสินว่าจ าเลยจะต้องรับผิดในข้อหาหมิ่น
ประมาทดังกล่าวหรือไม่ศาลได้น าหลัดที่ว่า จ าเลยเป็นเพียงผู้ส่งผ่านซึ่งข้อความหรือจ าเลยเป็นผู้พิมพ์
ผู้โฆษณาซึ่งข้อความ หากจ าเลยเป็นเพียงผู้ส่งผ่านข้อความจ าเลยก็ไม่ต้องรับผิดในท านองเดียวกัน 
หากจ าเลยเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณาซึ่งมีอ านาจบังคับเหนือเนื้อหาข้อความจ าเลยก็ต้องรับผิด ทั้งนี้ศาลได้
ท าการตัดสินว่า จ าเลยมีอ านาจและสามารถสอดส่องและกลั้นกรองโดยใช้โปรแกรมตรวจสอบและมี
ช่องทางที่จะรับรู้การกระท าความผิดรวมทั้งจ าเลยได้มีการจัดจ้างผู้ด าเนินการหรือหัวหน้ากระดาน
ข่าวท าให้จ าเลยมีอ านาจควบคุมข้อความในกระดานข่าวของตนได้ จากลักษณะของการประกอบ
อาชีพแล้วจ าเลยจึงเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณา จึงต้องรับผิดอย่างในฐานะบรรณาธิการด้วย 

จากคดีทั้งสองคดีนี้ท าให้เห็นได้ว่าการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
ประสหรัฐอเมริกาจะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งพิมพ์กับอินเทอร์เน็ตเป็น
ส าคัญ โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นมีอ านาจในการควบคุมเนื้อหาหรือไม่ กล่าวคือ ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้น ๆ อยู่ในฐานะของผู้พิมพ์ผู้โฆษณาชั้นต้น อย่างเช่นผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหรือผู้
กระจายเสียงหรืออยู่ในสถานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นสองเช่นเดียวกับ ร้านที่ขายหนังสือหรือแผง
ขายหนังสือต่าง ๆ หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคนใดไม่มีอ านาจหรือโอกาสในการตรวจสอบเนื้อหา
แล้วถือได้ว่าเป็นเพียงผู้ให้บริการชั้นสองเท่านั้น จะต้องรับผิดต่อเมื่อรู้หรือควรได้รู้ถึงการกระท าหมิ่น
ประมาทเท่านั้นอย่างเช่นคดีของ Cubby Inc. v. CompuServe Inc. แต่หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
คนใดมีอ านาจและสามารถควบคุมเนื้อหาในข้อความนั้น ๆ ได้ถือว่ามีสถานะเป็นบรรณาธิการแล้ว จึง
จัดได้ว่าอยู่ในชั้นต้นย่อมจะต้องมีความรับผิดเสมอจะท าการปฏิเสธว่าไม่สามารถรู้ถึงข้อความหรือไม่
อาจจะควรรู้ว่าได้มีการกระท าผิดได้ 

จากค าพิพากษาของศาลทั้งสองเรื่องนี้ท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาตะหนักและตื่นตัวถึง
กฎหมายที่สมควรน ามากให้ความคุ้มครองและจะต้องบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นเพ่ือให้ความมั่นใจต่อ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากการที่จะต้องมารับผิดในการกระท าของบุคคล
อ่ืน จนกระท่ังในปี พ.ศ.2539 ได้มีการตรากฎหมายที่เรียกว่า กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม
(Communications Decency Act of 1996) ขึ้นมาเพ่ือท าการใช้บังคับและก าหมดมาตรการให้
ความคุ้มครองรับรองของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้ไม่ต้องร่วมรับผิดจากการกระท าของผู้ อ่ืน
เช่นเดียวกับผู้พิมพ์ผู้โฆษณา แต่การควบคุ้มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือการก าหมดภาระหน้าที่รวมไป
ถึงการบัญญัติบทลงโทษในระยะแรกๆท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มบังคับใช้กฎหมาย CDA นี้ไม่ค่อย

                                                           
104Stratton Oakmont, Inc v. Prodigy Service co. (New York Supreme Court,  

1995)  



62 
 
ได้รับการตอบเสนอมากที่ทีควรเนื่องมาจากเรียกว่า กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่ เหมาะสม
(Communications Decency Act of 1996) ยังไม่เป็นที่ยอมรับและยังมีการวิจารณ์เกี่ยวกับ
กฎหมายนี้มากมาย  

อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม (Communications Decency Act of 
1996) ได้มีการตราขึ้นมาจากหลักเกณฑ์ต่างๆตามค าพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานและเป็นที่ได้รับความ
ยอมรับจากนักกฎหมายทั่วไปแล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดและการก าหนดภาระหน้าที่ของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยเจตนารมณ์ท่ีท าให้เกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นก็เพ่ือที่จะท าการควบคุมเนื้อหาที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเนื้อหาที่ไม่มีความไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมอันดี 

กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม (Communications Decency Act of 1996) 
มาตรา 230(C)(1)105 ได้ก าหมดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ไม่ต้องรับผิดในข้อมูลข่าวสารของผู้อ่ืนซึ่งมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เว้นแต่จะดีรู้ถึงเนื้อหานั้นแล้ว บุคคล
ที่ต้องมีความรับผิดตามกฎหมายนี้ คือ ผู้น าเสนอข้อมูลหรือท าให้เนื้อหานั้นเผยแพร่ ออกไปบน
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าจากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถตีความได้ว่าเป็นการคุ้มครองแก่ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตที่ท าการตรวจสอบและปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งมาตรานี้เป็นมาตราที่ให้
ประโยชน์แก่ผู้ให้บริการที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและลบข้อความเมื่อเห็นว่าได้มีการกระท าความผิด
ขึ้นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของตนโดยไม่ต้องรับผิดโดยเจตนารมณ์ของมาตรานี้มองว่าผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่มีอ านาจและไม่อาจจะตรวจสอบเนื้อหาได้อย่างกับบรรณาธิการ จึงได้ท าการ
บัญญัติขึ้นมาให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดเช่นเดียวกับผู้พิมพ์ จึงเป็นบทบัญญัติอีกบทหนึ่งที่
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้บริการอย่างเต็มที่ 

                                                           
105Section 230(c)(1) provides immunity from liability for providers and users of 

an "interactive computer service" who publish information provided by others: 
No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the 

publisher or speaker of any information provided by another information content 
provider.  

In analyzing the availability of the immunity offered by this provision, courts 
generally apply a three-prong test. A defendant must satisfy each of the three prongs 
to gain the benefit of the immunity: 

1.  The defendant must be a "provider or user" of an "interactive computer 
service." 
 2.  The cause of action asserted by the plaintiff must treat the defendant as 
the "publisher or speaker" of the harmful information at issue. 
 3.  The information must be "provided by another information content 
provider," i.e., the defendant must not be the "information content provider" of the 
harmful information at issue.  
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ฉะนั้น เพ่ือที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตราดังกล่าวผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องน าสืบพิสูจน์ให้ได้ว่าตนเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตและข้อมูลข่าวสารที่ละเมิดต่อกฎหมายนั้นเกิดขึ้นและมาจากบุคคลอ่ืนมิใช่ เกิดขึ้นหรือมา
จากการกระท าของตนเอง หลั ง ได้มีการเริ่ มใช้  กฎหมายว่ าด้วยการสื่อสารที่ เหมาะสม
(Communications Decency Act of 1996) ก็ได้มีการน าหลักเกณฑ์เหล่านี้มาปรับใช้กับคดีที่
เกิดข้ึนภายหลังมีการประกาศใช้ อย่างเช่น  

คดี Zeran v. Americe Online, Inc. (AOL)106 ในคดีนี้ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีผู้ส่ง
ข้อความเข้าสู่กระดานข่าวของบริษัท AOL จ าเลยโดยไม่เปิดเผยชื่อและไม่มีการแสดงตัว จ าเลยเป็นผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยเป็นการประกาศขายเสื้อ แต่ได้มีข้อความบางส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และหากมีใครสนใจให้ติดต่อกลับไปยังที่เบอร์ของ นาย ซีราน (Kenneth M. Zeran) โจทก์ ท าให้
โจทก์ต้องรับโทรศัพท์หรือบางครั้งได้มีคนโทรมาข่มขู่โจทก์ในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก โจทก์จึงได้
ด าเนินการแจ้งไปแก่จ าเลยเพ่ือให้จ าเลยถอดถอนหรือลบข้อความออกไป เมื่อจ าเลยได้รับทราบว่ามี
ข้อความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์จ าก็ได้ลบข้อความดังกล่าวออกไป 
ภายหลังที่จ าเลยท าการลบออกนั้น โจทก์ได้ท าการยื่นฟ้องจ าเลยโดยอ้างว่าจ าเลยได้ท าการถอดถอน
หรอืลบข้อความลาช้าท าให้โจทก์ได้รับความเสียหายโดยไม่มีเหตุอันสมควรอีกท้ังจ าเลยยังละเลยไม่ท า 
การตรวจสอบกระดานข่าวของตนเพ่ือไม่ให้เกิดข้อความในลักษณะนี้ โดยอ้างว่าจ าเลยจะต้องรับผิดใน
ฐานะผู้จ าหน่ายจ่ายแจกซึ่งข้อความดังกล่าว แต่จ าเลยต่อสู้อ้างว่าตนเองเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณาจึงได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา 230 แห่งกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม (Communications 
Decency Act of 1996)  

ศาลสหรัฐอเมริกาได้ท าการตัดสินว่า ผู้จ าหน่ายจ่ายแจกเป็นส่วนย่อยของผู้พิมพ์ผู้โฆษณาจึง
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ตามมาตรา 230 นั้นเป็นการชอบแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่า มาตรา 230 นี้ได้ถูก
ก าหนดขึ้นมาเพ่ือจัดการกับรูปแบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตซึ่งในคดีที่เกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็นศาลจะต้องพิจารณาโดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะจะท าให้ 

ขัดต่อความมุ่งหมายของมาตรา 230 และเหตุผลประการต่อมา ศาลได้วินิจฉัยลงไปถึง
สภาพแวดล้อมในหลาย ๆ ด้านของบริบทในสังคมด้วยว่าเป็นไปไม่ได้ที่ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมา
ท าการตรวจสอบในทุก ๆ ข้อความที่ได้ท าการส่งเข้ามาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ละวันที่มี
จ านวนมาก 

คดี Sidney Blumenthal v. Matt Drudge and American Online, Inc.107 
(AOL)ข้อเท็จจริงปรากฏว่านาย แมทท์ดรัดจ์(Matt Drudge) จ าเลยที่ 1ได้ท าสัญญากับบริษัท 
American Online, Inc.  (AOL) จ าเลยที่ 2 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2540 เพ่ือท าการเขียนบทความ
เผยแพร่แก่สมาชิกของจ าเลยที่ 2 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2540 จ าเลยที่ 1 ได้เขียนบทความ

                                                           
106Zeran v. Americe Online (United States District Court for the Southern 

District of New York, 1997) 
107Sidney Blumenthal v. Matt Drudge and American (United States District 

Court for the Southern District of New York, 1998) 
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มีข้อความหมิ่นประมาทนาย ซิดนีย์ บลูเมนทอล (Sidney Blumenthal) โจทก์และเมื่อเขียนเสร็จได้
ส่งบทความดังกล่าวให้แก่จ าเลยที่ 2 เพ่ือด าเนินการเผยแพร่โดยจ าเลยที่ 2 ได้มีอ านาจและสามารถ
ตรวจสอบแก้ไขบทความดังกล่าว โจทก์จึงได้ฟ้องจ าเลยทั้งสอง โดยจ าเลยที่ 2 ต่อสู้อ้างว่าได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรา 230 แห่งกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม (Communications Decency 
Act of 1996)  

ศาลได้ท าการตัดสินว่า จ าเลยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยให้เหตุผลว่า ผู้ตีพิมพ์
ดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์อาจจะต้องรับผิดในสถานการณ์เดียวกันหากบุคคลดังกล่าวไม่ได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ แต่อย่างไรก็ดีรูปแบบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการ
ยากที่จะใช้หลักการเดียวกัน จึงท าให้จ าเลยที่ 2 นั้นหลุดพ้นจากการรับผิด แต่จ าเลยที่ 1 ไม่อาจจะ
หลุดพ้นได้ยังคงต้องรับผิดต่อโจทก์เนื่องจากเป็นผู้รู้ถึงข้อความหมิ่นประมาท  

จากค า พิพากษาทั้ ง สองนี้ ท า ให้ เห็นว่ ากฎหมา ยว่ าด้ วยการสื่ อสารที่ เ หมาะสม
(Communications Decency Act of 1996) ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ได้มีความมุ่งหมายและ
มีเจตนารมณ์ที่จะท าการคุ้มครองผู้ให้บริการอย่างแท้จริงโดยผู้ให้บริการไม่จะต้องที่จะรับผิดหากการ
หมิ่นประมาทนั้น ๆ เกิดขึ้นด้วยผู้อ่ืน อย่างเช่นคดี Zeran v. Americe Online, Inc. ท าให้เห็นว่า
หากบุคคลใดท าให้ปรากฏซึ่งข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทและเป็นการไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้กระท า
ผิดเป็นใครผู้ให้บริการก็ไม่ต้องรับผิดเป็นการลดภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตลงไปอย่างมาก
ท าให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่อาจจะด าเนินคดีแก่ผู้ให้บริการได้ 

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดย Communications Decency Act 
of 1996 (CDA) มาตรา 230 ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของกฎหมายสหรัฐอเมริกาและในขณะที่ประเทศนี้
มีระดับของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงหรือมีรูปแบบบริการออนไลน์ที่โดดเด่นที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะ CDA มาตรา 230 ท าให้สหรัฐอเมริกามีความปลอดภัยและประชากรมีความมั่นใจ
ส าหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ต้องการให้เป็นเวทีส าหรับการพูดหรือความขัดแย้งทางการเมือง
และสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ดีในการแสดงออกอย่างเสรี 

นอกจากนี้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาก็ได้มีการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้เป็นการเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง นั้นก็คือ
กฎหมาย  Digital Millennium Copyright Act (DMCA) กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมี
เจตนารมณ์เพ่ือการก าหนดความรับผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่กระท าขึ้นโดยอาศัย
สื่อออนไลน์ ในปี1998 ซึ่งในมาตรา 512 ของกฎหมายนี้ได้บัญญัติหน้าที่และการจ ากัดความรับผิด
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จึงอาจเห็นได้ว่าจากการตีความค าว่า “ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต”ภายใต้
กฎหมาย Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน
รูปแบบของธุรกิจเท่านั้นแต่ยังได้หมายความอย่างกว้างควบคุมไปถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี
ลักษณะเป็นการให้บริการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้หวั งผลก าไรอีกด้วย ตัวอย่างเช่น 
หน่วยงานของรัฐที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โรงเรียนหรือมหาลัยต่าง  ๆ ที่ท าการเผยแพร่
ข่าวสารของตนเองหรือเป็นการส่งต่อข้อมูลข่ายสารของบุคคลอ่ืนก็ดี  
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อย่างกระนั้นก็ดี ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลักษณะนี้ใช่ว่า
จะได้รับประโยชน์กันทุกประเภท เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดประเภทของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไว้ว่าต้องเป็นประเภทใดบางที่จะต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ คือ  

1.   ผู้ให้บริการช่องสัญญาณหรือการสื่อสารชั่วคราว (Transitory Communications) 
มาตรา 512(a) ได้ท าการจ ากัดความรับผิดให้ในกรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงผู้ส่งผ่านข้อมูล
ข่าวสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่าเป็นการให้บริการทาง
เทคนิคเพ่ือท าให้เกิดการแปลกเปลี่ยนซึ่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันและการ
ให้บริการเช่นนี้ผู้ให้บริการจะไม่มีอ านาจหรือไม่สามารถที่จะเข้าไปท าการยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหา
อย่างนั้น ๆ ได้108 

2. ให้บริการประเภท แคชชิ่งระบบ (System Caching) มาตรา 512(b) ได้จ ากัดความรับ
ผิดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับการเก็บรักษาข้อมูลที่บุคคลอ่ืนได้ท าขึ้น โดยผู้ให้บริการนั้นมี
หน้าที่ที่จะต้องท าการสอดส่องดูแลเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากผู้ใช้บริการอ่ืน ๆ ก่อนที่จะเผยแพร่
ข้อมูลในระบบเครือข่ายของตน109 

                                                           
108Section 512(a) protects service providers who are passive conduits from 

liability for copyright infringement, even if infringing traffic passes through their 
networks. In other words, provided the infringing material is being transmitted at the 
request of a third party to a designated recipient, is handled by an automated 
process without human intervention, is not modified in any way, and is only 
temporarily stored on the system, the service provider is not liable for the 
transmission. 

The key difference in scope between this section, transitory network 
communications under 512(a), and caches, websites and search engine indexes under 
512(b), 512(c) and 512(d) respectively, relates to the location of the infringing 
material. The other subsections create a conditional safe harbor for infringing 
material that resides on a system controlled by the OSP. For material that was 
temporarily stored in the course of network communications, this subsection’s safe 
harbor additionally applies even for networks not under the OSP’s control.  

109Section 512(b) protects OSPs who engage in caching (i.e. creating copies of 
material for faster access) if the caching is conducted in standard ways, and does not 
interfere with reasonable copy protection systems. This Section applies to the proxy 
and caching servers used by ISPs and many other providers. 

If the cached material is made available to end users the system provider 
must follow the Section 512(c) takedown and put back provisions. Note that this 
provision only applies to cached material originated by a third party, not by the 
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3. ผู้ให้บริการเนื้อหาข้อมูลของบุคคลที่สามหรือการจัดเก็บข้อมูลในระบบเครือข่ายโดย
ค าสั่งของผู้ใช้บริการ (Storage of Information On Systems or Networks at Direction of 
Users) มาตรา 512(c) ได้จ ากัดความรับผิดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับการละเมิดข้อมูลบน
เว็บไซต์ หรือกล่าวอีกนับหนึ่งคือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้กระท าการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
ข่าวสารอันมีลิขสิทธิ์ไปบนระบบอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้ให้บริการนั้นไม่ทราบว่าสิ่งท าได้ท าการ
เผยแพร่ออกไปเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ถ้าผู้ให้บริการได้รู้ถึงการกระท าผิดโดยละเมิดดังกล่าว
จะต้องท าการแก้ไขเพ่ือไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นได้เผยแพร่อีกไม่ว่าจะด้วยวิธีก าจัดข้อมูลหรือปิดกั้นก็
ตาม110 

4.  ผู้ให้บริการเครื่องมือพ้ืนฐานในการค้นหาข้อมูล ( Information Location Tools) 
มาตรา 512(d) ได้จ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการในการเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่
ได้มีข้อมูลที่ผิดกฎหมายว่าด้วยละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ ไม่ว่าจะท าการเชื่อมโยงในลักษณะรูปแบบของ 
ไฮเปอร์ลิ๊ง สารบัญออนไลน์หรือเครื่องมือค้นหาทั่วไปที่มีลักษณะการท างานที่ เหมือนหรือคล้ายคลึง
กัน111 

                                                           

provider itself. Also, the content of the material must not be modified as a result of 
the caching process. 

110A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as 
provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of 
copyright by reason of the storage at the direction of a user of material that resides 
on a system or network controlled or operated by or for the service provider, if the 
service provider -  

(A)(i) does not have actual knowledge that the material or an activity using 
the material on the system or network is infringing; 

(ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or 
circumstances from which infringing activity is apparent; or 

(iii) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to 
remove, or disable access to, the material; 

111 Section 512(d) eliminates copyright liability for an OSP who links users, 
through a tool such as a web search engine, to an online location that contains 
infringing material, provided that the OSP does not know the material is infringing. 

There are several other conditions for this immunity to apply. Once the OSP 
becomes aware that the material is infringing, it must promptly disable access to it. 
Also, the OSP must follow Section 512(c)’s takedown and put-back provisions. 
Finally, where the OSP can control the infringing activity, the OSP must not derive 
any financial benefit through providing the link.  
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จากข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการนี้เองท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับความ
เสียหายจากการกระท าของผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่อาจที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหายใด  ๆ ได้เลยหากผู้
ให้บริการได้รับความคุ้มครองจากบทกฎหมายนี้ แต่อย่างไรก็ตามการที่มีการบัญญัติกฎหมาย Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA) ก็เพ่ือรับรองผลงานอันมีลิขสิทธิ์และสนับสนุนผู้สร้างสัน
ผลงานให้ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่ จึงได้มีข้อก าหนดว่าผู้ให้บริการประเภทเหล่านี้จะได้รับ
ข้อยกเว้นความรับผิดก็ต่อเมื่อได้ท าการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วเท่านั้น  

แม้ผู้ ให้บริการอินเทอร์ เน็ตจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย กฎหมาย Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA) แล้วก็ตาม ผู้ให้บริการยังคงต้องตกอยู่ภายใต้หลักที่ว่า 
Notice and Take Down กล่าวคือ หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใดได้รับการบอกกล่าวหรือได้รับ
การแจ้งเตือนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของตนมีการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์
อยู่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องท าการถอดถอน ระงับการเข้าถึง ก าจัดและลบข้อมูลที่ละเมิด
ออกไปในระยะเวลาที่สมควรหรือน าข้อมูลอันละเมิดออกจากระบบโดยทันทีที่ทราบ 

การด าเนินการการแจ้งเพ่ือให้ผู้ให้บริการทราบหรือรู้ถึงข้อความจะเป็นการกระท าด้วยวาจา
หรือลายลักษณ์ก็ได้ทั้งสิ้น แต่ที่ส าคัญผู้แจ้งต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงเท่านั้นและจะต้อง
ท าการระบุเนื้อหาที่เป็นละเมิดด้วยเพื่อให้ผุให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รู้ว่าเนื้อหาข้อมูลนั้น ๆ อยู่ในส่วน
ใดของระบบเครือข่ายเพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาในการด าเนินการ 
 ดังนั้นการก าหนดความรับผิดทางกฎหมายของผู้ ให้บริการอินเทอร์ เน็ตในประเทศ
สหรัฐอเมริกาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรับผิดในเนื้อหา (Content Liability) และ
ความรับผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Content Property Rights)  
 1.  ความรับผิดในเนื้อหา (Content Liability) เป็นความรับผิดเนื่องจากมีการกระท าผิดใน
การน าเข้าข้อมูลที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการละเมิดชื่อเสียงของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจเป็นความรับ
ผิดในกรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นผู้กระท าผิดโดยตรงหรืออาจเป็นความรับผิดในกรณีที่เกิดจาก
การกระท าของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในระบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยผู้ให้บริการมี
อ านาจควบคุมแก้ไขได้ ซึ่งกรณีหลังนี้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจต้องร่วมในความรับผิดในการกระท า
ความผิดที่เกิดข้ึนหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีส่วนผิดอยู่ด้วยในการกระท าดังกล่าว เช่น รู้อยู่แล้วว่า
มีข้อความต้องห้ามอยู่ในระบบของตน แต่ไม่ด าเนินการหรือแก้ไข 
 2.  ความรับผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Content Property Rights) เป็นความ
รับผิดเนื่องจากมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืนโดยอาศัยระบบเครือข่ายของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ จึงได้
มีการพัฒนาหลักแจ้งและถอดถอน (Notice and Take Down) เพ่ือเป็นการก าหนดและจ ากัดความ
รับผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยหลักการดังกล่าวเป็นหลักที่
ยอมรับกันในทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 
 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Digital Millennium Copyright Act (DMCA) และ 
Communications Decency Act of 1996   

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีบทบัญญัติกฎหมาย 2 ตัวที่ครอบคลุมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดความรับผิดและการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามมาตรา 
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230 แห่งกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม (Communications Decency Act of 1996: CDA) 
และมาตรา 512 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในสื่อดิจิตอล (Digital Millennium Copyright Act:  
DMCA) 

การที่ได้บัญญัติมาตรา 230 แห่งกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม (Communications 
Decency Act of 1996: CDA) ขึ้นก็เพ่ือต้องการที่จะสนับสนุนหลักการอยู่ 3 ประการ คือ 1.    
สนับสนุนการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อในรูปแบบอ่ืน ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
2. สร้างแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการท าการกรองเนื้อหาเองด้วยความสมัครใจ  3. ส่งเสริมการพัฒนา
เครื่องมือต่าง ๆ หรือส่งเสริมการควบคุมข้อมูลในสื่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามคาดหมาย
ของทั้ง 3 ข้อนี้ หากเกิดมีการกระท าผิดกฎหมายขึ้นต่อเนื้อหาทีถู่กสร้างโดยผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่
เป็นบุคคลที่สามแล้วนั้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะใช้มาตรา 230112 เพ่ือต่อสู้ อ้างหรือ
ป้องกันตัวเองจากข้อกล่าวหาได้และได้ยังขยายความคุ้มครองออกไปถึงความประมาทเลินเล่อ การ
ฉ้อฉล การฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองสิทธิพลเมือง และการหมิ่นประมาทด้วย  

กฎหมายลิขสิทธิ์ในสื่อดิจิตอล Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ได้มีการ
ก าหนดขอบเขตความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับ 
Communications Decency Act of 1996 (CDA) แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อที่แตกต่างกันอยู่บาง
โดย DMCA ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ว่าผู้ให้บริการจะต้องมีพ้ืนที่ที่
ปลอดภัย (Safe Harbor) จากการโดนใส่ร้ายาว่ากระท าการละเมิดลิขสิทธิ์อันเกิดจากผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตเป็นผู้ท า อย่างไรก็ดีหากต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองหรือมีอ านาจที่จะใช้มาตรา 
512 นี้ได้นั้นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องปฏิบัติตามหลักการที่ได้ก าหนดไว้ด้วยจึงจะสามารถยกข้อ
ต่อสู้นี้ขึ้นอ้างได้และประเภทของ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนมากที่ได้รับความรับรองจากการวาง
กรอบก าหนดพ้ืนที่ปลอดภัยนี้ หมายรวมถึง ไอเอสพี เสิร์ชเอ็นจิ้น และผู้ให้บริการรับฝากเนื้อหา113  

หลักการที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องท าเพ่ือให้ไดม้าซึ่งสิทธิ์ในการคุ้มครองมีความแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น การน าเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องปฏิบัติตามและหากสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องได้ 
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ได้กระท าการละเมิดจะต้องรับผิด หรือถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่
อาจที่จะท าตามกฎเกณฑ์นั้น ๆ ได้ ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองและอาจจะต้องสูญเสียพ้ืนที่ปลอดภัย
ไปก็ได้ และอีกประการหนึ่งที่ส าคัญของกฎหมาย DMCA ได้ท าการระบุว่า พ้ืนที่ปลอดภัยนี้ไม่ได้
ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการต้องคอยเฝ้าระวังหรือตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในเครือข่ายการ

                                                           
112มาตรานี้ระบุว่า “ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์จะต้องไม่ถูกมอง

เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหรือผู้กล่าวข้อมูลใดก็ตามที่มาจากผู้สร้างเนื้อหารายอ่ืน” 47 
U.S.C. 230(c)(1).  

11317 U.S.C. 512(a)–(d).  
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ให้บริการของตน114 ฉะนั้นจึงเห็นว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีความ พยายามที่จะหาความสมดุล
ระหว่างการปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการส่งเสริมนวัตกรรมในบริการและเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการรับรองสิทธิและการคุ้มครอง
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการรับผิด คือ 

มาตรา 230 ให้การคุ้มครองซึ่งครอบคลุมข้อกล่าวหาหลากหลายแบบ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตต้องด าเนินการน าเนื้อหาที่ผิดกฎหมายออกทันทีที่ได้รับการแจ้งเตือน (Notice 
and Take Down) เพ่ือจะได้รับสิทธิ์คุ้มครอง  

ขณะที่มาตรา 512 ในกฎหมาย DMCA ให้การคุ้มครองในกรณีข้อกล่าวหาเรื่องลิขสิทธิ์
เท่านั้น และก าหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางประเภทต้องใช้ระบบ “Notice and Take Down” 
เพ่ือได้รับสิทธิ์คุ้มครอง  

การบังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องใช้ระบบ “Notice and Take Down” เป็นอีก
กระบวนการหนึ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ความมั่นใจและไว้ใจว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือไม่เคยกระท าการอย่างใดเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้น
ภายใต้การสื่อสารหรือการบริการของตน 
 อีกมุมหนึ่งของมาตรา 230 ที่ไม่ได้มีการก าหนด Notice and Take Down อาจจะท าให้ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตไม่มีการตื่นตัวหรือไม่เป็นการกระตุ้นต่อการกลั่นกรองและในการเฝ้าระวังเนื้อหาที่
ผิดกฎหมาย เนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แต่อย่างใด 
ที่ให้ต้องน าเนื้อหาที่ผิดกฎหมายออกจากระบบของตน ที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ามาตรา 230 
จะไม่ท าการพยายามกระตุ้นให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตน าเอาเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการน าเอาเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากบริการของตน แต่
อาจจะกล่าวได้ว่าวิธีการตาม มาตรา 230 ยังคงมีประโยชน์อย่างมหาศาลในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ 
มาตรา 230 ช่วยให้เกิดการลดจ านวนของการก่ออาชญากรรมในระบบสื่อออนไลน์ และจ ากัดการ
แพร่กระจายของเนื้อหาทีเ่ป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากเป็นเช่นนี้แล้ว มาตรา 230 ไม่เป็นเพียงแต่ท าหน้าที่
ในการป้องกันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นแค่ตัวกลางจากภาระในการที่จะต้องรับผิดต่อเนื้อหาที่
โพสต์โดยผู้อ่ืนหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากยังคงช่วยปกป้องผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่ง
กระท าหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางเมื่อได้กระท าการบล็อคหรือเอาเนื้อหาที่เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ผิด
กฎหมายหรือเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลอื่นออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของตนด้วย 

                                                           
11417 U.S.C. 512(m) Protection of Privacy.—  Nothing in this section shall be 

construed to condition the applicability of subsections (a) through (d) on—   
 (1) a service provider monitoring its service or affirmatively seeking facts 

indicating infringing activity, except to the extent consistent with a standard technical 
measure complying with the provisions of subsection (i); or   

(2) a service provider gaining access to, removing, or disabling access to 
material in cases in which such conduct is prohibited by law.  
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3.2.2  สหภาพยุโรป 
ส าหรับประเทศสมาชิกในยุโรปก็ได้มีการก าหนดมาตรการระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับ

ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการร่วมมือกันเพ่ือที่จะหา
มาตรการและข้อตกลงในการต่อสู้หรือป้องกันข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายใตป้ระกาศการค้าอิเล็กโทรนิคส์ (Electronic Commerce Directive) จึงเห็นได้ว่าสหภาพยุโรป
ก็ยังคงเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เกิดความเป็น
เอกภาพในกฎหมายของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในเรื่องหลักความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเช่นกันและเพ่ือเป็นการป้องกันข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาอยู่ในระบบมาก
จนเกินความควบคุม อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาระความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการใน
รูปแบบตัวกลาง ซึ่งระเบียบรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยประเด็นทางกฎหมาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นเพียงสื่อกลางไว้ 
โดยประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการน าหลักเกณฑ์หรือระเบียบดังกล่าวนี้ไปบัญญัติเป็นกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศด้วยและที่ส าคัญหลักเกณฑ์หรือระเบียบนี้จะคุ้มครองเฉพาะผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่ได้กระท าการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้เท่านั้นว่าไม่ต้องรับผิดในเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้กระท าโดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายนั้น ทั้งนี้
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ท าการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดไว้อยู่หลายประการด้วยกัน 
ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์ข้อตกลงต่าง ๆ ของกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกต้องให้ความร่วมมือและต้องปฏิบัติตาม อาจจะกล่าวโดยสรุป 
ดังนี้  

1.  ผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) จะต้องมีการรับผิดต่อข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหา
ที่ผิดกฎหมายและความรับผิดนี้ได้มีการขยายหมายความรวมไปถึงผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(Access Provider) และผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตด้วย (Host-Service-
Provider) ด้วย  

2.  ข้อยกเว้นความรับผิดจากการที่เป็นเพียงผู้ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารหรือส่งผ่านเพียงเนื้อหา
เท่านั้น ซึ่งผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) เป็นเพียงการบริการส่งผ่านข้อมูล
ข่าวสารหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการต้องการส่งผ่านเท่านั้นและที่ส าคัญผู้ให้บริการประเภทนี้ไม่ได้เป็น
ผู้สร้างเนื้อหาข้อมูลหรือไม่ใช่เป็นคนส่งข้อมูลเนื้อหาเริ่มต้น เลือกผู้รับ ดัดแปลงข้อมูลจึงไม่ควรที่จะไป
ก าหนดความรับผิดให้แก่ผู้ ให้บริการลักษณะนี้ โดยตามมาตรา 12 แห่ง ระเบียบรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยประเด็นทางกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ได้ก าหนด
ข้อยกเว้นไว้ว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดในข้อมูลซึ่งส่งผ่านในระบบเครือข่ายของตนหาก
ตนไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มการส่งข้อมูล ไม่ได้เลือกผู้รับการส่งข้อมูลและไม่ได้ดัดแปลข้อมูลข้อยกเว้นดังกล่าว
ครอบคลุมถึงการท าซ้ าชั่วคราวในระหว่างส่งโดยอัตโนมัติในระยะเวลาที่เหมาะสม115 

                                                           
115 Directive on Electronic Commerce, art 12. ISPs are not liable for 

information on their networks provided they do not initiate the transmission, do not 
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3.  ข้อยกเว้นความรับผิดจากการให้บริการพ้ืนที่เก็บข้อมูลหรือให้บริการเช่าพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทนี้ก็ไม่ได้มี
ส่วนรู้เห็นในการกระท าความผิดแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเพียงการให้บริการแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้น
หรือรู้ถึงการกระท าความผิดแต่ก็ได้ด าเนินการลบและถอดถอนข้อมูลนั้นออกไปทันที โดยมาตรา 14 
แห่งระเบียบรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยประเด็นทางกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้ว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องรับผิดส าหรับการให้พ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล หากตนไม่ได้รู้เห็นการกระท าความผิดหรือเมื่อได้รู้ว่ามีการกระท าผิดกฎหมายก็ได้ลบถอดถอน
ออกไปแล้วจากระบบ116 

ฉะนั้นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) และผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider) สามารถที่อ้างไม่ต้องรับผิดได้แต่จะต้องกระท าให้
เห็นว่า ไม่อาจรู้ถึงข้อความที่ผิดกฎหมายนั้นๆและได้มีการใช้ความสามารถทางเทคนิคต่างๆเพ่ือที่จะ
ป้องกันเนื้อหาเหล่านี้แล้ว จึงอาจกล่าวสั้นๆว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งสองประเภทนี้จะต้องรับผิด
ต่อเมื่อข้อมูลเนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้มีการบันทึกไว้บน Server ของตนและผู้ให้บริการได้รับทราบถึง
เนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่ไม่ได้กระท าการป้องกันหรือหาทางแก้ไขที่เหมาะสมหรือท าการ
ลบ ก าจัดเนื้อหาข้อมูลเหล่านั้นออกไป 

4.  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing) เป็นรูปแบบ
ในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวในระหว่างที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตท าการส่งข้อมูลเนื้อหานั้นๆเพ่ือเป็น
การสะดวกสบายมากขึ้นในการจะเรียกข้อมูลมาท าการส่งใหม่ และหากผู้ให้บริการไม่ได้กระท าการ
แก้ไขดัดแปลงย่อได้รับความคุ้มครองรวมไปถึงการท าซ้ าชั่วคราวโดยอัตโนมัติด้วยตามมาตรา 13 แห่ง
ระเบียบรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยประเด็นทางกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยก าหนดว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องรับผิดกับการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวที่ส่งผ่านโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การส่งผ่านข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้น117 

5.  ในหลาย ๆ ประเทศที่มาท าข้อตกลงนี้ได้มีการก าหนดทิศทางไปในทางเดียวกันโดยจะไม่
มีการใช้วิธีการแก้ไขอย่างประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เพ่ือมาแก้ปัญหานี้ในประเทศของ

                                                           

select the receivers of the transmission, and do not select or modify the information 
in the transmission. This exemption of liability extends to the automatic, 
intermediate, and transient storage of the information, provided it is not stored for 
any longer than reasonably necessary. 

116Directive on Electronic Commerce, art 14. An ISP will not be liable for 
hosting information, provided they do not have actual knowledge that the activity is 
illegal and, upon obtaining such knowledge, act quickly to remove it. 

117Directive on Electronic Commerce, art 13. An ISP will not be held liable for 
the automatic, intermediate, and temporary storage of information that is carried out 
for the sole purpose of making the onward transmission of the information more 
efficient.  
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ตน เนื่องมาจากวิธีการแก้ไขแบบนั้นจะเป็นการลิดรอนสิทธิของบุคคลในประเทศมากจนเกินความ
จ าเป็น นั้นก็คือ มาตรการควบคุมตรวจสอบเนื้อหาอย่างเคร่งครัดเพ่ือต้องการให้มีการสื่อสารหรือ
เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเฉพาะที่ฝ่ายรัฐบาลอนุญาตเท่านั้น หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขในรูปแบบนี้จึง
ไม่อาจที่จะสอดคล้องกับระบอบการปกครองในยุโรปได้เพราะหลายประเทศในยุโรปให้สิทธิเสรีภาพ
แก่บุคคลในประเทศเขาในการที่จะรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างอิสรภาพ 

6. ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเห็นต้องกันว่าควรที่จะมีระบบ Filter118เพราะ
เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความสามารถสูงในการท าการสกัดกั้นหรือตรวจสอบเนื้อหาที่ไม่ชอบได้ แต่
ฉะนั้นก็ดีการที่ทุกประเทศได้มีการใช้ Filter ก็ท าให้เกิดปัญหามากเนื่องจากแต่ละประเทศได้มีการ
ก าหนดว่าข้อมูลหรือเนื้อหาในรูปแบบใดเป็นการต้องห้ามซึ่งมีการก าหนดที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่
กับกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ จึงต้องมีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการของแต่
ละประเทศกันมากขึ้น 

7. การใช้ระบบ Anonyme119ไม่ควรมีการเปิดให้ใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะจะท าให้เกิด
การกระท าความผิดทางอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นและผู้ที่กระท าผิดมักจะใช้ Anonyme เพ่ืออ าพราง
ตนเองไม่ให้รู้ว่าตนเป็นใครและเป็นการท าให้ผู้กระท าผิดหลุดพ้นจากกฎหมายได้ ดังนั้นควรที่จะมีการ
จ ากัดขอบเขตการใช้ให้ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือที่จะท าการหาหลักฐานน าผู้กระท าความผิดที่แท้จริงมา
ลงโทษ 

8. ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ตรวจสอบข้อมูลในระเบียบรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีแห่ง
สหภาพยุโรปว่าด้วยประเด็นทางกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังได้มีการก าหนดเอาไว้ว่าจะต้อง
ไม่มีการเอาผิดกับตัวผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นสื่อกลาง ตามมาตรา 15 ว่า ห้ามมิให้ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปก าหนดหน้าที่ทั่วไปส าหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในอันที่จะตรวจสอบข้อมูลที่
ส่งผ่านหรือจัดเก็บจากการให้บริการของตน นอกจากนี้ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังได้รับความคุ้มครอง
ด้วยการที่ตนไม่มีหน้าที่จะต้องหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้น ๆ 120 

จากมาตรา 15 บังคับให้รัฐไม่มีอ านาจในการออกกฎเกณฑ์โดยทั่วไปเพ่ือมาบังคับใช้ให้
ตัวกลางต้องท าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาที่ฝากหรือส่งผ่านบริการของผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลาง รวมถึง
ไม่มีอ านาจออกกฎเกณฑ์อย่างใด ๆ เพ่ือมาบังคับให้ตัวกลางตรวจสอบสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพ่ือเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการถูกด าเนินคดีครอบคลุมทั้งความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางอาญาที่มี
ต่อเนื้อหาผิดกฎหมายที่ได้เกิดจากการกระท าของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นบุคคลที่สามทั้งนี้ หากผู้

                                                           
118Filter คือ โปรแกรมในการตรวจสอบหรือท าการกลั้นกรองเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเป็น

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่ให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
119Anonyme คือ ระบบที่ท าการปกปิดตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ไม่

ต้องการที่จะแสดงว่าตนเองเป็นใคร 
120Directive on Electronic Commerce, art 15. Member states of the European 

Union may not impose a general bligation on ISPs to monitor the information or data 
which is transmitted or stored through their services.  
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ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องการได้รับความคุ้มครอง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคนดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วน
ร่วมในการกระท าความผิดโดยเจตนาด้วย 

แนวทางการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบระหว่างสหภาพ
ยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนั้นเห็นว่าในการก าหนด
ข้อยกเว้นหรือข้อต่อสู้ก็ดีจนรวมไปถึงการจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะเป็นไปใน
ลักษณะของการบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นมา โดย Communications Decency Act of 1996 เป็น
การช่วยให้ผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดอย่างผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และ Digital Millennium Copyright 
Act เป็นการจ ากัดความรับผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งยังมีการน าหลัก Notice 
and Take Down มาก าหนดเป็นหน้าที่ว่าผู้ให้บริการจะต้องตกอยู่ในบังคับนี้ด้วย ส่วนการจ ากัด
ความรับผิดตาม Digital Millennium Copyright Act จะใช้เฉพาะข้อมูลอันละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น 
และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องท าตามหลัก Notice And Take Down ต่อเมื่อได้รับแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเนื้อหาอ่ืนๆก็จะต้องบังคับตาม Communications Decency Act of 
1996 ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิด 

ส่วนในสหภาพยุโรปได้มีการก าหนดแนวคิดจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เพ่ือให้แต่ละประเทศที่มาเป็นสมาชิกน าไปบัญญัติอยู่ในกฎหมายภายใน โดยยกเว้นความรับผิดของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตหากว่าตนไม่ได้รู้ถึงการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือได้รู้ถึงการนั้นแต่ได้ถอดถอน
หรือปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลแล้วในระยะเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งข้อยกเว้นนี้ได้ใช้กับข้อมูลเนื้อหาทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาท เนื้อหาที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์และมี
อ านาจสามารถกระท าการลบหรือถอดถอนเนื้อหานั้น ๆ ได้ทันทีท่ีได้รับรู้ 

 
3.2.3  ประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษได้มีการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าโดยหมิ่นประมาทไว้โดยชัดแจ้ง

และส่วนมากจะเป็นการฟ้องร้องกันในทางแพ่งเสียส่วนใหญ่เป็นการแตกต่างกันกับประเทศไทยซึ่งจะ
เป็นการฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาควบคู่กันไป เนื่องจากประเทศอังกฤษหากเป็นการฟ้อง
ในรูปแบบอาญานั้นจะต้องไปลักษณะที่ท าให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงหรือข้อความนั้น  ๆ สามารถ
อยู่ได้เป็นการนานหรือถาวร อย่างเช่นเป็นการหมิ่นประมาทในรูปแบบเป็นลายลักอักษร แต่หากเป็น
การหมิ่นประมาทด้วยวาจาจะเป็นการถือว่าเกิดความเสียหายไม่มากนักจึงท าการฟ้องร้องกันทางแพ่ง 
ซึ่งแตกต่างกับประเทศเยอรมนีคดีที่เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทมักจะเป็นการฟ้องร้องกัน
ในทางอาญา 

ประเทศอังกฤษได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานหมิ่นประมาทบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ด้วย คือ The Defamation Act 1996 กฎหมายฉบับนี้เป็นการก าหนดความ
รับผิดและข้อยกเว้นฐานหมิ่นประมาททั่วไปไว้และยังได้รวมไปถึงการหมิ่นประมาทบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วยและยังขยายรวมไปถึงความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอีกด้วย โดยประเทศ
อังกฤษได้ท าการบัญญัติกฎหมายนี้และได้ท าการประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ.1996 โดยมี
เนื้อหาในการก าหนดขอบเขตความรับผิดหรือบรรทัดฐานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความที่มีลักษณะ
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เป็นการหมิ่นประมาท อีกทั้งยังรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นต่างๆบนอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น ทาง
เว็บไซต์ กระดานข่าว ห้องสนทนาอ่ืน ๆ กฎหมาย The Defamation Act 1996 ก็ได้ก าหนดความรับ
ผิดไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทและความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตโดยบุคคลแต่ละประเภทได้มีความรับผิดที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่ของแต่ละคน ซึ่ง
ประเทศอังกฤษได้ใช้ระบบปกครองแบบกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าแม้
เป็นการหมิ่นประมาทด้วยวาจาหรือเป็นการหมิ่นประหมิ่นด้วยลายลักอักษรก็ถือว่าเป็นความผิดต่อ
กฎหมายทั้งสิ้นและความผิดที่เกิดขึ้นบนสื่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มักเป็นการหมิ่นประมาทไปในทาง
ลายลักษณ์อักษรเกือบทั้งหมด  

กฎหมาย The Defamation Act 1996 นี้ ได้มีการบัญญัติถึงข้อยกเว้นหรือข้อต่อสู้ไว้ให้แก่ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่า ในฐานะเป็นผู้จ าหน่ายบางประเภทไม่ต้องรับผิดแม้เป็นการกระท าที่หมิ่น
ประมาทก็ตาม แต่หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ในฐานะผู้พิมพ์ผู้โฆษณาที่มีความสามารถมีอ านาจ
เหนือเนื้อหานั้น ๆ แล้วจะต้องรับผิดถ้ามีการกระท าผิดฐานหมิ่นประมาทเกิดขึ้นภายใต้ความดูแลของ
ตน อย่างไรก็ตามใช่ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องรับผิดเสมอไปแม้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้พิมพ์ผู้
โฆษณาก็ตาม สามารถที่จะใช้ข้อยกเว้นมาเป็นข้อต่อสู้เพ่ือให้หลุดพ้นจากความรับผิดได้ คือ หลักรู้
หรือไม่รู้ ซึ่งกฎหมาย The Defamation Act 1996 ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 1(1)–(3) กล่าวคือ 

มาตรา 1(2) แห่ง The Defamation Act 1996 ได้มีการก าหนดจ ากัดความหมายของผู้
ให้บริการในกลุ่มต่าง ๆ กันออกไปตามแต่ละประเภท  ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์ (Author) บรรณาธิการ
(Editor) และผู้พิมพ์หรือผู้เผยแพร่ (Publisher) โดยมีความหมายดังนี้ 

ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์ (Author) บุคคลที่มีอ านาจในการจัดท าข้อความแต่ไม่รวมถึงบุคคลที่
ไม่ได้เจตนาท าก่ีเผยแพร่ข้อความดังกล่าวออกไป121 

บรรณาธิการ (Editor) บุคคลที่มีอ านาจรับผิดชอบในเนื้อหาหรือรับผิดชอบในการตัดต่อ
ถ้อยค าหรือตัดสินใจที่จะท าการพิมพ์122 

ผู้พิมพ์หรือผู้เผยแพร่ (Publisher) ผู้พิมพ์ในทางการค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
เผยแพร่เนื้อหาในที่สาธารณะ123 

มาตรา 1(1) แห่ง The Defamation Act 1996 ได้ท าการกล่าวถึงการก าหนดข้อยกเว้น
ความรับผิดเพ่ือให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีข้อต่อสู้หากถูกฟ้องร้องมาใช้เป็นข้อแก้ตัวให้หลุดพ้นจาก
ความรับผิดที่เกิดจากการไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงเนื้อหาที่ท าการเผยแพร่ออกไปนั้นจะมีข้อความ
ที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นผู้พิมพ์ (Publisher) 

                                                           
121“Author” means the originator of the statement, but does not include a 

person who did not intend that his statement be published at all. 
122“Editor” means a person having editorial or equivalent responsibility for 

the content of the statement or the decision to publish it. 
123“Publisher” means a commercial publisher, that is, a person whose 

business is issuing material to the public, or a section of the public, who issues 
material containing the statement in the course of that business.  
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บรรณาธิการ (Editor) และผู้แต่ง (Author) ซึ่งเนื้อหาอันเป็นหมิ่นประมาทดังกล่าว อีกทั้งผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้มีวิธีการหรือได้ใช้ความระมัดระวังอย่างสมควร (Reasonable Care) แล้ว124 

แต่หากมีการฟ้องร้องเป็นคดีความกันขึ้นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องท าให้ศาลเชื่อได้ว่าตน
เป็นบุคคลตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 1(1) ซึ่งศาลจะน าข้อพิจารณาตามมาตรา 1(5) ในกฎหมายฉบับนี้
มาประกอบเป็นตัวตัดสินว่าเนื้อหาหรือข้อความที่ผิดกฎหมายอยู่ภายในอ านาจหรือขอบเขตของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด โดยศาลจะท าการวินิจฉัยตามรูปลักษณะธรรมชาติของเนื้อหา
นั้นตามสถานที่เกิดเหตุต่าง ๆ125 

ดังนั้น จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน ๆ หากมี
ความผิดเกิดขึ้นก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งสิ้น เว้นแต่ตกอยู่ในฐานะของผู้ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต (Access Provider) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทนี้ได้มีการก าหนดยกเว้นความรับผิด
ไว้เป็นการเฉพาะแล้วจึงไม่อาจที่จะถือว่าผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะรวมอยู่ในกลุ่มของ ผู้แต่ง 
ผู้พิมพ์หรือเผยแพร่ และ บรรณาธิการได้เลยตามมาตรา 1(3)(e)126 

และมาตรา 1(3) ยังได้ท าการก าหนดสถานะอ่ืน  ๆ ไว้อีกนอกจากฐานะที่เป็น ผู้แต่ง 
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ โดยก าหนดว่า บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้แต่ง หรือผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ 
หรือผู้พิมพ์ แต่หากบุคคลดังกล่าวได้มีการกระท าซ้ า เผยแพร่ การขายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเนื้อหา

                                                           
124(1)In defamation proceedings a person has a defence if he shows that—  
(a) he was not the author, editor or publisher of the statement complained 

of,  
(b) he took reasonable care in relation to its publication, and  
(c) he did not know, and had no reason to believe, that what he did caused 

or contributed to the publication of a defamatory statement. 
125(5) In determining for the purposes of this section whether a person took 

reasonable care, or had reason to believe that what he did caused or contributed to 
the publication of a defamatory statement, regard shall be had to—  

(a) the extent of his responsibility for the content of the statement or the 
decision to publish it,  

(b) the nature or circumstances of the publication, and  
(c) the previous conduct or character of the author, editor or publisher.  
126(3) A person shall not be considered the author, editor or publisher of a 

statement if he is only involved— 
(e) as the operator of or provider of access to a communications system by 

means of which the statement is transmitted, or made available, by a person over 
whom he has no effective control.  
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หมิ่นประมาทอยู่หรือการให้บริการเพ่ือค้นหาข้อมูลต่าง ๆ127และกรณีที่เป็นปัญหากันอย่างมาก
เกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นเพียงตัวกลางนั้นจะต้องร่วมรับผิดต่อเนื้อหาที่เป็นการหมิ่น
ประมาทด้วยหรือไม่นั้นหากมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตน าเข้าสู้ระบบตามมาตรา 1(3)(c)(e) แห่ง The 
Defamation Act 1996 ก็ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า หากเป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่
เป็นตัวกลางจะได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดแบบเคร่งครัด (Strict Liability) อย่างผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตประเภทอื่น ๆ 

โดยประเทศอังกฤษได้มีการใช้กฎหมาย The Defamation Act 1996 ในการตัดสินคดีหลาย
ครั้ง แต่คดี Godfrey v. Demon128 เป็นคดีแรกที่น า The Defamation Act 1996 มาตรา 1 มา
ปรับใช้ คือ นายกอดรีย์ (Godfrey) โจทก์ ได้พบข้อความที่มีลักษณะท าให้ตนเสียชื่อเสียงซึ่งเขียนโดย
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตคนหนึ่ง ไม่ระบุนาม ปรากฏอยู่บนเว็บเพจของหนังสือพิมพ์ออนไลน์  
(Newsgroup) ในระบบเครือข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท Demon Internet จ าเลยซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โจทก์จึงได้แจ้งให้จ าเลยทราบถึงข้อความที่มีลักษณะเป็นการหมิ่น
ประมาทนั้นทันทีและร้องขอให้จ าเลยถอดถอนข้อความนั้นออกทันที แต่จ าเลยกลับไม่ปฏิบัติตาม
ยังคงปล่อยให้ข้อความนั้นปรากฏอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อไปเป็นระยะเวลาสิบวันจนสิ้นสุดตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอง โจทก์เลยน าคดีมาฟ้องร้องจ าเลยว่าจ าเลยได้
เพิกเฉยไม่ท าตามค าร้องขอของโจทก์ในการขอให้ลบหรือถอดถอนข้อความเหล่านั้นออกในระยะเวลา
ที่สมควร 

จ าเลยอ้างข้อยกเว้นความรับผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 1 ของ The Defamation Act 
1996 เพ่ือยกเว้นความรับผิดของตนโดยก าหนดว่า บุคคลไม่ต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาท หากบุคคล
นั้นไม่ถือว่าเป็นผู้โฆษณา (Publisher) ผู้แต่ง (Author) บรรณาธิการ (Editor) ของข้อความหมิ่น
ประมาทและสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามควรกับการพิมพ์ข้อความนั้นและตนไม่ได้รู้
หรือควรจะรู้ว่าข้อความนั้นเป็นข้อความหมิ่นประมาท 

และมาตรา 1(3)(e) ของ The Defamation Act 1996 ก าหมดว่า บุคคลไม่ถือว่าเป็นผู้
โฆษณาหรือผู้แต่งหรือบรรณาธิการของข้อความหมิ่นประมาท หากบุคคลนั้นเกี่ยวข้องเป็นเพียงผู้
ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ให้บริการ (Provider) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ โดยวิธีการส่งผ่านหรือ
ข้อความนั้นถูกท าให้ปรากฏโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่อาจควบคุมได้ 

จ าเลยต่อสู้อีกว่า ตนอยู่ในฐานะผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องกลั่นกรองข้อความทุกข้อความที่
ปรากฏต่อสาธารณชนและยังต่อสู้ต่อไปว่าตนกระท าการโดยสุจริต ศาลวินิจฉัยว่า ถึงแม้จ าเลยจะไม่
ถือว่าเป็นผู้โฆษณา (Publisher) ผู้แต่ง (Author) บรรณาธิการ (Editor) ตามนิตินัยตามความหมาย
ของมาตรา 1 ของ The Defamation Act 1996 ซึ่งโดยหลักแล้วจ าเลยมีอ านาจที่จะอ้างข้อต่อสู้

                                                           
127(c) in processing, making copies of, distributing or selling any electronic 

medium in or on which the statement is recorded, or in operating or providing any 
equipment, system or service by means of which the statement is retrieved, copied, 
distributed or made available in electronic form. 

128Godfrey v. Demon (United Kingdom, 1999)  
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ขึ้นมาเป็นข้อยกเว้นความรับผิดได้ คือ ก่อนที่จ าเลยจะได้รับแจ้งจากโจทก์นั้นจ าเลยไม่ต้องรับผิดแต่
อย่างใด ๆ เนื่องจากจ าเลยไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ถึงข้อความเช่นว่านั้น แต่การที่โจทก์บอกกล่าวไปยัง
จ าเลยได้ทราบถึงข้อความหมิ่นประมาทแล้วและท าการเพิกเฉยไม่ถอดถอนข้อความดังกล่าวออกไป 
ต้องถือว่าจ าเลยนั้นกลายเป็นผู้โฆษณาแล้งตามกฎหมายคอมมอนลอว์และเป็นผู้โฆษณาในทางนิตินัย
จ าเลยจึงไม่อาจที่จะอ้างข้อยกเว้นความรับผิดได้ ต้องรับผิดต่อโจทก์ 

ดังนั้น หลักการที่ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีหน้าที่ที่จะต้องท าการลบหรือถอดถอนและท า
ให้ไม่อาจที่จะเข้าถึงข้อความหรือเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้
ท าการน ามาเผยแพร่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามค าขอของผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเสียหาย 
ตามหลักการนี้ก็ได้ถูกน ามาใช้ในการตัดสินคดีของ Totalise Plc v. Motley Fool Ltd129 กล่าวคือ 
เป็นการที่โจทก์ท าการฟ้องร้องจ าเลยในกรณีมีการเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์บน
เว็บของจ าเลยโดยผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ระบุตัวตนและเมื่อโจทก์ได้ทราบถึงข้อความแล้วได้ท าการ
แจ้งให้จ าเลยท าการลบและถอดถอนข้อความออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจ าเลยได้
ด าเนินการลบข้อความนั้นภายในวันเดียวกับที่ได้รับแจ้งทันที แต่ยังคงปล่อยให้ผู้กระท าความผิด
สามารถที่จะใช้เว็บบอร์ดของจ าเลยต่อไปจนได้มีการกระท าผิดขึ้นมาอีกโดยจ านวนข้อความนั้นมากถึง
เก้าสิบข้อความท าให้โจทก์ได้รับผลกระทบอย่างมาก โจทก์จึงต้องการที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดโดยตรงจึงได้ขอให้ศาลมีค าสั่งให้จ าเลยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้กระท าความผิด
แต่จ าเลยกลับปฏิเสธอ้างว่าไม่อาจจะเปิดเผยได้เป็นการขัดต่อข้อตกลงระหว่างจ าเลยกับผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตและจะเป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย Data Protection Act 1998 รวมทั้งกฎหมาย 
Contempt of Court Act 1981 

คดีนี้ศาลได้ท าการวินิจฉัยว่า ข้อความที่อยู่บนเว็บบอร์ดของจ าเลยเป็นไปในลักษณะที่ผิด
กฎหมายเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์จริงอีกทั้งโจทก์ไม่สามารถที่จะด าเนินคดีเอาผิดกับผู้กระท าผิดที่
แท้จริงได้ เนื่องจากจ าเลยกล่าวอ้างกฎหมาย Data Protection Act 1998 ซึ่งศาลเห็นว่า มาตรา 
35130แห่งกฎหมาย Data Protection Act 1998 นั้นเป็นกรณีท่ียกเว้นในการจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 

                                                           
129Totalise plc v. Motley Fool Ltd (United Kingdom, 1987)  
130(a) Section 35 of the Data Protection Act 1998 states that personal data are 

exempt  from the non-disclosure provisions whereby: 
a disclosure is required by or under an enactment, by any rule of law or by 

the order of a court; 
for the purpose of, or in connection with, any legal proceedings (including 

prospective legal proceedings) or the purpose of obtaining legal advice, or is 
otherwise necessary for the purpose of establishing, exercising or defending legal 
rights. 

(b) It should be noted that if there is an alternative option for obtaining the 
information then this option will be considered and reviewed first, even if the 
application for disclosure cites Section 35. Requests disclosed under Section 35 of 
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กล่าวคือ (1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกระท าได้ในกรณีที่การร้องขอดังกล่าวเกิดขึ้นโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือตามหลักนิติรัฐหรือตามค าสั่งของศาล (2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
กระท าได้ในกรณีที่จ าเป็น อีกท้ังศาลได้ชี้ให้เห็นถึงกฎหมายที่จ าเลยอ้างว่า Contempt of Court Act 
1981 มาตรา 10131 นั้น มีขึ้นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเสรีภาพการพิมพ์ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานกระบวนการยุติธรรมเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จ าเลยจึงไม่อาจที่จะยกข้อต่อสู้
เหล่านี้มีเพ่ือให้ตนเองพ้นจากภาระการรับผิดได้ จ าเลยจะต้องรับผิดต่อโจทก์ในความเสียหารที่เกิดขึ้น 

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ได้มีการฟ้องร้องคดีกันขึ้นเกี่ยวกับการหมิ่น
ประมาทบนอินเทอร์เน็ตระหว่าง Payam Tamiz (โจทก์) และ Google Inc, Google UK Limited 
(จ าเลย) โดย Tamiz ฟ้องว่าได้มีการโพสต์ข้อความหรือบทความอันมีลักษณะเป็นการผิดกฎหมาย
ฐานหมิ่นประมาทโดยข้อความหรือบทความนั้นได้ปรากฏขึ้นอยู่ในความดูแลของ Google Inc, 
Google UK Limited ซึ่งรูปแบบการให้บริการของ Google เป็นไปในลักษณะเครื่องมือในการค้นหา
ข้อมูลต่าง ๆ โดยอัตโนมัติซึ่งเว็บเหล่านั้นเป็นการรวบรวมข้อมูลและลักษณะการให้บริการของ
Google เป็นไปโดยอัตโนมัติและการค้นหาข้อมูลอยู่ขอบเขตการใช้งานของผู้ใช้บริการหรือเป็นการให้
เช่าพ้ืนที่ในอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้บริการสามารถที่จะท าการสร้างบล็อกได้อย่างอิสระและการให้บริการ
รูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งแล้ว ตามข้อเท็จจริงข้อความหรือบทความที่
เป็นการหมิ่นประมาทตามฟ้องได้มีขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของ Blogger.com ซึ่งได้มีการเช่าพ้ืนที่กับ
Google จึงเห็นได้ว่า Google มีหน้าที่เพียงด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนเท่านั้นไม่ได้มีอ านาจใน
การควบคุมและไม่ได้เข้าไปร่วมในการกระท าความผิดนั้นไม่และ Google ไม่สามารถที่จะท าการลบ
ข้อความหรือบทความที่ปรากฏอยู่ใน Blogger.com ได้เนื่องจากไม่ได้มีอ านาจ อีกทั้งระบบการ
ให้บริการเป็นรูปแบบเปิดผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและเป็นการแปลเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเองโดยมีข้อความจ านวนมากซึ่งมากจนไม่อาจที่จะท าการตรวจสอบได้ในทุก  ๆ 
ข้อความ โดยจะถือว่าผู้ให้บริการเป็นผู้กระท าความผิดฐานเผยแพร่ก็ไม่ได้เพระการเผยแพร่ข้อความ
หรือบทความนี้ไม่ได้เป็นการกระท าการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ จึงเป็นเพียงผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลาง
เท่านั้น 

Tamiz ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยัง Google ว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้นในระบบที่
อยู่ในความดูแลและเมื่อได้รับการแจ้งเตือนแล้ว Google กลับปฏิเสธที่จะลบข้อความหรือบทความที่
ผิดกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตนไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบและไม่มีอ านาจ เนื่องจาก

                                                           

the DPA 1998, can be charged and will be charged in accordance with ACPO Paying 
the Bill - FY 2014-15 

131Sources of information 
No court may require a person to disclose, nor is any person guilty of 

contempt of court for refusing to disclose, the source of information contained in a 
publication for which he is responsible, unless it be established to the satisfaction of 
the court that disclosure is necessary in the interests of justice or national security or 
for the prevention of disorder or crime.  
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ข้อความหรือบทความนั้นได้ปรากฏอยู่ในความดูแลของเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อว่า  Blogger.com แต่สุดท้าย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.2012 ผู้ดูแลเว็บ Blogger.com ได้ท าการลบและถอดถอนข้อความหรือ
บทความออกจากระบบตามค าสั่งศาล 
 ศาลได้พิจารณาจากองค์ประกอบความรับผิดฐานหมิ่นประมาทและความผิดฐานเผยแพร่โดย
ศาลมองว่าการจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือผิดฐานเผยแพร่ได้นั้นผู้ให้บริการจะต้องกระท าด้วยเจตนา
ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและก็ไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้พิมพ์หรือผู้เผยแพร่ (Publisher) หรือเมื่อศาล
พิจารณาแล้วถึงหน้าที่การให้บริการเป็นหลักก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องรับผิดแบบบรรณาธิการ
(Editor) ตามมาตรา 1(3)(e) ของ The Defamation Act 1996 ก าหนดว่า บุคคลไม่ถือว่าเป็นผู้
โฆษณาหรือผู้แต่งหรือบรรณาธิการของข้อความหมิ่นประมาท หากบุคคลนั้นเกี่ยวข้องเป็นเพียงผู้
ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ให้บริการ (Provider) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ โดยวิธีการส่งผ่านหรือ
ข้อความนั้นถูกท าให้ปรากฏโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่อาจควบคุมได้ ด้วยเหตุนี้ศาลให้เหตุผลว่าการจะต้องรับ
ผิดฐานหมิ่นประมาทต่อเมื่อการกระท าเข้าองค์ประกอบตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ให้บริการจะต้อง
เป็นผู้สร้างข้อความหรือผู้ให้บริการไม่มีการรักษาควบคุมอย่างเหมาะสมและที่ส าคัญผู้ให้บริการได้รู้
หรือควรรู้ถึงความเสียหาย และการที่ผู้ใช้บริการได้กระท าการหมิ่นประมาทนั้นไม่ได้เป็นการกระท าใน
ฐานะตัวแทนของ Google แต่อย่างใด ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาท าการกลั่นกรองป้องกัน
ความเสียหายของบุคคลอ่ืนที่ปรากฏต่อสาธารณะและยังเป็นการกระท าที่สุจริต อีกทั้ง ศาลกลับมอง
ว่าข้อความหรือบทความเหล่านั้นไม่สามารถที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดได้ ส่วนหนังสือแจ้ง
เตือนที่ได้ถูกส่งไปยัง Google นั้นศาลพิจารณาแล้วว่าในหนังสือที่ส่งไปนั้นยังมีข้อความไม่ละเอียด
มากเพียงพอที่จะท าให้รู้ถึงข้อความหรือบทความท่ีเป็นการหมิ่นประมาท ดังนั้น Google จึงไม่ผิดฐาน
หมิ่นประมาทและไม่ผิดฐานเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใด  

ต่อมาในปี ค.ศ.2013 รัฐสภาของประเทศอังกฤษได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการ
หมิ่นประมาทเพ่ือต้องการรักษาความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกกับการคุ้มครองสิทธิเกีย
ติยศชื่อเสียง โดยกฎหมายดังกล่าวถูกเรียกว่า The Defamation Act ค.ศ.2013 และกฎหมายฉบับ
ใหม่นี้ให้น าไปใช้กับการกระท าผิดฐานหมิ่นประมาทที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2014 
กฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขปรับปรุงไว้ในมาตรา 5 เกี่ยวกับการด าเนินคดีฐานหมิ่นประมาทโดยก าหนด
ความรับผิดและข้อยกเว้นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ (Operators) ไว้อย่างชัดเจน
มากขึ้น กล่าวคือ The Defamation Act 2013 มาตรา 5 ได้มีขึ้นเพ่ือคุ้มครองป้องกันความรับผิด
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหากว่าผู้ให้บริการสามารถที่จะพิสูจน์หรือแสดงให้เห็นว่าตัวผู้ให้บริการเอง
ไม่ใช้เป็นผู้สร้างข้อความที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทนั้นขึ้นและไม่ได้ท าการเผยแพร่ข้อความนั้น 
บนเว็บไซต์ แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่อาจจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้หรือข้ออ้างได้หากว่า 
ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้กระท าผิดที่แท้จริงได้หรือมีข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้กระท าความผิดไม่เพียงพอที่จะน าตัวมาด าเนินคดีตามกฎหมายได้อีกทั้งผู้เสียหายได้ท าการ
แจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วว่ามีข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในเว็บไซต์และผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ได้ด าเนินการลบข้อความอันหมิ่นประมาทตามที่ผู้เสียหายได้แจ้งเตือนจึงท า
ให้เห็นว่าหากการกระท าของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้มีความเกี่ยวพันธ์กับข้อความอันเป็นการหมิ่น
ประมาทนั้นแล้วก็ไม่สามารถท่ีจะอ้างมาตรา 5 ขึ้นมาเป็นข้อยกเว้นความรับผิดได ้
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ในหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือร้องเรียนที่ผู้เสียหายได้ท าขึ้นเพ่ือส่งให้กับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องมีเนื้อหาและรายละเอียดมากเพียงพอโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้การรับความ
ช่วยเหลือ เช่น ชื่อของผู้แจ้งหรือผู้กระท าความผิดคือใครหรือบอกถึงรายละเอียดของข้อความหัวข้อ
เกี่ยวกับข้อความนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้เสียหายมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้กระท าความผิดได้และมี
รายละเอียดที่สามารถติดต่อหรือสามารถน าตัวตนผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมายได้  

แต่มาตรา 5 นี้ไม่อาจที่จะใช้กับผู้ให้บริการประเภทโฮสติ้ง (Hosting) และจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบอื่น ๆ เช่น การให้บริการเครื่องมือค้นหาข้อมูลหรือบริการใน
การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ดีหากเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทอ่ืน ๆ จะต้องผูก
พันธุ์ตามมาตรา 5 และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วสามารถที่จะเลือก
กระท าได้ทั้งจะลบข้อความออกหรือจะยังคงให้ข้อความนั้นอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตของตนต่อไป ถ้าผู้
ให้บริการเลือกที่จะไม่ท าตามหนังสือร้องเรียนก็จะอ้างข้อยกเว้นความรับผิดที่ก าหนดอยู่ในมาตรา 5 
ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงความคุ้มครองในส่วนอื่น ๆ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากข้อความอันหมิ่นประมาทสามารถที่จะมี
หนังสือร้องเรียนหรือหนังสือแจ้งไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์ที่มีข้อความนั้นปรากฏอยู่ได้และที่ได้กล่าวมาแล้ว
ว่าเนื้อหาในหนังสือร้องเรียนที่ได้แจ้งไปถึงผู้ดูแลเว็บไซต์จะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง ดังนี้ 

1. ชื่อของผู้ร้องขอหรือชื่อของผู้แจ้งและที่อยู่ (E-mail) ที่สามารถติดต่อกลับไปได ้
2. ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทนั้นได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ใด คือ ผู้แจ้งควรให้ข้อมูลที่

เพียงพอที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายได้อยู่ ในต าแหน่งไหนของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโดยส่ง URL ของเว็บนั้นก็ได้ เนื่องจากบางครั้งเพียงการแจ้งว่าได้มีข้อความ
หมิ่นประมาทอยู่บนเว็บไซต์อาจไม่เป็นการพอที่จะท าให้รู้ได้ว่าข้อความเหล่านั้นอยู่ที่ใดเพราะอาจจะมี
ข้อความมากจนไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบพบได้ 

3. อธิบายถึงเหตุผลว่าท าไมผู้แจ้งคิดว่าเนื้อหาในข้อความเป็นการหมิ่นประมาทและท าไมจึง
ท าให้ผู้แจ้งเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องจากหากมีการฟ้องร้องคดีกันหนังสือร้องเรียนนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
ศาลจะใช้ในการประกอบการตัดสินใจ โดยการอธิบายนี้จะต้องอธิบายไปในทางว่าข้อความอัน เป็น
หมิ่นประมาทนั้นมีลักษณะที่เป็นอันตรายจะก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายท าให้เสีย
ชื่อเสียงได้ 

เหตุที่ต้องอธิบายให้เห็นถึงความร้ายแรงของเนื้อหาข้อความนั้นเพราะมาตรา 1 ของกฎหมาย
The Defamation Act 2013 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับองค์ประกอบความผิดการหมิ่นประมาท
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ว่า ข้อความใด ๆ ก็ตามไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทหากว่าการเผยแพร่
ข้อความดังกล่าวนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง (Serious Harm)
ต่อเกียรติยศชื่อเสียงของผู้เสียหายและความเสียหายต่อเกียรติยศชื่อเสียงตามกฎหมายฉบับนี้จะไม่ถือ
ว่าเป็นความเสียหายร้ายแรง หากว่าการแสดงข้อความนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายในทางการเงินอย่างร้ายแรง132 

                                                           
132Section 1 (1) A statement is not defamatory unless its publication has 

caused or is likely to cause serious harm to the reputation of the claimant.  
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4. บอกถึงความหมายของเนื้อหาข้อความและเหตุผลที่ขัดแย้งต่อความเป็นจริงหรือ
ข้อความนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยผู้ที่แจ้งไม่จ าเป็นต้องน าหลักฐานออกมาแสดงต่อผู้ดูแล
เว็บไซต์ว่าที่แท้จริงแล้วเป็นเช่นไร แต่ผู้แจ้งจะต้องให้ข้อมูลตามสมควรและเพียงพอที่จะท าให้ผู้ดูแล
เว็บไซต์สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจด้วยว่าจะด าเนินการกระบวนการตาม มาตรา 5 ได้หรือไม่ 
นั้นก็คือผู้ให้บริการจะต้องวิเคราะห์อีกขั้นหนึ่งว่าควรลบข้อความหรือไม่ 

5. ผู้ที่แจ้งไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดได้มากพอที่จะด าเนินคดีตาม
กฎหมายได้จึงต้องมีหนังสือแจ้งมายังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือยืนยันว่าผู้เสียหายไม่มีข้อมูลเพียง
พอที่จะน าตัวคนกระท าผิดมาด าเนินคดี เนื่องจากหากต่อมาผู้แจ้งหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายได้มีการ
ฟ้องร้องคดีกันกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพราะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนจึงต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์กันในชั้นศาลเพื่อเอาผิดกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

เมื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้เสียหายและในหนังสือร้องเรียนนั้นมี
เนื้อหาครบถ้วนดังข้างต้นแล้วจะต้องด าเนินการลบข้อความท่ีเป็นอันหมิ่นประมาทหรือติดต่อผู้กระท า
ความผิดตามขั้นตอนที่ก าหนดในมาตรา 5 ภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือร้องเรียน ซึ่ง
ระยะเวลา 48 ชั่วโมงนี้นับตั้งแต่หนังสือร้องเรียนได้มาถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะถูกส่งมาโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ โดยการส่งหนังสือร้องเรียนจะต้องส่งเฉพาะวัน
เวลาท างานเท่านั้น (วันจันทร์-วันศุกร์) ไม่ได้นับรวมถึงวันหยุดประจ าสัปดาห์ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 
และวันหยุดราชการ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับหนังสือร้องเรียนในวันอังคารตอน  
11.00 น. ระยะเวลาที่ก าหนดคือ 48 ชั่งโมงจะสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีตอน 11.00 น. ของสัปดาห์
เดียวกัน หรือได้รับหนังสือร้องเรียนในวันศุกร์ตอน 11.00 น. ระยะเวลา 48 ชั่วโมงจะสิ้นสุดในวัน
อังคารตอน 11.00 น. ของอีกสัปดาห์หนึ่ง (ระยะเวลา 48 ชั่วโมงไม่นับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์) 
และถ้าได้รับหนังสือในเวลา 21.00น. ของวันจันทร์ระยะเวลา 48 ชั่วโมงจะสิ้นสุดตอน 21.00 น. ใน
วันพุธของสัปดาห์เดียวกัน 

หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถติดต่อกับผู้กระท าความผิดได้เนื่องจากอีเมล์ (E-mail) 
นั้นเป็นอีเมล์ปลอมไม่มีที่อยู่ของผู้กระท าความผิดหรือได้ท าการส่งเมล์ส่วนตัวไปยังตัวผู้กระท า
ความผิดแล้วหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ไม่อาจที่จะสามารถติดต่อผู้กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการลบข้อความอันหมิ่นประมาทออกจากระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ตนดูแลอยู่ตามหนังสือร้องเรียน แต่หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะ
ติดต่อกับผู้กระท าความผิดได้จะต้องให้ผู้กระท าความผิดด าเนินการแก้ไขเป็นการด่วนเกี่ยวกับ
ข้อความที่ได้สร้างข้ึนอันมีลักษณะผิดกฎหมาย 

กระบวนการในการด าเนินการติดต่อกับผู้กระท าความผิดนี้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องมี
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีจดหมายอีเล็กทรอนิกย์ (E-mail) แจ้งไปยังผู้กระท าผิดและใน
หนังสือที่แจ้งจะต้องมีเนื้อหารายละเอียดอย่างควรถ้วน ไม่ว่าจะเป็นส าเนาหนังสือร้องเรียนโดยระบุว่า

                                                           

(2) For the purposes of this section, harm to the reputation of a body that 
trades for profit is not “serious harm” unless it has caused or is likely to cause the 
body serious financial loss.  
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ข้อความที่มีลักษณะผิดกฎหมายได้ปรากฏอยู่ในต าแหน่งใดของระบบและที่ส าคัญการแจ้งเตือนนี้
จะต้องบอกให้ผู้กระท าผิดได้ทราบด้วยว่าจะท าการด าเนินการลบข้อความอันหมิ่นประมาทนี้หากว่า
เมื่อผู้กระท าผิดได้รับรู้ถึงการแจ้งเตือนแล้วยังคงเพิกเฉยไม่ปรับปรุงแก้ไขอย่างใด ๆ เว้นแต่ผู้กระท า
ผิดได้ด าเนินการลบข้อความที่ปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตนั้นเสียเองตามหนังสือร้องเรียนหรือกรณีที่
ผู้กระท าความผิดได้รับการแจ้งเตือนแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องท าการส่ง
ข้อมูลชื่อนามสกุลและที่อยู่ของบุคคลที่กระท าผิดให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่ร้องเรียน
เพ่ือที่จะน าข้อมูลไปฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทต่อไป เนื่องจากหากปล่อยให้ผู้ที่
ได้รับความเสียหายค้นหาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของผู้กระท าความผิดจะเป็นการยาก
หรืออาจไม่สามารถที่จะมีหลักฐานข้อมูลที่เพียงพอต่อการเอาผิดกับผู้กระท าได้เลย 

ในการติดต่อไปยังผู้กระท าความผิดอาจมีได้หลากหลายช่องทางโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
จะต้องด าเนินการก็ต่อเมื่อมีการร้องเรียนมายังผู้ให้บริการว่ามีข้อความอันเป็นหมิ่นประมาทอยู่บน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ตนดูแลอยู่ เมื่อได้มีการติดต่อไปยังผู้ที่กระท าความผิดแล้วก็เป็นอีก
ขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องมาพิจารณาว่าผู้กระท าความผิดได้ตอบตกลงที่จะปฏิบัติตามหนังสือร้องเรียน 
หรือไม่ก็ได้เนื่องจากกฎหมายไม่ได้เป็นไปในรูปแบบของการบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามเท่านั้น 
ผู้กระท าความผิดมีสิทธิ์ที่จะเลือกในการตอบกลับได้ในหลายๆรูปแบบด้วยกัน อย่างเช่น 

ผู้กระท าความผิดปฏิเสธที่จะด าเนินการตามหนังสือแจ้งเตือนโดยไม่มีการติดต่อกลับมายังผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ติดต่อกลับมาภาย
ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดแล้วเพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองและเพ่ือเป็นการป้องกันผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่จะไม่ต้องรับผิดแทนผู้กระท าความผิดจะต้องท าการลบข้อความอันหมิ่นประมาทที่อยู่
บนเว็บไซต์ตามท่ีระบุในหนังสือร้องเรียนภายใน 48 ชั่วโมง แต่หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถ
ที่จะลบหรือน าข้อความอันเป็นหมิ่นประมาทออกจากบนเว็บไซต์นั้นได้เพราะข้อความเหล่านั้นได้ถูก
ท าการลบออกไปแล้ว ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะได้รับความคุ้มครองและป้องกันที่จะต้องมารับผิด
แทน อย่างไรก็ตามหากผู้กระท าผิดได้ท าการเปลี่ยนแปลงข้อความอันหมิ่นประมาทแต่ข้อความอัน
เป็นหมิ่นประมาทยังคงอยู่บนเว็บไซต์เช่นเดิม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีหน้าที่ที่จะต้องท าการลบ
ข้อความนั้นออกไปจากเว็บไซต์ภายใน 48 ชั่วโมงเช่นกัน 

ผู้กระท าความผิดได้ท าการติดต่อกลับมายังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในช่วงระยะเวลา
ตามที่ระบุโดยแสดงให้เห็นว่าผู้กระท าความผิดประสงค์ที่จะด าเนินการลบข้อความอันเป็นหมิ่น
ประมาทตามที่ได้รับแจ้ง กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดได้ตกลงยินยอมที่จะให้ด าเนินการลบ
หรือถอดถอนข้อความอันหมิ่นประมาทที่ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์แล้วเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่จะต้องกระท าการภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับค าตอบกลับจากผู้ก ระท าความผิด 
เมื่อได้ด าเนินการปฏิบัติการลบข้อความตามขั้นตอนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องท าการแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบถึงผลการด าเนินการ โดยแจ้งผ่านทางจดหมายเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีการอ่ืน
ใดก็ได ้

ผู้กระท าความผิดได้ติดต่อกลับไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่
ปฏิเสธที่จะได้ข้อมูลอย่างใด ๆ กล่าวคือ ผู้กระท าความผิดได้ท าการตอบกลับมาในช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด แต่กลับไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ร้องขอไป 1. ไม่ว่าจะเป็นการที่
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ผู้กระท าความผิดไม่ให้ค าตอบว่าจะยินยอมให้ด าเนินการลบข้อความอันเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่ 2.  
ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมให้ด าเนินการลบหรือถอดถอนข้อความอันหมิ่นประมาทและไม่ยอมให้
รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวชื่อหรือที่อยู่หรือสถานที่ท างาน 3. ถ้าผู้กระท าความผิดยินยอมที่จะให้
ด าเนินการส่งรายละเอียดส่วนตัวไปยังผู้ร้องเรียน หากเป็นเช่นนี้ผู้ให้บริการจะต้องลบข้อความออก
จากเว็บไซต์ภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับการตอบปฏิเสธจากผู้กระท าความผิดและผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไม่จ าเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลเพ่ิมเติมหรือรายงานผลการด าเนินการลบให้ผู้กระท าความผิด
ทราบและที่ส าคัญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่มีหน้าที่ที่จะต้องท าการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นข้อความจริงหรือเป็นข้อความเท็จไม่ว่าจะเป็นชื่อ  (Name) และที่อยู่ 
(Address) ที่ส่งให้แก่ผู้ร้องเรียน  แต่หากความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องมาจากความผิดพลาดอย่างเห็นได้
ชัดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามการที่
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องรับผิดมากน้อยเพียงใดนั้นเป็นหน้าที่ของศาลที่จะใช้ดุลพินิจตัดสินโดย
จะพิจารณาว่าในสถานการณ์ใดบ้างที่จะต้องท าการตรวจสอบชื่อหรือที่อยู่ของผู้กระท าความผิด 

ผู้กระท าความผิดได้ติดต่อกลับมายังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในระยะเวลาที่ระบุเพ่ือแสดง
เจตนาว่าตนจะไม่ด าเนินการลบข้อความนั้นออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและตนยินยอมให้ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของตนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่มี
หนังสือร้องเรียนมายังผู้ให้บริการได้ กล่าวคือ ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมให้ลบข้อความและ
ต้องการให้ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทยังคงอยู่ในระบบเครือข่ายต่อไป โดยให้ความยินยอมใน
การส่งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของตนไปยังผู้ที่ร้องเรียน ในกรณีนี้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องท า
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับการติดต่อ
กลับจากผู้กระท าความผิด เพื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยหนังสือ
แจ้งถึงผู้ร้องเรียนอาจมีข้อความดังนี้ 1. ผู้กระท าความผิดปฏิเสธที่จะด าเนินการลบข้อความ 2. 
ข้อความตามหนังสือร้องเรียนยังไม่ได้ถูกลบออกจากเว็บไซต์ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือร้องเรียน 3. ได้มีการ
ให้รายละเอียดหรือข้อมูลการติดต่อของผู้กระท าความผิด หากเป็นไปตามกรณีเช่นนี้ก็จะกลายเป็น
เรื่องระหว่างผู้ร้องเรียนกับผู้กระท าความผิดโดยผู้ให้บริการจะต้องให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูล
ตามสมควรไม่ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้รับความคุ้มครองตาม มาตรา 5 แห่ง The 
Defamation Act 2013  

ผู้กระท าความผิดได้ติดต่อกลับมายังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในระยะเวลาที่ระบุเพ่ือแสดง
เจตนาว่าตนไม่ต้องการด าเนินการลบข้อความนั้นออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและตนไม่
ยินยอมให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของตนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย
หรือผู้ที่มีหนังสือร้องเรียนมายังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ ผู้กระท าความผิดไม่ต้องการให้มีการ
ลบข้อความออกจากเว็บไซต์และไม่ยินยอมในการส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับทางผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตจะต้องส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ที่ท าการร้องเรียนภายใน 48 ชั่วโมงหลังจาก
การได้รับการติดต่อจากผู้กระท าความผิดและหนังสือที่แจ้งไปยังผู้ ร้องเรียนอาจมีเนื้อหา ดังนี้ 1.  
ผู้กระท าความผิดปฏิเสธที่จะด าเนินการลบข้อความอันหมิ่นประมาทนั้น 2. ข้อความตามหนังสือ
ร้องเรียนยังไม่ได้ถูกลบออกจากเว็บไซต์ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือร้องเรียน 3. ผู้กระท าความผิดไม่ยินยอม
ให้ส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ร้องเรียน ดังนั้นหากเป็นเช่นนี้ถ้าผู้ร้องเรียนต้องการที่จะด าเนินการตาม
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กฎหมายต่อไปจะต้องขอให้ศาลมีค าสั่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส่ง
ข้อมูลของผู้กระท าความผิดมายังผู้ร้องเรียน แต่จะต้องมีการแจ้งให้ผู้กระท าความผิดทราบด้วยว่าได้มี
การส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้ร้องเรียนตามค าสั่งศาลแล้ว 

ความเหมือนและความแตกต่างของกฎหมาย The Defamation Act 2013 กับ The 
Defamation Act 1996  
 กฎหมายทั้งสองฉบับจากที่ได้อธิบายมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย The Defamation Act 
2013 และ The Defamation Act 1996 ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์ของการบัญญัติขึ้นมาเพ่ือให้ความ
รับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเพ่ือให้ความคุ้มครองต่อชื่อเสียงและเพ่ือป้องกันผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่กระท าหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการส่งผ่านข้อความที่ตนไม่ได้สร้างขึ้นให้
ปรากฏอยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือให้ปรากฏบนเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น และเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายนั้นก็เพ่ือที่จะให้เกิดความยุติธรรมหรือความ
สมดุลในการปรับใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันและให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
 จึงเห็นได้ว่าผู้ ให้บริการอินเทอร์ เน็ตที่ เป็นแค่ตัวกลางหรือไม่ได้อยู่ ในฐานะ ผู้แต่ง 
บรรณาธิการ หรือผู้โฆษณา ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตาม The Defamation Act 2013 อยู่อย่าง
เดิมไม่ได้มีการยกเลิกการให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ของมาตรา 1 แห่ง The Defamation Act 1996 
แต่อย่างใดและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทโฮสติ้ง (Hosting) ที่ได้รับข้อยกเว้นความรับผิดตาม
มาตรา 1 แห่ง The Defamation Act 1996 นั้นก็ยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์เช่นเดิม เนื่องจากเป็น
เพียงผู้ให้บริการให้เช่าพ้ืนที่หรือServerในอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider) เท่านั้นไม่ได้มี
อ านาจเหนือเนื้อหาหรือไม่ได้มีความใกล้ชิดกับเนื้อหาท าให้ไม่สามารถที่จะท าการควบคุมเนื้อหาที่อยู่
บนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอกฎหมายจึงได้วางหลักข้อยกเว้นให้เป็นการเฉพาะ 

แต่กฎหมาย The Defamation Act 2013 นี้ได้ท าการบัญญัติเพ่ิมเติมให้มีความละเอียดและ
ความชัดเจนมากข้ึนเท่านั้น   
 ประการแรก The Defamation Act 2013 ได้มีการก าหนดองค์ประกอบความรับผิดฐาน
หมิ่นประมาทขึ้นมาใหม่อันเป็นการแตกต่างจาก The Defamation Act 1996 อย่างมาก กล่าวคือ 
ในมาตรา 1 แห่ง The Defamation Act 2013 ได้ท าการก าหนดองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่น
ประมาทว่าข้อความอย่างใด ๆ ที่จะถือว่าเป็นความผิดได้ข้อความเหล่านั้นจะต้องก่อให้เกิดความ
เสียหายเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
ชื่อเสียงของบุคคลอ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงหรืออาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินเท่านั้น133 จึงเห็นได้ว่าหากเป็นเพียง

                                                           
133Serious harm 
(1) A statement is not defamatory unless its publication has caused or is likely 

to cause serious harm to the reputation of the claimant. 
(2) For the purposes of this section, harm to the reputation of a body that 

trades for profit is not “serious harm” unless it has caused or is likely to cause the 
body serious financial loss.  
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ข้อความที่เป็นการแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไปกฎหมายฉบับใหม่นี้ไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาท
เนื่องจากไมเ่ข้าองค์ประกอบตามมาตรา 1 ในกรณีอันตรายร้ายแรง (Serious Harm) และยังได้ขยาย
ความคุ้มครองออกไปถึงการที่บุคคลใดแสดงออกเพ่ือให้ปรากฏถึงข้อความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงแม้
ความจริงนั้นจะเป็นการกระท าที่ผิดฐานหมิ่นประมาทก็ตาม โดยบางส่วนของข้อความหรือทั้งหมดจะ
เป็นการหมิ่นประมาทก็ยังคงได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดหากข้อความนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือทางการเงินของผู้อื่น อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการทั่ว ๆ ไปด้วยความ
บริสุทธิ์ไม่ได้มีเจตนาที่จะท าให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงและหากการแสดงความคิดเห็นนี้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมต่อสาธารณะเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนก าลังให้ความสนใจ (Public Interest) และ
รวมถึงการรับผิดชอบของการสื่อสารมวลชนอีกด้วย แม้การกระท านั้นจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับผลกระทบ
บางก็ไม่ถือว่าเป็นข้อความอันหมิ่นประมาทโดยได้รับการยกเว้นความผิดจาก The Defamation Act 
2013 อย่างไรก็ดีหากผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่ถูกท าให้เสียชื่อเสียงสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความ
เหล่านั้นไม่ใช่การแสดงความคิดตามขั้นพ้ืนฐานที่บุคคลทั่ว ๆ ไปกระท ากันแต่เป็นการจงใจท าให้
ผู้เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือฐานะทางการเงินหรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรู้หรือ
ควรรู้ถึงข้อความอันหมิ่นประมาทแล้วแต่เพิกเฉยไม่กระท าการอย่างใดในกรณีนี้ก็จะไม่ได้รับการ
ยกเว้นความรับผิดตาม The Defamation Act 2013   
 ประการที่สอง กฎหมายฉบับใหม่  The Defamation Act 2013 ได้ก าหนดความรับผิดของ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นเพียงผู้ดูแลเว็บไซต์ (Operators of Websites) ไว้เป็นการเฉพาะเป็น
การแก้ไขปรับปรุงแตกต่างจาก  The Defamation Act 1996 เนื่องจาก The Defamation Act 
1996 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ความจริงหรือข้อเท็จจริง
ทั้งหลายเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าตนไม่ใช่เป็น ผู้แต่ง (Author)  บรรณาธิการ (Editor)  หรือไม่ได้เป็นผู้
โฆษณา (Publisher)  จึงจะมีสิทธ์ยกข้อต่อสู้ขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว 
 แต่ตาม The Defamation Act 2013  ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขใหม่ว่าผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่เป็นเพียงผู้ดูแลเว็บไซต์ (Operators of Websites)  ไม่ต้องรับผิดในข้อความอันเป็น
หมิ่นประมาทที่ท าขึ้นโดยบุคคลที่สาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ท าหน้าที่เป็นเพียง
ตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูลแต่ไม่ได้เป็นผู้จัดท าข้อมูลโดยตรงย่อมไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายฉบับนี้  
อย่างไรก็ดี The Defamation Act 2013  ได้ก าหนดข้อยกเว้นดังกล่าวไว้ว่า ในกรณีที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของผู้จัดท าข้อความอันมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทได้ว่าเป็นบุคคลใดหรือผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตปฏิเสธไม่ด าเนินการตามหนังสือร้องเรียนไม่ว่ากรณีใดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
(Operators of Websites) จะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นและไม่อาจยกข้อต่อสู้ เพ่ือยกเว้น
ความรับผิดของตนได้134 ในทางกลับกันหากผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของ

                                                           
134The defence is defeated if the claimant shows that—. 
(a) it was not possible for the claimant to identify the person who posted the 

statement,. 
(b) the claimant gave the operator a notice of complaint in relation to the 

statement, and. 
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ผู้กระท าความผิดได้หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้เสียหายหรือเมื่อ
ได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วได้ด าเนินการปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งแล้ว กรณีเช่นนี้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ก็ไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใด 

ดังนั้นตามกฎหมายฉบับใหม่จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับความเสียหายที่จะต้องพิสูจน์
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือให้ศาลก าหนดความรับผิดให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

ประการที่สุดท้าย ตามกฎหมาย The Defamation Act 1996 ในส่วนที่ก าหนดความรับผิด
และข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในมาตรา 1 ไม่ได้มีการก าหนดถึงหลักเกณฑ์
ของผู้ที่ได้รับความเสียหายว่าจะต้องมีการด าเนินการโดยส่งหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเสียก่อนที่จะน าคดีมาฟ้องต่อศาลแต่ The Defamation Act 2013 ได้มีการเพ่ิม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในมาตรา 5 ด้วยว่าจะต้องมีการส่งหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อความอันหมิ่น
ประมาทมายังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยมิฉะนั้นแล้วจะถือว่าไม่ได้กระท าตามขั้นตอนที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
3.2.4  ประเทศเยอรมนี  
ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มีความพยายามจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมาย

ขึ้นมาเพ่ืออุดช่องว่างของการกระท าความผิดในลักษณะของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหา
เป็นไปในทางที่มีความผิดต่อกฎหมายและการหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ตซึ่งความผิดตามรูปแบบนี้
ก าลังเกิดขึ้นอย่างมากในประเทศเยอรมนี โดยกฎหมายอาญาได้ท าการบัญญัติหลักการหมิ่นประมาท
ไว้ว่า ผู้ใดหมิ่นประมาทผู้อ่ืนในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดถือเป็นความผิดทั้งสินไม่ว่าจะได้
กระท าผ่านทางระบบการสื่อสารประเภทใดและที่ส าคัญการกระท าความผิดด้วยระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้มีการแพร่กระจายออกไปมากและระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่เปิดกว้างไม่ว่าจะเป็น
บุคคลใดก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายจึงท าให้เกิดการกระท าผิดในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น การ
ฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ การเจาะระบบทางคอมพิวเตอร์ การ
จารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้าและการเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร135 เป็นต้น 

ก่อนที่ประเทศเยอรมนีจะได้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้ นเพ่ือควบคุมดูแลการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนในประเทศให้เกิดความเรียบร้อยได้ใช้กฎหมายอาญามาเป็นตัวก าหนดความรับผิด
ฐานหมิ่นประมาทแม้จะเป็นการหมิ่นประมาทในรูปแบบใหม่ ๆ หรือทางอินเทอร์เน็ตก็ตาม เนื่องจาก
ประเทศเยอรมนีได้มีการปรังปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราต่าง ๆ 
เข้าไปอยู่ในหมวดเดียวกันและยังคงสามารถที่จะใช้มาตรการลงโทษตามกฎหมายอาญาทั่วไปมาปรับ
ใช้ได้ไม่ว่าการหมิ่นประมาทจะได้กระท าลงโดยอาศัยสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือก็ตามเพราะ

                                                           

(c) the operator failed to respond to the notice of complaint in accordance 
with any provision contained in regulations.  

135สาวตรี สุขศรี, อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ งานวิจัยผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น, หน้า 248. 
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ความผิดที่ได้ท ายังคงมีองค์ประกอบของความผิดเช่นความผิดดั่งเดิมหรือแม้องค์ประกอบได้
เปลี่ยนแปลงไปในบางส่วนก็ยังสามารถที่จะใช้กฎหมายอาญาตีความไปถึงได้ อย่างเช่นมาตรา 187136 
มาตรา 188137 และมาตรา 190138  

โดยมาตรา 187 เป็นหลักเกณฑ์การก าหนดฐานความผิดหมิ่นประมาทซึ่งเป็นการก าหนดโทษ
หากมีการกระท าดังกล่าวขึ้น ผู้ใดกระท าการอ้างหรือเผยแพร่ความจริงหรือเท็จเป็นการท าให้ผู้อ่ืนเสีย
ชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นท าให้ขาดความน่าเชื่อถือแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือ 
ปรับ และถ้าการกระท ามุ่งมั่นต่อสาธารณชนหรือการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (มาตรา 11 
อนุมาตรา (3)) มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ 

มาตรา 188 เป็นหลักเกณฑ์การก าหนดความรับผิดฐานการหมิ่นประมาททางการเมือง หาก
การใส่ความที่เป็นอันตรายตาม (มาตรา 186) มีความมุ่งมั่นต่อสาธารณชนหรือการเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (มาตรา 11 อนุมาตรา (3)) ท าให้สถานะทางการเมืองของบุคคลใดถูกดูหมิ่นหรือถูก

                                                           
136Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB) Section 187 Defamation  

Whoever, against his better judgment, asserts or disseminates an untrue fact in 
relation to another, which maligns him or disparages him in the public opinion or is 
capable of endangering his credit, shall be punished with imprisonment for not more 
than two years or a fine, and, if the act was committed publicly, in a meeting or 
through dissemination of writings (Section 11 subsection (3)), with imprisonment for 
not more than five years or a fine. 

137Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB)  Section 188 Malicious Gossip and 
Defamation Against Persons in Political Life  

(1) If malicious gossip (Section 186) is committed publicly, in a meeting or 
through dissemination of writings (Section 11 subsection (3)) against a person 
involved in the political life of the people with a motive connected with the position 
of the insulted person in public life, and the act is capable of making his public work 
substantially more difficult, then the punishment shall be imprisonment from three 
months to five years. 

(2) A defamation (Section 187) under the same prerequisites shall be 
punished with imprisonment from six months to five years. 

138Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB)  Section 190 Judgment of Conviction 
as Proof of Truth   

If the asserted or disseminated fact is a crime, then the proof of the truth 
thereof shall be considered to have been provided, if a final judgment of conviction 
for the act has been entered against the person insulted. The proof of the truth is, 
on the other hand, excluded, if the insulted person had been acquitted in a final 
judgment before the assertion or dissemination. 
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เกลียดชังและการกระท านั้นส่งผลต่อการท างานเป็นอยากมาก จะต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สาม
เดือนถึงห้าปี แต่หากการหมิ่นประมาทนั้นเป็นไปตามมาตรา 187 แล้ว ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หก
เดือนถึงหา้ปี 

มาตรา 190 เป็นหลักเกณฑ์การก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดฐานหมิ่นประมาท การพิสูจน์ว่า
การกระท านั้นเป็นความผิดหรือไม่ หากมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือเผยแพร่ข้อความจริงถือว่า
เป็นความผิดอาญา แต่การพิสูจน์ว่าการกระท าที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมายต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของการพิพากษาลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทนั้น ๆ ในทางตรงกันข้าม  ถ้าการหมิ่น
ประมาทผู้อื่นไม่ใช่การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือเผยแพร่ข้อความจริงถือว่าไม่เป็นความผิด 

ซึ่งเป็นการแตกต่างกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการก าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะขึ้นมาบังคับ 
จนกระทั่งต่อมาในปี ค.ศ.1987 ได้มีการฟ้องร้องกันเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
โดยศาลเห็นว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภท Mailbox ไม่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองตรวจสอบ
เนื้อหาของข้อความที่เป็นอันหมิ่นประมาทเข้ามาปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ที่ตนดูแล เนื่องจากปริมาณของ
ข้อมูลและระยะเวลาในการค้นหาตรวจสอบจ าเป็นต้องใช้เวลานาน แต่หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
สามารถรู้ถึงเนื้อหาข้อความหรืออาจรู้ถึงเนื้อหาข้อความอันหมิ่นประมาทหรือได้รับหนังสือร้องเรียน
จากบุคคลใดแล้วผู้ให้บริการเพิกเฉยไม่ด าเนินการแก้ไขจะต้องรับผิดต่อความเสียหายฐานหมิ่น
ประมาททางอินเทอร์เน็ตนั้น139    

จากคดีที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตประเภทต่าง ๆ จนเป็นที่มาของกฎหมาย Mediendienste-Staatavertrag (MDStV) 
Informations-und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG) และ Teledienstegesetz (TDG)  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย IuKDG โดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกันออกมาใช้บังคับเมื่อปี1997 และ
ศาลได้น ากฎหมายเห่ลานี้มาปรับใช้กับคดีของบริษัท CompuServe Deutschland ซึ่งเป็นบริษัทลูก
ของ CompuServe Inc. ในประเทศอเมริกาเป็นคดีแรก โดยลงโทษผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภท
บริการกระดานข่าวของบริษัท CompuServe Deutschland ที่ประกอบการอยู่ในประเทศเยอรมนี
เนื่องมาจากการกระท าที่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงภาพลามกอนาจารโดย
สามารถที่จะดึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครือข่ายประเทศอเมริกาได้ ศาลมองว่าผู้ดูแลกระดานข่าวสามารถที่
จะปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ได้ด้วยทางเทคนิคที่มีอยู่ของบริษัทจึงไม่อาจยกข้อต่อสู้เกี่ยวกับการ
จ ากัดความรับผิดขึ้นมาอ้างได้ตามมาตรา 5(3) Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG)  

และแม้ต่อมาศาลสูงจะได้ท าการพิพากษากลับเป็นให้ยกฟ้องผู้ดูแลกระดานข่าวโดยให้เหตุผล
ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องรับผิดต่อเมื่อได้รู้ถึงข้อความหรืออาจรู้ถึงข้อความอันผิดกฎหมายจึง
จะต้องรับผิด จึงเป็นการที่ผู้ดูแลกระดานข่าวสามารถที่จะยกข้อยกเว้นมาเป็นข้ออ้างยกเว้นความรับ
ผิดได ้

จากคดีที่ได้กล่าวมาท าให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของ  Mediendienste-Staatavertrag 
(MDStV) Informations-und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG) และTelediensteg 

                                                           
139สาวตรี สุขศรี, ภาระหน้าที่และความรับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต,   

หน้า 94. 
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esetz (TDG) เป็นการก าหนดรูปแบบของการให้บริการหรือก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตประเภทต่าง ๆ และได้ท าการก าหมดถึงภาระหน้าที่ตลอดจนถึงการก าหนดลักษณะ
เนื้อหาที่เข้ามาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่าอย่างใดเป็นเนื้อหาอันหมิ่นประมาทผิดกฎหมายหรือ
เนื้อหาอย่างไรไม่เป็นการอันหมิ่นประมาทต่อผิดกฎหมาย อีกทั้งได้มีการกล่าวถึงขั้นตอนในการ
ด าเนินการปฏิบัติหากเมื่อมีการกระท าหมิ่นประมาทได้เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ โดยกฎหมายทั้งหลาย
เหล่านี้ได้มีเจตนารมณ์ที่จะต้องการคุ้มครองชื่อเสียงหรือเกียรติยศของบุคคลดังนั้นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในบางประเภทกฎหมายได้ก าหนดให้ต้องมีหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานในการตรวจสอบเนื้อหา
ข้อความที่ได้น าเข้ามาในระบบไม่ว่าจะถูกน าเข้าจากผู้ใดหรือยังต้องคอยดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับ
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ให้เป็นไปในทางที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดส าหรับผู้ให้บริ การ
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

ผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (Content Provider) หมายถึง บุคคลทุกคนที่ได้ท าการสร้าง
เนื้อหาขึ้นเองหรือเป็นการเผยแพร่เนื้อหาที่บุคคลอ่ืนสร้างขึ้นในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเนื้อหา
ของตนเองโดยท าให้ปรากฏบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากผู้ใดเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตประเภทด้านข้อมูลข่าวสารแล้วจะต้องรับผิดถ้ามีการหมิ่นประมาทขึ้นเนื่องจากผู้ให้
บริการในรูปแบบนี้มีอ านาจเหนือเนื้อหาและมีความใกล้ชิดต่อเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาโดยตรงจึงไม่
สามารถที่จะอ้างข้อยกเว้นมาเป็นข้อต่อสู้เพ่ือให้หลุดพ้นจากกฎหมายไม่ได้ 

ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access-Provider) หมายถึง บุคคลที่ประกอบการหรือ
กระท าการจัดเตรียมช่องทางหรืออุปกรณ์ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตที่
ตนเองได้ให้บริการอยู่เพ่ือให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระและหากบุคคล
ใดที่เข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ให้บริการประเภทนี้กฎหมายได้มีการก าหนดว่า ผู้ให้บริการในลักษณะนี้ไม่
ต้องรับผิดต่อการกระท าที่เป็นหมิ่นประมาทแม้จะได้มีการรับรู้ถึงเนื้อหาที่เป็นอันหมิ่นประมาทก็ตาม
เนื่องจากไม่อาจที่จะใช้หลักเกณฑ์เรื่องรู้หรืไม่รู้มาใช้บังคับได้เป็นเพราะผู้ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงบุคคลที่กระท าการหาช่องทางเพียงเพ่ือต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นและมิได้มีอ านาจ
เหนือเนื้อหาหรือไม่สามารถที่จะใกล้ชิดต่อเนื้อหาต่าง ๆ แต่ก็ใช่ว่าผู้ให้บริการประเภทนี้จะได้รับ
ข้อยกเว้นเสียทั้งหมด หากว่าเจ้าพนังงานได้มีค าสั่งไปถึงผู้ให้บริการแล้วแต่ผู้ให้บริการยังคงเพิกเฉยไม่
ท าการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นหมิ่นประมาทตามค าสั่งที่ได้รับ อย่างไรก็ดีข้อก าหนด
ยกเว้นความรับผิดนี้ไม่อาจที่จะใช้ได้หากว่าการกระท าอันหมิ่นประมาทเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 

ผู้ให้บริการจัดเก็บหรือบันทึกชั่วคราว (Caching) หมายถึง บุคคลที่ให้บริการประเภทจัดเก็บ
ข้อมูลโดยอัตโนมัติเพ่ือเป็นการง่ายและสะดวกในการที่จะเรียกใช้งานใหม่โดยจะท าการบันทึกไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ (Server) ของผู้ให้บริการ ซึ่งปกติแล้วผู้ให้บริการลักษณะนี้จะไม่ต้องรับผิดต่อ
เนื้อหาอันหมิ่นประมาทที่ผิดกฎหมาย แต่การจะอ้างข้อยกเว้นความรับผิดขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ได้นั้น
จะต้องเป็นการกระท าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ คือ 
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1. ผู้ให้บริการต้องไม่ใช่ผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหาที่ได้ท าการบันทึกไว้ 
2. ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีไว้ส าหรับบริการช่องทางการเข้าถึงข้อมูล

ต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว 
3. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ปฏิบัติตามกฎในการท าให้เผยแพร่ซึ่งเนื้อหาที่ไม่ชอบ โดย

วิธีการดังกล่าวได้รับการยอมรับและใช้ได้ตามมาตรฐาน 
4. การประกอบการนั้นมิได้ฝ่าฝืนการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือรวบรวมข้อมูลการใช้

อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและใช้ได้ตามมาตรฐาน 
5. ผู้ให้บริการได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยทันทีเพ่ือลบข้อมูลที่บันทึกหรือปิดกั้นช่อง

ทางการเข้าถึง เมื่อได้รับรู้ว่าข้อมูลที่บันทึกไว้นั้นถูกลบออกไปแล้วจากแหล่งต้นก าเนิดของข้อมูลไป
แล้วหรือมีค าสั่งศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการลบหรือปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
นั้น140 

ผู้ให้บริการให้เช่าพ้ืนที่หรือ Server ในอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider) หมายถึง 
บุคคลที่ให้บริการการเช่าพ้ืนที่ในคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Server เพ่ือเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่เป็นสมาชิกของตนเพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถที่จะน าไปใช้ต่อได้ ฉะนั้นแล้วหากบุคคลใดเป็นผู้
ให้บริการประเภทนี้จึงต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยหากอยู่ในความดูแลของตน เว้นแต่ ผู้
ให้บริการไม่ทราบถึงข้อความที่เป็นอันหมิ่นประมาทจากการตรวจสอบของตนหรือปิดกั้นการเข้าถึง
หรือลบข้อความนั้นแล้วในกรณีที่มีการแจ้ง แต่เพียงหลักเกณฑ์เท่านี้ผู้ให้บริการก็ยังไม่ต้องรับผิดอยู่
นั้นเองเป็นเพราะจะต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ผู้ให้บริการเองมีความสามารถทางเทคนิคที่จะท า
เช่นนั้นได้ (Technische Moeglich)141และการกระท าอันเป็นการหมิ่นประมาทไม่เป็นการก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อธุรกิจมากจนเกินไป (Zugemutet Warden Kann) ดังนั้น หากผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเพียงแค่รับรู้ถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเพียงอย่างเดียวยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้กระท าผิดแล้วยัง
จะต้องมีหลักเกณฑ์อ่ืนๆมาประกอบการตัดสินว่าด้วยเรื่อง ความสามรถทางเทคนิคของผู้ให้บริการ
และเรื่องความสาเหตุสมผลที่จะไม่ก่อให้ผู้ให้บริการต้องรับภาระมากจนเกินไปด้วย142 

จากที่ได้ท าการศึกษากฎหมายของประเทศเยอรมนีจึงเห็นได้ว่ากฎหมายเยอรมนีก็ได้มีการ
ก าหนดความรับผิดส าหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้โดยแยกเป็นแต่ละประเภทเพ่ือที่จะให้การบังคับ
ใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและยังได้มีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดไว้เพ่ือให้ผู้ ให้บริการ
อินเทอร์ เน็ต อ้างในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ เช่นกันหรือเรียกว่ า  เอกสิทธิ์ที่ ไม่ต้องรับผิด 
(Haftungsprivilegien) ดังนี้ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการ
หมิ่นประมาทหากเนื้อหานั้นตนเป็นคนสร้างขึ้นโดยมีลักษณะเป็นความผิดต่อกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหาจ าต้องรับผิดแทนผู้อ่ืนหากเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเกิดจากการที่บุคคลที่สาม
สร้างขึ้น เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้รู้ถึงเนื้อหาหรือข้อความอันหมิ่นประมาทและสามารถที่จะสกัดกั้น

                                                           
140สาวตรี สุขศรี, บทความทางกฎหมาย ความรับผิดต่อเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตตาม

กฎหมายเยอรมนี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 9-12. 
141เรื่องเดียวกัน, หน้า 14-15. 
142เรื่องเดียวกัน, หน้า 20.  
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การเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้แต่หาได้กระท าเช่นนั้นไม่ จึงเป็นการละเลยต่อสิ่งที่ผิดกฎหมาย ถ้ามีความ
เสียหายเกิดขึ้นจากการละเลยนี้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องรับผิดต่อการนั้นหรือผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตประเภทจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติชั่วคราวซึ่งเป็นข้อมูลของบุคคลที่สามไม่ต้องรับผิดใน
ข้อความนั้น 

อย่างไรก็ดีแม้จะได้มีการก าหนดบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพ่ือท าการควบคุมการใช้สื่อ
ประเภทต่าง ๆ ให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายแต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการใช้กฎหมายที่ยังไม่มี
ความชัดเจนหรือยังไม่มีการเป็นเสถียรภาพมากพอที่จะท าให้เป็นที่ยอมรับกันได้อย่างทั่วไป ประเทศ
เยอรมนีจึงได้มองเห็นถึงการเติบโตของการให้บริการประเภทสื่อออนไลน์ซึ่งมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย
และยังคงเห็นว่าปัญหาของกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้หรือการควบคุมเกี่ยวกับการบริการสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ ยังคงไม่สมบูรณ์จึงได้มีการออกกฎหมายฉบับใหม่ The Telemedia Act (TMG) ขึ้น 
ตามความเห็นชอบของรัฐสภาเยอรมนีและมีผลให้ยกเลิกกฎหมายเก่า  Mediendienste-
Staatavertrag (MDStV) และ Informations-und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG) 
และ Teledienstegesetz (TDG) โดยประกาศกฎหมายใหม่และให้มีผลบังคับใช้ The Telemedia 
Act (TMG) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2007 เป็นต้นมา  

The Telemedia Act (TMG) เป็นการรวบรวมหลักเกณฑ์หรือระเบียบทั้งหลายที่อยู่ใน
กฎหมายเก่าซึ่งยังคงมีความแตกต่างขัดแย้งและไม่เป็นการสอดคล้องกันมาท าการบัญญัติใหม่เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือประสิทธิภาพที่มากขึ้นและเป็นการลดกฎหมายที่
มากมายให้เหลือเพียงกฎหมายฉบับเดียวต่อการง่ายที่จะใช้งานและตีความ แม้กระทั่ง The 
Telemedia Act (TMG) ก็ยังได้มีการก าหนดถึงหลักการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย 
สิ่งที่ส าคัญไปกว่านั้นกฎหมายฉบับนี้ได้ท าการก าหนดความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้เพื่อให้เห็นถึงความชัดเจนมากข้ึน 

The Telemedia Act (TMG) ได้ท าการก าหนดประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้
ด้วยกัน 4 ประเภทตามมาตราต่างๆกัน กล่าวคือ มาตรา 7143 ผู้ให้บริการที่ท าการเก็บข้อมูลของ
ตนเองเพ่ือสะดวกในการใช้ มาตรา 8144 ผู้ให้บริการที่ท าการส่งผ่านถ่ายโอนข้อมูลของบุคคลที่สาม 

                                                           
143Section 7 General principles 
(1) Service providers shall be responsible for their own information which 

they keep ready for use, in accordance with general legislation. 
(2) Service providers within the meaning of Sections 8 to 10 are not required 

to monitor the information transmitted or stored by them or to search for 
circumstances indicating an illegal activity. This shall be without prejudice to 
obligations to remove or disable access to information under general legislation, 
even where the service provider does not bear responsibility pursuant to Sections 8 
to 10. Privacy of telecommunications pursuant to Section 88 of the 
Telecommunications Act must be maintained. 

144Section 8 Acting as a conduit of information 
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มาตรา 9145 ผู้ให้บริการที่ท าการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวโดยอัตโนมัติของบุคคลที่สามเพ่ือง่ายต่อการส่ง
ต่อ มาตรา 10146 ผู้ให้บริการที่ท าการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลที่สาม ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงได้มีการ
ก าหนดความแตกต่างของผู้ให้บริการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน คือ 

                                                           

(1) Service providers shall not be responsible for the information of third 
parties which they transmit in a communication network or to which they give 
access, as long as they 

1. have not initiated the transmission, 
2. have not selected the addressee of the transmitted information, and 
3. have not selected or modified the transmitted information. 
Sentence 1 shall not apply when the service provider deliberately works 

together with are cipient of his service to commit illegal acts. 
(2) The transmission of information pursuant to Sub-section 1 and the 

provision of access to it includes the automatic, intermediate and transient storage of 
this information, in so far as this takes place for the sole purpose of carrying out the 
transmission in the communication network and the information is not stored for any 
period longer than is reasonably necessary for the transmission. 

145Section 9 Temporary storage for the accelerated transmission of 
information Service providers shall not be responsible for automatic, intermediate 
and temporary storage which serves the sole purpose of making more efficient the 
information’s onward transmission toot her recipients on their request, as long as 
they 

1. do not modify the information, 
2. comply with conditions on access to the information, 
3. comply with rules regarding the updating of the information, specified in a 

manner widely recognised and used by industry, 
4. do not interfere with the lawful use of technology, stipulated in widely 

recognised and used industrial standards, to obtain data on the use of the 
information, and 

5. act expeditiously to remove or to disable access to the information they 
have stored within the meaning of this provision upon obtaining knowledge of the 
fact that the information at the initial source of the transmission has been removed 
from the network or that access to it has been disabled, or that a court or 
administrative authority has or dered such removal or disablement. 

Section 8 (1) sentence 2 applies mutatis mutandis. 
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มาตรา 7  ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) กล่าวคือ ผู้ให้บริการที่สร้างเนื้อหา
หรือข้อมูลหรือเป็นต้นก าเนิดข้อมูลนั้นๆจึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลของตนเองหาก
สิ่งเหล่านั้นขัดต่อกฎหมายและเป็นความผิดหรือผู้ให้บริการได้ท าการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลของบุคคลที่
สามโดยลักษณะเป็นเนื้อหาข้อมูลของตนเองให้ปรากฏอยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและยังขยาย
ความรวมไปถึงผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบส าหรับเนื้อหาข้อมูลที่จะไหลเวียนเข้ามาทางเว็บไซต์อีก
ด้วย  

มาตรา 8 และมาตรา 9 ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access-Provider) กล่าวคือ ผู้
ให้บริการได้รับการยกเว้นจากความรับผิดในกรณีเป็นเพียงผู้ส่งผ่านเนื้อข้อหาข้อมูล  (มาตรา8) เมื่อมี
การส่งผ่านหรือมีการถ่ายโอนข้อมูลโดยผู้ใช้บริการ หรือเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้บริการ
และได้กระท าการส่งเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายนี้เห็นได้ว่าลักษณะการให้บริการไม่ได้มีความเกี่ยว
พันธ์กับการกระท าความผิดของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อข้อมูลของ
บุคคลที่สามหากเป็นเพียงตัวกลางในการส่งผ่านหรือถ่ายโอนเนื้อหาข้อมูลหรือเป็นการเชื่อมต่อเพ่ือให้
บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลตามต้องการ แต่ผู้ให้บริการจะสามารถยกข้ออ้างไม่ต้องรับผิดได้เมื่อ ข้อมูลที่
มีลักษณะผิดกฎหมายยังไม่ถูกส่งออกไปหรือยังไม่มีการก าหนดผู้รับข้อมูลหรือผู้ให้บริการไม่ได้กระท า
การแก้ไขข้อมูลนั้น ๆ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ให้บริการได้กระท าโดยจงใจหรือได้มีการร่วมมือในการ
กระท าผิดก็ไม่อาจที่จะน าหลักข้อยกเว้นตามมาตรา 8 มาใช้บังคับได้ และยิ่งไปกว่านั้นในการส่งผ่าน
ข้อมูลหรือการเชื่อมต่อเพ่ือเข้าถึงหรือการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นการจัดเก็บ
ตราบเท่าที่จ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการส่งข้อมูลเท่านั้นจะไม่มีการเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะ
เวลานานเกินกว่าที่จ าเป็นส าหรับการส่งนั้น 

ส่วนผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว Caching (มาตรา 9) กล่าวคือ เป็นการบริการประเภท
จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวอัตโนมัติส าหรับเพ่ือความสะดวกสบายในการเรียกข้อมูลขึ้นมาใช้ใหม่หรือ
สะดวกต่อการส่งผ่านข้อมูลซึ่งท าหน้าที่ตามวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
ส่งผ่านข้อมูลมากขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้ให้บริการในลักษณะนี้ไม่ต้องรับผิดหาก
เนื้อหาข้อมูลใด ๆ เป็นการผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการจะสามารถยกข้อยกเว้นความรับผิด
ได้จะต้องไม่ท าการแก้ไขข้อมูลเนื้อหาหรือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไงแห่งการเข้าถึงแล้วหรือได้ปฏิบัติตาม

                                                           
146Section 10 Storing of information Service providers shall not be responsible 

for the information of third parties which they store for 
a recipient of a service, as long as 

1. they have no knowledge of the illegal activity or the information and, as 
regards claims for damages, are not aware of any facts or circumstances from which 
the illegal activity or the information is apparent, or 

2. upon obtaining such knowledge, have acted expeditiously to remove the 
information or to disable access to it. 

Sentence 1 shall not apply when the recipient of the service is acting under 
the authority or control of the service provider. 
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กฎระเบียบที่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและหลักเกณฑ์ที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งผู้ให้บริการจะต้องกระท าการลบหรือปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายอย่าง
รวดเร็วทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนหรือร้องเรียนว่าได้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือได้รับค าสั่งศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่ แต่หากผู้ให้บริการได้กระท าผิดโดยจงใจหรือได้มีการร่วมมือในการ
กระท าผิดก็ไม่อาจที่จะน าหลักข้อยกเว้นตามมาตรา 9 มาใช้บังคับได้เช่นกัน 

มาตรา 10 ผู้ให้บริการให้เช่าพ้ืนที่หรือ Server ในอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider) 
กล่าวคือ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลของบุคคลที่สามตราบเท่าที่ผู้ให้บริการไม่รู้ถึง
การกระท าความผิดหรือไม่รู้ถึงข้อมูลนั้นนอกจากนี้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีการ
เรียกร้องค่าเสียหายที่ผู้ให้บริการไม่รู้ถึงข้อเท็จจริง และหากผู้ให้บริการได้ท าการตรวจสอบค้นพบการ
กระท าที่ผิดกฎหมายหรือข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้มีการด าเนินการลบหรือปิดกั้ นการเข้าถึง
ข้อมูลนั้นอย่างรวดเร็วทันที 

บุคคลใดที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามความหมายมาตรา 8-10 แห่ง The Telemedia 
Act (TMG) ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาที่ส่งผ่านเข้ามาในระบบเครือข่าย
ของตนหรือข้อมูลเนื้อหาที่ตนได้ท าการจัดเก็บไว้แต่จะต้องไม่กระทบกับภาระหน้าที่ในการลบหรือปิด
กั้นการเขา้ถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมาย (มาตรา 7(2)) 

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกฎหมาย Mediendienste-Staatavertrag 
(MDStV), Informations-und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG) และ  The Telemedia 
Act (TMG) 

การบัญญัติกฎหมายไม่ว่าจะเป็น Mediendienste-Staatavertrag (MDStV) หรือ 
Informations-und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG) และ The Telemedia Act 
(TMG) ได้บัญญัติขึ้นมาตามวัตถุประสงค์โดยมีเจตนารมณ์ที่เหมือนกันเกี่ยวกับความรับผิดของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ เพื่อขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนรวมทั้งความไม่ชัดเจนของ
กฎหมายและสิทธิของประชาชน หรือเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลที่ถูก
เผยแพร่ และเพ่ือคุ้มครองข้อมูลข่าวสารและสิทธิ์ของผู้เยาว์  แต่การบังคับใช้ของแต่ละฉบับได้มีความ
แตกต่างกันในเรื่องขอบเขตการบังคับใช้และประเภทของสื่อที่ถูกบังคับกล่าวคือ ลักษณะที่ เป็นการ
ให้บริการระยะไกลประเภทออนไลน์ที่จะต้องถูกบังคับตาม Informations-und  Kommunika 
tionsdienstegesetz (IuKDG) อาจจะเป็นการให้บริการในลักษณะ การให้บริการของธนาคารต่างๆที่
สามารถกระท าได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือเป็นการให้บริการช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นต้น 
ส่วนการให้บริการที่จะต้องอยู่ภายใต้ Mediendienste-Staatavertrag (MDStV) จะต้องเป็นการ
ให้บริการที่มีผู้ที่อยู่ ในฐานะบรรณาธิการเป็นผู้ดูแลและมีอ านาจเหนือสิ่งนั้นๆสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง เช่น  ผู้ให้บริการด้านข่าวสารทางเว็บไซต์ต่างๆเป็นต้น      

แต่ในส่วนของกฎหมายใหม่ The Telemedia Act (TMG) นี้ไม่ได้มีการแบ่งแยกเหมือน
กฎหมายเก่าอีกต่อไปเพราะเป็นการบัญญัติโดยรวบรวมหลักเกณฑ์ของแต่ละฉบับเข้าด้วยกันเพ่ือให้
เป็นไปในทางเดียวกันมากข้ึนขอบเขตของกฎหมายใหม่จึงเป็นการบังคับใช้กับสื่อในทุก ๆ แขนง 



 
 

 
บทท่ี 4 

 
วิเคราะห์หลักเกณฑ์ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของ 

ผู้ให้บริการจากการหมิ่นประมาทบนอินเทอรเ์น็ต 
 
4.1  วิเคราะห์ประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามกฎหมาย 
  

ปัญหาเกี่ยวกับค านิยามค าว่า ผู้ให้บริการ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งบทนิยามนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับกฎหมายทุก
ประเภทเนื่องจากค านิยามจะท าการส่งผลไปถึงการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายหากค า
นิยามนั้นยังคลุมเครือหรือกว้างเกินไปไม่มีความชัดเจนหรือไม่อาจที่จะตีความหมายได้ครอบคลุม
ทั้งหมดและแม้บางครั้งการตีความอาจจะเป็นการตีความที่กว้างขวางเกินไปกว่าความจ าเป็นก็ว่าได้จน
ท าให้ผู้ให้บริการบางประเภทต้องแบ่งรับภาระเกินสมควร 

ค านิยามของค าว่า ผู้ให้บริการ ตามความหมายของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งได้บัญญัติว่า “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 

1. ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ
อ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

2. ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
  เห็นได้ว่าค าว่า ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ให้บริการในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ
เป็นการให้บริการในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยกระท าการผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยได้หมายความรวมไปถึงการให้บริการในนามของตนหรือเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนและ
ยังได้ขยายความหมายรวมไปถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ท าการเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลอ่ืนอีกด้วย 
ฉะนั้นแล้วหากเป็นเช่นนี้ผู้ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่
ว่าจะเป็นการให้บริการไปในลักษณะใด ๆ ก็ตามย่อมตกอยู่ภายใต้บังคับและตกอยู่ในความหมายของ
ค านิยามผู้ให้บริการทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งท าให้มีปัญหาในประเด็นของเนื้อหาที่กว้างเกินไป 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับค านิยามของมาตรา 3 นี้ต้องกล่าวว่าได้
หมายความรวมถึงทั้ง 4 ประเภท คือ 1. ผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) 2. ผู้ให้บริการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) 3. ผู้ให้บริการให้เช่าพ้ืนที่หรือ Server ในอินเทอร์เน็ต 
(Host-Service-Provider) 4. ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing) ซึ่งหากพิจารณาจาก
ลักษณะและรูปแบบของแต่ละประเภทแล้วผู้ให้บริการได้มีความแตกต่างกันตามลักษณะและหากเป็น
เช่นนี้ท าให้เห็นว่าผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวกลางหรือเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวส่งผ่านข้อมูลที่ไม่ได้
มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อความนั้น ๆ และไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มสร้างเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอันเป็น
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การหมิ่นประมาทแต่กลับจะต้องมารับผิดฐานตัวการร่วมกับผู้ใช้บริการที่กระท าความผิดด้วยจึงเป็น
การสร้างภาระมากให้กับผู้ให้บริการที่ต้องแบกรับความเสี่ยง เช่น ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(Access Provider) ซึ่งเป็นเพียงการให้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเกิดความสะดวกสบายเท่านั้นหรือผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว
(Cashing) ที่เป็นการให้บริการที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการบุคคลอ่ืนเท่านั้น เพ่ือให้ง่ายต่อการที่จะท า
การเรียกข้อมูลขึ้นมาใช้ใหม่เท่านั้นโดยเห็นได้ว่าผู้ให้บริการทั้ง 2 ประเภทนี้ไม่ได้มีการเข้าท าการแก้ไข
เปลี่ยนแปลเนื้อหาหรือข้อความหรือมิใช่เป็นผู้ริเริ่มเนื้อหาหรือข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทที่อยู่ใน
ระบบอินเทอร์เน็ตของตนเลยและไม่อาจที่จะมีโอกาสได้รู้หรือได้รับทราบถึงเนื้อหาข้อความที่ผิด
กฎหมายเหล่านั้นแต่อย่างใด หากแต่ต้องกลับมารวมรับผิดกับเนื้อหาและข้อความที่เป็นการผิด
กฎหมายอันเป็นการหมิ่นประมาทที่ตนไม่ได้รับรู้และรับทราบทั้งไม่ได้เป็นเจตนาของผู้ให้บริการอีก
ด้วย แต่ที่ต้องมารับผิดนี้เนื่องมาจากค านิยามที่ไม่มีความชัดแจ้งมากพอและเป็นค านิยามที่กว้างจน
เกินความจ าเป็นจนท าให้บางครั้งเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  

ทั้งนี้ได้มีการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพ่ือ
หวังว่าจะเป็นการลดปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ดีในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีการแก้ไขหรือท าการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับค า
นิยาม ผู้ให้บริการ147แต่อย่างใด โดยยังคงยึดถือตามความหมายแบบเดิม ๆ ที่ได้ปรากฏอยู่ในมาตรา 
3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ทุกประการจึงเห็น
ได้ว่าแม้จะมีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้
ท าให้ปัญหาในเรื่องนี้ลดน้อยลงหรือหายไปกลับจะกลายเป็นประเด็นปัญหาที่มากขึ้น เนื่องมาจากการ
สะสมมานานนับตั้งแต่ พ.ศ.2550 โดยหากเป็นเช่นนี้ต่อไปผู้ให้บริการก็ยังคงไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่ง
ตามเจตนารมณ์ในการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และเจตนารมณ์ในการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้มี
เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันเพ่ือให้ความเป็นธรรมและเพ่ือคุ้มครองรับรองสิทธิของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ในความเป็นจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ 

เหตุผลที่ต้องเร่งแก้ไขหรือปรับปรุงนิยามของค าว่า ผู้ให้บริการ นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
เพราะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้มีการใช้ค า
ว่าผู้ให้บริการไว้ในมาตราต่างๆด้วยกันโดยอยู่ในมาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 20 และมาตรา 26  ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นมาตราที่ส าคัญอีกทั้งในมาตรา 15 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการก าหนดความรับผิดของผู้

                                                           
147ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... 
 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
(1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ

อ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  
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ให้บริการทั้งหมดและมาตรา 15 ก็ได้อยู่ภายใต้มาตรา 3 โดยยึดถือตามค านิยามตามมาตรา 3 หาก
เป็นเช่นนี้แล้วจึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ลึกซ้ึงเก่ียวกับค านิยาม  

การก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการตามมาตรา 15 เป็นการให้บริการที่หลากหลายออกไป
และเป็นการให้บริการที่แตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนี้หากมีการให้บริการในหลายหลายรูปแบบสถานะ
ของผู้ให้บริการจึงต้องอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันออกไปด้วยตามลักษณะของการให้บริการซึ่งผู้ให้
บริการบางประเภทก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางหรือตัวกลางหรือในบางกรณีผู้ให้บริการอยู่ในฐานะเป็นแค่ผู้
ส่งผ่านข้อความเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้สร้างขึ้นเท่านั้น 

ฉะนั้นจากค านิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ท าให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการ
ตีความหมายเป็นอย่างมากเพราะถ้อยค าในตัวบทกฎหมายบางค ายังไม่มีความชัดแจ้งมากพอเป็นการ
ก าหนดนิยามความหมายแบบรวม ๆ กว้าง ๆ ให้มีการครอบคลุมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในทุก
ประเภทและอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการบัญญัตินิยามความหมายที่กว้างมากจนเกินไปจนไม่อาจที่จะ
สามารถแบ่งแยกผู้ให้บริการออกเป็นประเภทของผู้ให้บริการได้เลยท าให้ผู้ให้บริการบางประเภทต้อง
มาแบกรับหรือรับภาระท่ีจะต้องรับผิดร่วมกับผู้ใช้บริการอ่ืนที่กระท าความผิดต่อกฎหมาย 
 เมื่อต้นปี พ.ศ.2558 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ขึ้นมาใหม่
เพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อการกระท าความผิดในปัจจุบันประเด็นที่ น่าสนใจในการแก้ไข
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ในเรื่องที่เกี่ยวกับค านิยาม ค าว่า ผู้ให้บริการ ซึ่งได้มีการแก้ไข
ถ้อยค าให้มีความชัดเจนมากขึ้นและได้มีการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการแต่ละประเภทไว้ได้
อย่างชัดเจนผู้ให้บริการในลักษณะใดบ้างที่จะต้องรับผิดหากมีการกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือผู้
ให้บริการประเภทใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายใหม่นี้ไม่ต้องรับผิดหรือผู้ให้บริการ
ประเภทใดบ้างที่หากได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามค าสั่งศาลแล้วจะได้รับยกเว้นความรับ
ผิดได้   
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ได้ก าหนดและให้ความหมายผู้ให้บริการ148 ไว้ดังต่อไปนี้ 
ผู้ให้บริการคือการให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย

                                                           
148มาตรา 32/3 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น  
เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ให้บริการ หมายความว่า 
 (1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ
อ่ืนโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 
 (2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
 ค าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดโดยชัดแจ้งซึ่งข้อมูล หลักฐานและค าขอบังคับ 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้บริการ  
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ประการอ่ืนโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือใน
นามหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืนและหมายรวมถึงผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วย 
 จากความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมเกิดข้ึนแก่ผู้ให้บริการอย่างแท้จริง แม้การให้ค านิยามตามวรรคหนึ่ง (1) 
และ (2) จะเป็นการให้ความหมายอย่างเช่นเดียวกับมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ก็ตามที่ เป็นการก าหนดความหมายโดยภาพรวม แต่
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ได้มีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดไว้ให้กับผู้ให้บริการตามวรรค
ที่สี่ โดยหากว่าผู้ให้บริการได้กระท าการตามค าสั่งของศาลแล้วไม่ว่าจะเป็นการที่ศาลได้มีค าสั่งให้ท า
การปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นการละเมิดหรือศาลได้มีค าสั่งให้มีการลบหรือน าข้อมูลเหล่านั้นออก
จากระบบที่ผู้ให้บริการดูแลอยู่ตามก าหนดระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก าหนด ดังนั้น ผู้ให้บริการไม่ว่า
จะเป็นการให้บริการในรูปแบบลักษณะใด ๆ ก็ตามหากได้กระท าการตามที่ศาลสั่งแล้วย่อมต้องถือว่า
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการที่
ผู้ให้บริการได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไข 

                                                           

 (2) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
 (3) งานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
 (4) กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาที่พบการกระท า และการกระท าหรือพฤติการณ์ 
ตลอดทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 (5) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าท่ีอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 (6) ค าขอบังคับให้ผู้ให้บริการน างานที่ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอ่ืนใด 
 เมื่อศาลได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลท าการไต่สวน หากศาลเห็นว่าค าร้องมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามวรรคสาม และมีเหตุจ าเป็นที่ศาลสมควรจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องนั้น ให้ศาลมีค าสั่ง
ให้ผู้ให้บริการระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยค าสั่งศาลให้บังคับ
ผู้ให้บริการได้ทันที แล้วแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์
ด าเนินคดีต่อผู้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
 ในกรณีที่ผู้ ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิ ทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั้นได้ด าเนินการตามค าสั่งศาลตามวรรคสี่แล้ว ผู้
ให้บริการไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีค าสั่งและ
หลังจากค าสั่งศาลเป็นอันสิ้นผลแล้ว 
 ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามค าสั่งศาลตาม
วรรคสี่ 
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และยิ่ งไปกว่านั้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2558 มาตรา 32/3 วรรคที่ห้า ได้ให้
ความหมายอย่างชัดเจนมากเม่ือพิเคราะห์ตามวรรคที่ห้าแล้วเห็นได้ว่า ผู้ให้บริการที่มีลักษณะรูปแบบ
ของการให้บริการที่เป็นไปในประเภท ตัวกลางหรือเป็นประเภทผู้ให้บริการที่ท าการเพียงส่งผ่านข้อมูล
ของผู้ใช้บริการและผู้ให้ริการไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการแล้วไม่จ าเป็นต้องกลับมาร่วมรับผิดกับผู้ใช้บริการอย่างตัวการร่วมนั้น
หมายความว่าหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใดที่เป็นแค่เพียงตัวกลางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2558 ได้ให้ความรับรองไว้โดยอัตโนมัติว่าไม่ต้องรับผิดร่วมในการกระท านั้น ๆ แต่อย่างใด 

ฉะนั้นการที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและเพ่ิมมาตรา 32/3
ขึ้นมานี้ได้เป็นการตีความหมายให้ค านิยามก าหนดประเภทของผู้ให้บริการไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการบังคับหรือตีความการใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาของการตีความว่าผู้ให้
บริการประเภทใดที่จะต้องรับผิด อย่างกระนั้นก็ดีเห็นได้ว่ามาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 นี้ควรที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมนิยามค า
ว่า ผู้ให้บริการ ให้มีความชัดเจนและควบคุมมากยิ่งข้ึน 
 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาการก าหนดลักษณะรูปแบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดย
ส่วนมากจะเป็นการที่ศาลในสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยพิพากษาไว้ผู้ให้บริการออกเป็นประเภทต่าง  ๆ 
โดยการพิจารณาจากลักษณะของการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตเป็นส าคัญว่ามีรูปแบบใด อย่างเช่นว่า 
ผู้ให้บริการได้มีลักษณะการให้บริการโดยมีสถานะเปรียบเสมือนบรรณาธิการที่สามารถที่จะท าการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ เนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างอิสระและสามารถควบคุมเนื้อหาตาม
มาตรฐานงานบรรณาธิการและได้มีโอกาสรู้หรือทราบถึงเนื้อหาข้อความที่ผิดกฎหมายอันเป็นความผิด
ฐานหมิ่นประมาท149 ฉะนั้นการก าหนดและการแบ่งแยกประเภทผู้ให้บริการในลักษณะนี้ต้องถือว่าผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีอ านาจและสามารถสอดส่องและกั่นกรองโดยใช้โปรแกรมตรวจสอบและมี
ช่องทางที่จะรับรู้การกระท าความผิด จากลักษณะการประกอบวิชาชีพ หากพิจารณาตามศาลใน
สหรัฐอเมริกาแล้วเห็นได้ว่าเป็นผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) 

แต่หากว่าลักษณะของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบที่ว่าผู้ให้บริการไม่มีอ านาจควบคุม
และไม่มีโอกาสที่จะท าการตรวจสอบเนื้อหาและเป็นการยากที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะสามารถ
ตรวจสอบข้อความเนื้อหาที่เข้ามาในการให้บริการเป็นการมาก ฉะนั้นศาลในสหรัฐอเมริกาจึงมองว่าผู้
ให้บริการลักษณะนี้เป็นเพียงผู้ให้บริการให้เช่าพ้ืนที่หรือเซิร์ฟเวอร์  (Server) ในอินเทอร์เน็ต (Host-
Service-Provider)150 

ดังนั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีการก าหนดนิยามของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตออกตามรูปแบบ
ลักษณะของการให้บริการเป็นส าคัญซึ่งจะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งพิมพ์กับ
อินเทอร์เน็ต โดยการก าหนดนิยามผู้ให้บริการและผู้ให้บริการลักษณะต่าง ๆ จะเข้านิยามประเภทใด

                                                           
149Stratton Oakmont, Inc v. Prodigy Service co. (New York Supreme Court,  

1995)  
150Cubby Inc. v. CompuServe Inc. (United States District Court for the 

Southern District of New York, 1991) 
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ศาลประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องใช้หลักที่ว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงตัวกลางหรือเป็นเพียง
ผู้ส่งผ่านเนื้อหาข้อความหรือผู้ให้บริการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาซึ่งเนื้อหาข้อความ หากผู้ให้บริการเป็น
แค่ผู้ส่งผ่านหรือเป็นแค่ตัวกลางศาลก็จะก าหนดว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตลักษณะอยู่ในลักษณะของ
ค านิยามรูปแบบหนึ่งซึ่งต่างกับค านิยามที่ว่าหากผู้ให้บริการเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือข้อความนั้น ๆ ขึ้น
ด้วยตัวเองและมีอ านาจเหนือเนื้อหาข้อความก็จะถูกจัดให้อยู่ในค านิยามแยกต่างหากจากกันโดย
ชัดเจน  
 ในสหภาพยุโรปก็ได้มีการก าหนดประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้เช่นกันโดยได้แบ่ง
ออกเป็นไปตามข้อตกลงในสหภาพยุโรปซึ่งการก าหนดประเภทเหล่านี้ได้มีการประชุมกันในประเทศที่
เป็นสมาชิกเพ่ือให้การก าหนดนิยามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์คุ้มครองและเป็นการรับรองสิทธิต่างๆให้กับผู้ให้บริการประเภทต่าง  ๆ ซึ่งการแบ่ง
ประเภทนั้นสามารถก าหนดได้เป็น 4 ประเภทด้วยกันตามการให้บริการในรูปแบบที่ต่างกันไป 
 การที่เป็นเพียงผู้ให้บริการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารหรือส่งผ่านเพียงเนื้อหาเท่านั้น ซึ่งผู้ให้บริการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider)151 เป็นเพียงการบริการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาที่
ผู้ใช้บริการต้องการส่งผ่านเท่านั้นและที่ส าคัญผู้ให้บริการประเภทนี้ไม่ได้เป็นผู้สร้างเนื้อหาข้อมูลหรือ
ไม่ใช่เป็นคนส่งข้อมูลเนื้อหาเริ่มต้น เลือกผู้รับ ดัดแปลงข้อมูลข่าวสารอย่างใด ๆ ส่วนการให้บริการ
พ้ืนที่เก็บข้อมูลหรือให้บริการเช่าพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider) 
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทนี้ก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระท าความผิดแต่อย่างใดเนื่องจากเป็น
เพียงการให้บริการแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากผู้ประกอบการรายใดมีลักษณะการให้บริการที่ตรง
กับรูปแบบที่ว่ามานี้สหภาพยุโรปจัดให้อยู่ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต152 ส าหรับการให้บริการที่มีลักษณะเป็นรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวในระหว่างที่
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตท าการส่งข้อมูลเนื้อหานั้น ๆ เพ่ือเป็นการสะดวกสบายมากขึ้นในการจะเรียก
ข้อมูลมาท าการส่งใหม่ การให้บริการลักษณะนี้จ าต้องตกอยู่ภายใต้วามหมายของผู้ให้บริการในการ
จัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing)153 และผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์สามารถที่จะปรับเปลี่ยน 
แก้ไขหรือเป็นการที่ผู้ให้บริการนั้นสร้างเนื้อหาข้อความขึ้นมาเองโดยตรงและท าการเผยแพร่เนื้อหา
ข้อความให้มีการปรากฏอยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฉะนั้นเมื่อมีการให้บริการไปในรูปแบบนี้แล้ว
ย่อมเป็นการชัดว่าเป็นประเภทผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider)  
 จากที่ได้กล่าวมานี้ท าให้เห็นว่าประเทศที่ เข้ามาเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปก็ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยได้มีการก าหนดเป็นข้อตกลงต่าง  ๆ ไว้ส าหรับผู้
ให้บริการแยกออกจากกันอย่างชัดแจ้งและแน่นอน เนื่องจากการที่สหภาพยุโรปก าหนดผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตอย่างระเอียดเช่นนี้จึงเป็นการง่ายต่อประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาท าข้อตกลงโดยจะได้น า
ข้อก าหนดของสหภาพยุโรปไปเป็นพ้ืนฐานในกาก าหนดกฎหมายภายในต่อไปเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องหรือสร้างความเป็นธรรมให้แก่กันในหลาย ๆ ประเทศและเป็นการดีที่มีการก าหนดไว้เช่นนี้ 

                                                           
151Article 12, Directive on Electronic Commerce 
152Article 14, Directive on Electronic Commerce 
153Article 13,Directive on Electronic Commerce 
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 ส่วนประเทศอังกฤษเมื่อได้มีการประกาศใช้กฎหมาย The Defamation Act 2013 ท าให้ยิ่ง
เห็นถึงความส าคัญของการก าหนดค านิยามของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ประเทศอังกฤษได้มีการก าหนดความรับผิดของแต่ละผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้อย่างชัดแจ้งโดย
แบ่งแยกแต่ละประเภทแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ จึงเห็นได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นแค่
ตัวกลางหรือไม่ได้อยู่ในฐานะบรรณาธิการหรือผู้โฆษณาก็จะถูกจัดให้แยกออกจากค านิยามของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในฐานะของบรรณาธิการหรือผู้โฆษณาอย่างเป็นทางการและถูกต้องตาม
กฎหมาย ที่กล่าวเช่นนี้เพราะประเทศอังกฤษได้ก าหนดยกเว้นโทษให้ส าหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ประเภทที่มีรูปแบบลักษณะการให้บริการเป็นเพียงตัวกลางหรือเป็นเพียงผู้เก็บรักษาข้อมูลเนื้อหา
เท่านั้น (Host-Service-Provider) เพราะเป็นเพียงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะเป็นการให้เช่า
พ้ืนที่หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ผู้ให้บริการประเภทนี้มีลักษณะเป็นการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นผู้เก็บรักษา
ข้อมูล เมื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์เสร็จแล้วผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว
จะน าเว็บไซต์ของตัวเองไปฝากเก็บไว้ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่ Server เพ่ือที่จะให้เว็บไซต์ของตนไป
ปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ต จึงเห็นได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในลักษณะนี้ไม่ได้มีความใกล้ชิดกับ
ข้อความเนื้อหากฎหมายจึงได้วางหลักเป็นข้อยกเว้นไว้การเฉพาะการที่กฎหมายสามารถวางข้อยกเว้น
ความรับผิดไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจนเพียงนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศอังกฤษได้มีการ
แบ่งแยกหรือได้มีการก าหนดนิยามของประเภทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตออกจากกันตามลักษณะการ
ให้บริการ 
 ฉะนั้นจากที่ได้กล่าวมานี้เห็นได้ว่าประเทศอังกฤษได้มีการแบ่งแยกประเภทของผู้ให้บริการ
ออกเป็นแต่ละประเภทไปตามรูปแบบของการให้บริการต่าง ๆ มิได้ก าหนดนิยามโดยได้หมายความ
รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกๆประเภทเข้ารวมกันซึ่งไม่ได้ค านึงถึงลักษณะรูปแบบการให้บริการ
แบบของประเทศไทยและการที่ประเทศอังกฤษแบ่งแยกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตออกจากกันก็เป็นการ
ดีต่อการก าหนดบทลงโทษหรือข้อยกเว้นเป็นการมากเนื่องจากเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายออกมาเพ่ือคุ้มครองหรือรับรองสิทธิ์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงท าให้กฎหมายในประเทศ
อังกฤษเกิดความเป็นธรรมมากกว่าของประเทศไทย  
 และประเทศเยอรมนีได้มีการรวบรวมหลักเกณฑ์และระเบียบรวมไปถึงประเภทของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเพ่ือลดความขัดแย้ง
ลงโดยก าหนดอยู่ใน The Telemedia Act (TMG) การที่ประเทศเยอรมนีบัญญัติกฎหมายเช่นนี้
ขึ้นมาท าให้การตีความนิยามศัพท์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเป็นการลดปัญหาของการตีความกฎหมายและเป็นการลดปัญหาในเรื่องของการแบ่งแยก
ประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไปได้มากเพราะการที่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้หรือมี กฎหมาย
ออกมาโดยมีการก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ นิยาม ความหมายต่าง ๆ เป็นการชัดแจ้งไว้แล้วท าให้
ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจและสามารถใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมได้กับทุกฝ่าย 
 จึงเห็นได้ว่ากฎหมายภายในของประเทศเยอรมนีที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในรูปแบบใด ๆ ก็ได้รับความคุ้มครองรับรองอย่างทั่วถึง 
เนื่องมาจากกฎหมายได้มีการก าหนดประเภทออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ The Telemedia 
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Act (TMG) ได้ท าการก าหนดประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยกัน 4 ประเภทตามลักษณะ
หรือรูปแบบของการให้บริการที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ให้บริการที่ท าการสร้างเนื้อหาหรือข้อมูลหรือเป็นต้น
ก าเนิดข้อมูลนั้น ๆ และท าการเก็บรักษาข้อมูลของตนเองเพ่ือความสะดวกในการใช้ จากลักษณะการ
ให้บริการนี้ เป็นการเห็นได้ประเทศเยอรมนีได้จัดให้อยู่ในประเภทของผู้ให้บริการด้านเนื้อหา 
(Content Provider)154 และผู้ให้บริการที่ท าการส่งผ่านถ่ายโอนข้อมูลของบุคคลที่สามโดยเป็นเพียงผู้
ส่งผ่านเนื้อหาข้อมูลเมื่อมีการส่งผ่านหรือมีการถ่ายโอนข้อมูลโดยผู้ใช้บริการหรือเป็นการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้บริการ เห็นได้ว่าลักษณะการให้บริการไม่ได้มีความเกี่ยวพันธ์กับการกระท า
ความผิดของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด จากรูปแบบการให้บริการเหล่านี้ได้ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของผู้
ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider)155 อีกท้ังผู้ให้บริการที่ท าการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว
โดยอัตโนมัติของบุคคลที่สามเพ่ือง่ายต่อการส่งต่อเป็นการบริการประเภทจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว
อัตโนมัติส าหรับเพื่อความสะดวกสบายในการเรียกข้อมูลขึ้นมาใช้ใหม่หรือสะดวกต่อการส่งผ่านข้อมูล
ซึ่งท าหน้าที่ตามวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูลมากขึ้นตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ บริการลักษณะนี้ถูกจัดให้อยู่ภายใต้นิยามประเภทของผู้ให้บริการจัดเก็บ
ชั่วคราว (Caching)156 ส าหรับผู้ให้บริการประเภทสุดท้ายที่มีลักษณะการให้บริการที่ท าการจัดเก็บ
ข้อมูลของบุคคลที่สามหรือให้เช่าพ้ืนที่ในอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider)157 
 ดังนั้นประเทศเยอรมนีได้มีการก าหนดประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตออกแยกจากกัน
โดยก าหนดความแตกต่างของผู้ให้บริการจากการให้บริการที่มีความต่างกันออกไป ซึ่งเป็นการก าหนด
ที่ต่างกับประเทศไทยโดยประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เช่นเดียวกับประเทศเยอรมนีแต่กฎหมายของไทยไม่ได้มีการแยกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ แต่ได้ท าการก าหนดนิยามค าว่า ผู้ให้บริการ โดยหมายความรวมไปถึงผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในทุก ๆ รูปแบบจึงเป็นการยากที่จะตีความบังคับใช้กฎหมายได้ ซึ่งประเทศไทยและ
ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายในระบบ Civil Law ที่มีรากฐานของกฎหมายมาจากที่
เดียวกัน ฉะนั้นแล้วการที่กฎหมายของประเทศไทยยังคงมีปัญหาก็สืบเนื่องมาจากการก าหนดนิยาม
ศัพท์ที่ไม่มีความชัดเจนท าให้เกิดความยากที่จะใช้กฎหมายได้ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ของกฎหมายได้อย่างเป็นธรรม  
 

                                                           
154Section 7 The Telemedia Act  
155Section 8  The Telemedia Act  
156Section 9 The Telemedia Act 
157Section 10 The Telemedia Act 
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4.2  วิเคราะห์หลักเกณฑ์ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการ
จากการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ต 

 
4.2.1  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ประเทศไทยได้มีการก าหนดความรับผิดไว้ให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

โดยได้บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อย่างไรก็ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้เป็นการที่มุ่งในการที่จะก าหนดความรับผิดทางอาญาเพียงอย่างเดีย ว
เท่านั้นตามมาตรา 3 และ มาตรา 15 ให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่กระท าความผิดตามมาตรา 14 
แต่ความรับผิดในทางแพ่งหรือในกรณีที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องการที่จะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือต้องการที่จะเรียกร้องความเสียหายที่เป็นตัวเงิน  ซึ่งเห็นได้ว่า 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 นี้ไม่ได้มีการก าหนดไว้ให้แต่อย่าง
ใด จึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาความเสียหายและสิทธิในการเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ประกอบกับจ าต้องพิจารณาหน้าที่หรือบทบาทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามแต่ประเภท
ต่างๆด้วย 

หากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตคนใดได้ท าการเผยแพร่เนื้อหา ข้อความที่ผิดกฎหมายเป็นการ
เกิดให้เกิดหมิ่นประมาทผู้อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมซึ่งได้กระท าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เห็นได้ว่ากรณีนี้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามไม่อาจที่จะ
พูดได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงไม่ได้ เนื่องจากในความเสียหายบางครั้งได้มีผู้
ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้องและรับรู้ถึงการกระท าละเมิดนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ ส่งต่อ เผยแพร่ 
หรือท าด้วยการอ่ืนๆเพื่อให้เนื้อหาข้อความเหล่านั้นปรากฏอยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ฉะนั้นแล้วจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจ าเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมรับผิดกับ
เนื้อหาข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทผู้อ่ืนด้วยหรือไม่ เพราะลักษณะรูปแบบของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแต่ละประเภทมีการให้บริการ บทบาทและหน้าที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุที่ว่ามานี้
การพิจารณาความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงต้องแยกวิเคราะห์เป็นประเภท ๆ ไป  
 มาตรา 423158 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากที่ได้กล่าวถึงมาตรานี้มาอย่าง
ละเอียดแล้วเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เมื่อน ามาประกอบพิจารณากับลักษณะและรูปแบบการ
ให้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วเห็นว่าการท่ีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องรับผิดตามมาตรา
นี้นั้นผู้ให้บริการจะต้องกระท าความที่ผิดต่อกฎหมายโดยการ กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความ

                                                           
158มาตรา 423 ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่

เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางท ามาหาได้หรือทางเจริญ
ของเขาโดยประการอ่ืนก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพ่ือความเสียหายอย่าง
ใดๆ อันเกิดแต่การนั้นแม้ท้ังเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้ 

ผู้ใดส่งข่าวสาส์นอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสาส์นนั้นมีทางได้
เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสาส์นเช่นนั้นหาท าให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่ 
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อันฝ่าฝืนต่อความจริงไม่ว่าจะกระท าด้วยวิธีใด ๆ ไม่ได้มีการจ ากัดวิธีการเฉพาะเจาะจงเพียงแต่ได้
กระท าการกล่าวหรือไขข่าวเท่านี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วและแม้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะไม่ได้เป็นคน
น าเนื้อหาข้องความนั้นเข้าสู้ระบบอินเทอร์เน็ตก็ตามจึงท าให้หลักเกณฑ์ที่ว่าเป็น ผู้กล่าว นั้นหมดไป
เนื่องจากผู้ให้บริการไม่ได้เป็นคนกระท าเองโดยตรง แต่ด้วยลักษณะหรือรูปแบบการให้บริการจะต้อง
ถือว่าเป็นกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ว่า เป็นการไขข่าวแล้ว  ส่วนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท
จะต้องรับผิดตามมาตรา 423 อย่างไรเพียงใดนั้นต้องแยกการพิจารณาเป็น ดังนี้ 

1. ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Providers)  
 การให้บริการเป็นลักษณะที่ผู้ให้บริการเป็นผู้สร้างหรือจัดท าเนื้อหา ข้อความและท าการ
เผยแพร่โดยท าการใด ๆ ให้ปรากฏอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการให้บริการอาจเป็นไปใน
ลักษณะของการบริการด้านข่าวสารหรือการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
อาจจะเรียกผู้ให้บริการประเภทนี้ว่าเป็น ผู้ดูแลเว็บ (Webmaster) ลักษณะบริการแบบนี้ท าให้ผู้ให้
บริการสามารถที่จะควบคุม ดูแล เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขและสามารถก าหนดข้อความเนื้อหาต่าง  ๆ 
ได้อย่างตามท่ีต้องการ ถ้าผู้ให้บริการได้กระท าการปล่อยหรือยินยอมให้มีการเผยแพร่เนื้อหาข้อความ
ที่ผิดกฎหมายท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนโดยผู้ให้บริการได้ทราบถึงเนื้อหาเหล่านั้นแล้ว หาก
เป็นเช่นนี้แล้วต้องถือว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็เปรียบเสมือน ผู้พิมพ์ ผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ ผู้
เผยแพร่ ในสื่อแบบดั้งเดิม จึงไม่มีปัญหาในเรื่องของการพิจารณาความรับผิดเพราะผู้ให้บริการด้าน
เนื้อหา (Content Providers) เป็นคนสร้างหรือจัดท าและท าการเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูลด้วยตนเอง 

กรณีนี้อาจจะถือได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นผู้ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อ
ความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางท ามาหาได้
หรือทางเจริญของบุคคลอื่นตามความในมาตรา 423 จึงจ าต้องรับผิดกับการกระท าที่ผิดกฎหมายด้วย
เช่นเดียวกับ  

2. ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) 
ลักษณะการให้บริการในกลุ่มนี้เป็นเพียงการหาช่องทางเพ่ือเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(Gateway) เท่านั้น โดยเป็นการง่ายต่อผู้ใช้บริการหรือในบางครั้งผู้ใช้บริการคนใดต้องการที่จะใช้
บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจ าต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนจึงจะเข้าสู้ระบบได้ กรณีนี้ผู้ให้บริการจึงเป็น
เพียงตัวกลางหรือเป็นเพียงตัวส่งผ่านเนื้อหา ข้อความหรือข้อมูล โดยผู้ใช้บริการท าการส่งข้อมูลใน
รูปแบบของกระแสไฟฟ้าผ่านเข้ามาสู่ระบบที่ผู้ให้บริการดูแลและผู้ให้บริการจะกระท าการเพียง
ประมวลผลที่ได้รับแล้วส่งต่อไปยังผู้รับเท่านั้น โดยหลักแล้วผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ควรที่
จะต้องเข้ามารับผิดในการกระท าละเมิดของผู้ใช้บริการหากว่าไม่ได้ท าการเป็นผู้ส่ง ไม่ได้กระท าการ
ก าหนดผู้รับและไม่ได้ท าการแก้ไขหรือมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการละเมิดข้ึน 

จึงเห็นได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในลักษณะนี้ไม่สามารถที่จะควบคุม ดูแล เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขและสามารถก าหนดข้อความเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content 
Providers)ฉะนั้นแล้วผู้ให้บริการในรูปแบบนี้ย่อมไม่อาจที่จะรู้ถึงข้อความ เนื้อหาได้เลยเป็นแค่
สื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลซึ่งไม่จ าเป็นที่จะต้องมารับผิดในการกระท าของบุคคลอ่ืนเพียงเพราะแค่
การส่งข้อมูลตามมาตรา 423 
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3. ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing) 
การจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวเป็นไปในลักษณะการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเพ่ือเป็นการง่ายและ

สะดวกในการที่จะเรียกใช้งานใหม่โดยจะท าการบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการซึ่งการ
ให้บริการในลักษณะนี้ผู้ให้บริการจะเป็นแค่ตัวกลางในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ได้มีกา ร
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเนื้อหาข้อความแต่อย่างใด จึงเห็นว่าไม่อาจที่จะต้องรับผิดต่อเนื้อหาที่เป็นการละเมิด
บุคคลอื่น 

กรณีนี้อาจกล่าวได้ว่าผู้ให้บริการเหล่านี้จะเป็นผู้ให้ความสนับสนุนทางด้านเทคนิคและ
โปรแกรมเพ่ือวางระบบในการเข้าใช้ การส่งหรือการจัดเก็บข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่
จะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อมูลในเครือข่ายโดยตรง ซึ่งมีลักษณะเทียบได้กับผู้จ าหน่าย
(Distributor)ในสื่อแบบดั้งเดิมไม่ต้องรับผิดเพราะถือว่าเป็นเพียงผู้ส่งข้อมูลเท่านั้น 

4. ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือเซร์อเวอร์ (Server) ในอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider) 
ผู้ให้บริการประเภทนี้มีลักษณะเป็นการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยให้บริการเช่าพ้ืนที่

หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูล เมื่อผู้ดูแล
เว็บไซต์ (Webmaster) ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์เสร็จแล้วผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าวจะน าเว็บไซต์ของ
ตัวเองไปฝากเก็บไว้กับผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่ Server เพ่ือที่จะให้เว็บไซต์ของตนไปปรากฏอยู่ใน
อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่นั้นอาจจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์เองก็ได้จึงท าให้สามารถง่ายต่อการที่จะ
ควบคุมเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้จัดท าเว็บไซต์และท าการจัดหาข้อมูลต่างทั้งที่
เป็นไปในรูปแบบของเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอง  เมื่อหาได้แล้วจึงน าข้อมูลเหล่านั้นอัพโหลด
(Upload) สู่เว็บไซต์ แต่หากผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยมีแต่การให้บริการเช่าพ้ืนที่เพียงอย่าง
เดียวนั้นท าให้ไม่สามารถที่จะท าการควบคุมเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ 
ดังนั้นการพิจาณาความรับผิดทางแพ่งว่าเป็นการกระท าละเมิดต่อบุคคลอ่ืนหรือไม่จึงต้องอาศัยหลัก
เรื่อง รู้หรือควรได้รู้ มาประกอบการพิจารณา ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 2 กรณี กล่าวคือ 

กรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รู้ถึงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดต่อบุคคลอ่ืนที่ได้มีการเผยแพร่
อยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ตนดูแลอยู่ ตรงนี้ท าให้เห็นได้ว่าหากผู้ให้บริการรู้ถึงการละเมิดแล้ว
ก็ท าให้เกิดหน้าที่ที่จะต้องการท าการปิดกั้นหรือลบเนื้อหาที่เป็นการละเมิดออกจากเครือข่ายหรือ
กระท าการอย่างใด ๆ เพ่ือไม่ให้เนื้อหาเหล่านั้นปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตต่อไปเพราะหากว่ารู้ถึงการนี้
แล้วแต่ยังปล่อยหรือยินยอมให้มีเนื้อหานั้น ๆ อยู่โดยไม่ด าเนินการใด ก็จริงอยู่ที่ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีบัญญัติเฉพาะบังคับให้ผู้ให้บริการจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อย
ไม่ให้เกิดการกระท าที่ผิดกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงเมื่อมีการกระท าผิดเกิดขึ้นและเกิดขึ้นใน
ขอบเขตที่ตนดูแลอยู่จึงท าให้เกิดหน้าที่แล้วที่จะต้องควบคุม ดูแล ก าจัด ปิดกั้นหรือลบออก โดยถือว่า
หน้าที่เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วนับแต่เวลาที่ผู้ให้บริการรู้ถึงการกระท าความผิดและไม่ว่าการรู้นี้จะเป็น
กรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับรู้เห็นเองหรือมีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบมาแจ้งให้ทราบ ไม่ว่า
อย่างใดก็ท าให้เกิดหน้าที่เช่นกัน ในเมื่อไม่มีกฎหมายในทางแพ่งออกมารองรับหน้าที่ที่เกิดขึ้นนี้จึงเห็น
ได้ว่าอาจจะเป็นหน้าที่ในทางศีลธรรมก็ว่าได้ 

กรณีท่ีผู้ให้บริการในกลุ่มนี้ไม่อาจที่จะรู้และทราบถึงการอันละเมิดที่เกิดขึ้นในขอบเขตของตน 
เช่นนี้แล้วเมื่อพิจารณาประกอบกับลักษณะของการให้บริการเห็นได้ว่าเป็นเพียงตัวกลางอย่างหนึ่งใน
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การให้บริการฉะนั้นแล้วหากผู้ให้บริการไม่อาจทราบถึงการอันละเมิดได้แล้วจะท าให้เกิดหน้าที่ที่
จะต้องรับผิดก็คงไม่เป็นธรรมกับผู้ให้บริการมากนัก  

มาตรา 420159 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอีกมาตราหนึ่งที่จะต้องน ามา
วิเคราะห์เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตฐานละเมิด เนื่องจากมาตรานี้ได้ถูกบัญญัติ
อยู่ในลักษณะ 5 หมวด 1 เรื่องความรับผิดเพ่ือละเมิด โดยถูกบัญญัติเป็นมาตราแรกของเรื่องละเมิด
เป็นมาตราที่วางหลักเรื่องละเมิดไว้เป็นอย่างกว้างและเป็นหลักเกณฑ์อีกหลักหนึ่งที่ส าคัญเพราะหาก
การกระท าอย่างใด ๆ ไม่สามารถเข้าหลักมาตรา 420 ได้แล้วก็จะไม่เป็นการละเมิดหรือไม่สามารถที่
จะผิดตามกฎหายในหมวดนี้ได้เลย จึงขอกล่าวโดยอธิบายแบ่งเป็นประเภทไป กล่าวคือ 

ผู้ใด หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ 
กระท าโดยจงใจ หมายถึง กระท าโดยเจตนา ได้แก่ กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท า และใน

ขณะเดียวกัน ผู้กระท าย่อมประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น160 
ประมาทเลินเล่อ หมายถึง กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความ

ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่161 

จากที่ได้กล่าวถึงความหมายต่าง ๆ ในมาตรา  420 ท าให้เห็นว่าการกระท าที่เป็นการละเมิด
นั้นบุคคลทุกคนสามารถกระท าได้แม้เป็นนิติบุคคลก็ตามและการกระท าละเมิดสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง
สองอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าโดยเจตนาหรือเกิดจากการกระท าโดยประมาทก็ตามและ
สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน การกระท าอันเป็นการละเมิดจะต้องเกิดจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย เมื่อได้น า
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 420 มาท าการวินิจฉัยโดยพิจารณาประกอบกับรูปแบบการให้บริการของผู้
ให้บริการตามประเภทต่าง ๆ พบว่า 

1. ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Providers)  
จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้อง

น าลักษณะการให้บริการมากประกอบด้วยและจากรูปแบบการให้บริการเห็นได้ว่าผู้ให้บริการด้ าน
เนื้อหามีอ านาจและสามารถควบคุมเนื้อหาที่เข้ามาสู้ระบบของตนได้และในบางครั้งผู้ให้บริการเองที่
เป็นคนน าข้อมูลที่เป็นการละเมิดเข้ามาท าให้ปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ต (Editorial Control) จึง
จ าต้องรับผิดตามกฎหมายหากได้มีข้อมูลอันเป็นการละเมิดบุคคลอ่ืนปรากฏอยู่ในขอบเขตการดูแล
ของตนเหมือนอย่าง ผู้พิมพ์ ผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ ผู้เผยแพร่ ในสื่อแบบดั้งเดิม 

2. ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) 
 ผู้ให้บริการในรูปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการประกอบการที่ใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ
รายย่อยก็ต้องถือว่าอยู่ในสถานะเดียวกันหากได้ให้บริการในลักษณะนี้ เป็นการบริการเชื่อมต่อ

                                                           
159มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ให้เขา

เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง อย่างใดก็ดี 
ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น  

160มาตรา 59 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
161มาตรา 59 วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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อินเทอร์เน็ตเพียงเท่านั้นโดยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมากลั่นกรองเนื้อหาทุกประเภทที่เข้ามาสู่ใน
เครือข่ายของตน ซึ่งการให้บริการหลักของกลุ่มนี้เป็นการหาช่องทางให้กับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานและเป็นการบริการขนส่งผ่านข้อมูลของผู้ใช้บริการไปยังผู้รับตามความ
ต้องการและประสงค์ของผู้ใช้บริการ หากเป็นเช่นนี้จึงเห็นได้ว่าไม่อาจที่จะมีอ านาจหรือความสามารถ
ที่จะรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ ผู้ให้บริการที่เป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้รับ จึงไม่ต้องรับผิด
จากการกระท าอันละเมิดต่อกฎหมายและจากการกระท าที่ไม่รู้หรือไม่อาจที่จะรู้ 

3. ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing) 
ลักษณะการให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวโดยอัตโนมัติผู้ให้บริการในกลุ่มนี้เป็นการ

ให้บริการที่สะดวกแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่จ าเป็นต้องหาว่าที่ผ่านมาเคยเรียกดูข้อมูลอะไรไว้
บาง แต่ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวโดยอัตโนมัตินี้ท าให้ง่ายต่อผู้ ใช้งานและสามารถที่จะ
ใช้ได้อย่างรวดเร็วในครั้งต่อ ๆ ไป ดังนั้นหน้าที่ส าคัญของผู้ให้บริการในรูปแบบนี้เป็นการบริการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในด้านเทคนิคเท่านั้น  

และกฎหมายก็ไม่ได้มีการก าหนดบัญญัติหน้าที่ให้ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว
จะต้องท าการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ จึงเห็นว่าไม่จ าต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การละเมิดประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการบัญญัติหน้าที่เรื่องการตรวจสอบ
ข้อมูลแต่อย่างใด 

กรณีนี้อาจกล่าวได้ว่าผู้ให้บริการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและโปรแกรมเพ่ือวางระบบในการ
เข้าใช้ การส่งหรือการจัดเก็บข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่จะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาหรือข้อมูลในเครือข่ายโดยตรง ซึ่งมีลักษณะเทียบได้กับผู้จ าหน่าย  (Distributor) ในสื่อแบบ
ดั้งเดิมไม่ต้องรับผิดเพราะถือว่าเป็นเพียงผู้ส่งผ่านข้อมูลเท่านั้น 

4. ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือเซร์อเวอร์ (Server) ในอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider) 
 ผู้ให้บริการที่มีลักษณะหรือรูปแบบเช่นนี้ส่วนมากจะเป็นการให้บริการในทางด้านสนับสนุน
ทางเทคนิคเป็นหลักแต่ในบางครั้งก็มีอ านาจจัดการเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตของตนได้ไม่
ว่าจะเป็นการปิดกลั้นการเข้าถึงหรือเป็นการลบเนื้อหาที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย
ไม่ว่าด้านใด ๆ อย่างไรก็ตามใช่ว่าผู้ให้บริการกลุ่มนี้จะไม่ต้องรับผิดเลยเหมือนกับผู้ให้บริการที่เป็น
ตัวกลางเสียทีเดียว เนื่องจากเม่ือพิจารณารูปแบบการให้บริการแล้วก็เป็นได้ทั้งผู้ให้บริการที่เป็นเพียง
ตัวกลางและเป็นได้ทั้งผู้ให้บริการที่มีอ านาจหรือสามารถรู้หรือควรรู้ถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้ 
กล่าวคือ 
 กรณีที่ผู้ให้บริการสามารถรู้ถึงข้อมูลอันละเมิดที่ปรากฏอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของตน
แล้วแต่เพิกเฉยไม่ได้ด าเนินการอย่างใดๆเพ่ือแก้ไขหรือไม่ได้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีนี้เห็น
ได้ว่าผู้ให้บริการต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดและอาจเรียกได้ว่าการเพิกเฉย
เหล่านี้เป็นการกระท าละมิดแล้ว  

แต่ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถที่จะรับรู้หรือไม่อาจที่จะทราบถึงข้อความอันละเมิด
ได้เลย และการไม่รู้ถึงเนื้อหาที่ละเมิดไม่ว่าจะได้ใช้โปรแกรมในการตรวจสอบตามมาตาฐานก็ตามใน
กรณีนี้ก็ต้องน าข้อเท็จจริงมาพิเคราะห์ประกอบกับหลักกฎหมายที่ว่า การกระท านั้น  ๆ เกิดจากการ
ประมาทหรือไม่ในกรณีนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องวินิจฉัยเป็นกรณี ๆ ไป 
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จากการที่ได้วิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในทางแพ่งอาจจะ
กล่าวอย่างสรุปได้ว่า การก าหนดความรับผิดให้กับผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในลักษณะใด
ก็ตามจ าเป็นที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน โดยน ากฎหมาย
ประกอบกับลักษณะของการให้บริการมาผนวกเข้าด้วยกันในการหามาตรการก าหนดความรับผิด ซึ่ง
หากกระท าเช่นนี้แล้วก็จะเป็นการดี เนื่องจากเป็นการลดภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่
ต้องแบกรับภาระเกินสมควร 

อย่างกระนั้นก็ดีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้เพียงแต่ก าหนดความรับผิดไว้อย่าง
เดียวแต่ได้มีการวางหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับข้อยกเว้นความรับผิดซึ่งเกิดจากการกระท าละเมิดไว้ด้วย จึง
เป็นข้ออ้างหรือเป็นข้อต่อสู้ให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมได้ หากความ
เสียหายไม่ได้เกิดจากการกระท าของผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตเองและแม้เป็นการกกระท าของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตเองก็ตามแต่ถ้าการกระท านั้นเป็นการส่งข้อมูลระหว่างกันเองก็ถือได้ว่าเป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายแต่การกระท านี้ได้รับความคุ้มครองยกเว้นโทษให้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการ
กระท าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายแต่ได้รับการยกเว้นโทษตาม มาตรา 423 วรรคสอง162  กล่าวคือ 
เป็นบทยกเว้นที่ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดซึ่งกระท าโดยการกล่าวหรือไขข่าวด้วยวิธีส่งข่าวสารเท่านั้นและ
ที่ส าคัญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับนั้นจะต้องมีทางได้เสียโดยชอบเกี่ยวกับข่าวสารนั้น
ด้วย  จึงเห็นได้ว่าข้อยกเว้นใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ปรากฏในบทบัญญัตินี้ มีเพียง
เรื่องเดียว คือ ข้อยกเว้นมิให้ต้องรับผิดในเรื่องส่วนได้เสีย 

จากการวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการอิน เทอร์เน็ตแต่ละ
ประเภทแล้วเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นระบบแบบไม่รวมศูนย์โดยการปรากฏของเนื้อหาข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วซึ่งคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจึงเป็น
ลักษณะของการไขข่าวแพร่หลายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ให้
บริการจะใช้ข้อยกเว้นความรับผิดเป็นข้อต่อสู้หรือใช้เป็นข้ออ้างที่จะไม่ต้อรับผิดอันเกิดจากการละเมิด
ก็คงไม่ได้เสียแล้ว เนื่องจากการที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรา 423 วรรคสอง นี้ต้องเป็นการส่งข้อมูล
ระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยเฉพาะเท่านั้นหรือเป็นการส่งกันเองโดยบุคคลภายนอกไม่อาจที่จะรับรู้ถึง
ข้อมูลเนื้อหานั้นได้และต้องไม่ใช่กรณีที่ฝากบุคคลที่สามไปบอกแก่ผู้รับซึ่งประเด็นที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งจะต้องไม่ใช่การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายแก่บุคคลทั่วไปจึงจะสามารถได้รับความคุ้มครองนี้ได้ 
ซึ่งการมีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งใดหรือเกี่ยวกับบุคคลใดแล้วข้อมูลเหล่านั้นมีการปรากฏ
ขึ้นอยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ต้อถือว่าเป็นการแพร่หลายแก่บุคคลทั่วไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้
ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Providers) ที่มีลักษณะเป็นการจัดท าหรือเป็นการสร้างข้อมูลด้วย
ตนเองแล้วน าเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตการกระท าเช่นนี้ต้องถือว่าเป็นการกรท าที่แพร่หลายแก่บุคคล

                                                           
162มาตรา 423 วรรคสอง ผู้ใดส่งข่าวสาส์นอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือ

ผู้รับข่าวสาส์นนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสาส์นเช่นนั้นหาท าให้ผู้
นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่  
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ทั่วไป ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) และ.ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล
ชั่วคราว (Cashing) การให้บริการของกลุ่มผู้ให้บริการกลุ่มนี้เป็นเพียงตัวกลางส่งผ่านข้อมูลเท่านั้น
ไม่ได้ท าการจัดหาหรือจัดท าหรือสร้างเนื้อหาขึ้นมาเองจึงไม่ได้มีการเข้าไปเกี่ยวพันธ์กับการกระท าผิด
จึงไม่ได้เป็นผู้กล่าวหรือไขข่าวให้แพร่หลายออกไปแก่บุคคลอ่ืน ฉะนั้นแล้วข้อยกเว้นคามรับผิดตาม
มาตรา 423 วรรคสอง ก็ไม่จ าเป็นหรือไม่มีประโยชน์แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้เลยเพราะการก าหนดความ
รับผิดอันเกิดจากการละเมิดก็ได้ก าหนดว่าผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ต้องรับผิดต่อกฎหมายอยู่แล้วเมื่อไม่มี
การก าหนดคามรับผิดและจึงหาจ าต้องพิจารณาถึงข้อยกเว้นไม่ ส าหรับผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือเช่า
เซร์อเวอร์ (Server) ในอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider) จากรูปแบบการให้บริการต้องถือว่า
บางลักษณะเป็นการไขข่าวแพร่หลายแก่บุคคลอ่ืนแล้ว กล่าคือ จ าเป็นที่จะต้องน าหลักเกณฑ์เรื่อง รู้
หรือควรรู้มาประกอบการพิเคราะห์ด้วย อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วหากว่าผู้ให้บริการได้รู้ถึงข้อมูล
อันเป็นการละเมิดแต่กลับเพิกเฉยไม่ได้มีการด าเนินการอย่างใดๆหรือไม่ได้มีการแก้ไข ปิดกลั้นการ
เข้าถึง ลบออก ก็ต้องถือว่าได้กระท าการในลักษณะเป็นการไขข่าวให้แพร่หลายแล้ว แต่หากไม่อาจจะ
รู้ถึงข้อมูลอันเป็นการละเมิดแล้วก็จะท าการปรักปร าเค้าให้ต้องมารับผิดคงไม่ได้ แต่หลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 423 วรรคสอง นี้จามารถใช้กับผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือเซร์อเวอร์ (Server) ในอินเทอร์เน็ตได้
มากน้อยเพียงไรจ าต้องพิจารณาเป็นรายไป  

 
4.2.2  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558  
ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ถือได้ว่าเป็นกฎหมายพิเศษที่ออกมาควบคุมความสงบเรียบร้อย

ของประชาชนเพื่อไม่ให้มีการกระท าละเมิดต่อเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ซึ่งกันและกันโดยได้มีการก าหนด
เรื่องความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเภทออกไปมีทั้งการก าหนดความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิด
ไว้อย่างครบถ้วน ในมาตรา 32/3163  การเพ่ิมบทบัญญัติตามมาตรานี้มุ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้

                                                           
163มาตรา 32/3 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ให้บริการ หมายความว่า 
(1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ

อ่ืนโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
ค าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดโดยชัดแจ้งซึ่งข้อมูล หลักฐานและค าขอบังคับ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้บริการ  
(2) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
(3) งานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
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บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต (Access Providers) โดยไม่ต้องรับ
ผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการส่งผ่าน  เก็บหรือเก็บไว้ชั่วคราวบนเครือข่าย
ของตน (Cashing) ต่อเมื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว เป็น
การก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้ในลักษณะท านองเดียวกันกับ DMCA 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉะนั้นแล้วจึงเห็นได้ว่าส าหรับกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ทั้งผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล 
ถ้าผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของศาล ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ต้องรับผิดต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการตามค าสั่งศาล (มาตรา 32/3 วรรคสี่และวรรคห้า)  

4.2.2.1  ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Providers)  
รูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการในลักษณะนี้ถือได้ว่าผู้ให้บริการสามารถหรือมี

อ านาจในการที่จะควบคุมเนื้อหาต่างๆได้อย่างตามที่ต้องการและในบางครั้งเป็นผู้สร้างเนื้อหานั้น
ขึ้นมาเองก็ว่าได้และท าการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวเอง กรณีนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการ
วิเคราะห์ความรับผิดเนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้วตาม
ลักษณะการให้บริการฉะนั้นและจึงต้องรับผิดหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในขอบเขตความดูแล
ของตนในสถานะผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงหรือจ าต้องมีการรับผิดร่มกับผู้ก่อละเมิดด้วย 

                                                           

(4) กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาที่พบการกระท า และการกระท าหรือพฤติการณ์ 
ตลอดทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 

(5) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าท่ีอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(6) ค าขอบังคับให้ผู้ให้บริการน างานที่ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ของผู้ให้บริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอ่ืนใด 
เมื่อศาลได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลท าการไต่สวน หากศาลเห็นว่าค าร้องมีรายละเอียด

ครบถ้วนตามวรรคสาม และมีเหตุจ าเป็นที่ศาลสมควรจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องนั้น ให้ศาลมีค าสั่ง
ให้ผู้ให้บริการระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าขึ้ นโดยละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยค าสั่งศาลให้บังคับ
ผู้ให้บริการได้ทันที แล้วแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์
ด าเนินคดีต่อผู้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ในกรณีที่ผู้ ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั้นได้ด าเนินการตามค าสั่งศาลตามวรรคสี่แล้ว ผู้
ให้บริการไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีค าสั่งและ
หลังจากค าสั่งศาลเป็นอันสิ้นผลแล้ว  

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามค าสั่งศาลตาม
วรรคสี่ 
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4.2.2.2 ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือเซร์อเวอร์  (Server) ในอินเทอร์เน็ต (Host-    
Service-Provider) 

การให้บริการลักษณะนี้ เป็นการเน้นทางด้านเทคนิคหรือพ้ืนที่บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตซึ่งหากจะท าการวิเคราะห์ถึงความรับผิดแล้วจ าเป็นนี่จะต้องน ามาตรา 27-31 ในส่วนที่ 5 
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มาประกอบการพิจารณาด้วยจึงจะเกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริ ง หากจะให้
เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการในสื่อแบบดั้งเดิมแล้วเมื่อดูจากลักษณะรูปแบบแล้วอาจจะเปรียบเสมือน
กับ ผู้จ าหน่ายหรือผู้เผยแพร่ขั้นที่ 2 หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นภายในขอบเขตของผู้ให้บริการ
เช่าพ้ืนที่หรือเซร์อเวอร์ (Server) ในอินเทอร์เน็ตจ าเป็นต้อแยกการพิจารณาเพ่ือก าหนดความรับผิด
ออกเป็น 2 กรณี กล่าวคือ ผู้ให้บริการได้รู้หรือควรรู้ถึงการกระท าอันละเมิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้
ให้บริการสามารถตรวจพบ แก้ไข ลบ ปิดกลั้น เนื้อหานั้นๆได้แต่หาได้ท าไม่ การกระท าเช่นนี้จะถือว่า
เป็นการกระท าผิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ อัน เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่  เมื่อพิจารณาตาม 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 มาตรา 27-31 สามารถอธิบายได้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์มีได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม164 

จากการพิจารณาลักษณะการให้บริการและกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วหากเป็นการละเมิด
โดยทางตรงผู้ให้บริการเช่าพื้นที่หรือเซร์อเวอร์ (Server) ในอินเทอร์เน็ตจะเป็นผู้ลงมือกระท าความผิด
เองอาจจะเป็นการท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะก็ได้ เช่นนี้เมื่อกฎหมายก าหนดว่าจะเป็น
ทางตรงได้นั้นจะต้องมีการกระท าด้วยตังเอง แต่เมื่อมาพิจารณาถึงลักษณะบริการแล้วต้องถือว่าผู้
ให้บริการไม่อาจที่จะกระท าความผิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงได้เลยเพราะการให้เช่าพ้ืนที่บน
อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงทางด้านเทคนิคเพ่ือง่ายต่อผู้ใช้บริการเท่านั้นและหากมีการกระท าอันละเมิด
ลิขสิทธิ์ผู้ให้บริการก็เป็นเพียงคนที่ตรวจพบการกระท าความผิดที่บุคคลอ่ืนกระท าไว้กรณีนี้จึงถือได้ว่า
ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือเซร์อเวอร์ (Server) ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้กระท าละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ 

การพิจารณาการกระท าความผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยทางอ้อมมาตรา 
31165 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ได้ก าหนดการท าคามผิดทางอ้อนหรือเรียกว่าเป็นการ
กระท าผิดชั้นรองโดยก าหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับน ามาใช้ในการพิจารณา
ความรับผิดของผู้ให้บริการไว้ด้วยกัน 2 ประการ คือ 1.  รู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ 2. เพ่ือหาก าไร 
เมื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามีการกระท าคมผิดเป็นการอันละเมิดต่อ

                                                           
164นิวัฒน์ มีลาภ, กฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิบัตร 

(กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2523), หน้า 63.  
165มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
(4) น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  
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เจ้าของงานอยู่ในความดูแลของตนแต่ก็มิได้ด าเนินการอย่างใด ๆ หรือรู้แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้แต่กลับ
เพิกเฉยต่องานอันละเมิดลิขสิทธิ์ยังคงยินยอมปล่อยให้งานอันละเมิดนั้นปรากฏหรือเผยแพร่อยู่ใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณะชนซึ่งผิดตามมาตรา 31(2)  
แล้ว 

อย่างกระนั้นก็ดีแม้ลักษณะของการกระท าแบบนี้จะเข้าข่ายเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็
ตาม แต่การเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ นี้จะเป็นความผิดต่อเมื่อเป็นการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือหาก าไร แต่ทว่าการให้บริการของผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือเซร์อเวอร์  
(Server) ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นการกระท าเพ่ือแสวงหาก าไรอย่างใด ๆ เนื่องจากรูปแบบการ
ให้บริการของผู้ให้บริการในกลุ่มนี้เป็นไปเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาต่าง ๆ ตามการ
ประกอบกิจการตามปกติของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยท าการเปิดพ้ืนที่ให้กับผู้ใช้บริการมาท าการ
เช่าเก็บข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือกระท าการค้าขายบนพ้ืนที่ที่เช่าไว้ ฉะนั้นแล้วเห็นได้ว่าผลก าไรที่
ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือเซร์อเวอร์ (Server) ในอินเทอร์เน็ตได้รับเป็นไปในลักษณะของเงินค่าเช่าจาก
ผู้ใช้บริการที่ท าการเช่าเท่านั้นไม่ได้มีส่วนได้เสียในผลงานที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเลย ดังนั้น เมื่อลักษณะของการเผยแพร่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นไป
เพ่ือแสวงหาผลก าไรจากงานอันมีลิขสิทธิ์แล้วจึงไม่ต้องรับผิดในการกระท าอันละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งอาศัย
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.2.2.3  ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) และผู้ให้บริการใน 
 การจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing) 

ผู้ให้บริการทั้งสองประเภทต้องถือว่าเป็นตัวกลางหรือเป็นเพียงผู้ส่งผ่านข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการเท่านั้นเนื่องจากลักษณะของการให้บริการไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูล
เนื้อหาแต่อย่างใดและหากพิเคราะห์ตามกฎหมายใหม่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 นี้ เห็นได้
ว่าได้มีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการทั้งสองประเภทไว้อย่างชัดแจ้งด้วยกันซึ่ งได้มี
การบัญญัติไว้ใน วรรคที่สี่ และวรรคที่ห้า ท าให้เกิดความเป็นธรรมหรือเป็นการลดภาระที่เกินความ
จ าเป็นส าหรับผู้ให้บริการเหล่านี้ โดยหากว่าผู้ให้บริการทั้งสองประเภทมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่มหรือสั่งการ
ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั้นได้ด าเนินการตาม
ค าสั่งศาลแล้ว ผู้ให้บริการทั้งสองไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่
เกิดขึ้นก่อนศาลมีค าสั่งและหลังจากค าสั่งศาลเป็นอันสิ้นผลแล้ว อีกทั้งกฎหมายยังได้ออกมารองรับ
และคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ให้บริการอีกชั้นหนึ่งด้วยว่าหากผู้ให้บริการกระท าตามค าสั่งศาลแล้วแม้จะท า
ให้เกิดผลเสียแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลนั้นเป็นการตัดปัญหาเรื่องฟ้องร้องคดีกัน
ต่อไป ฉะนั้นผู้ให้บริการหากได้กระท าตามค าสั่งศาลไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการตามค าสั่งศาล 

การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2558 ได้ก าหนดเช่นนี้ เนื่องมาจากการได้
พิจารณาถึงรูปแบบลักษณะการให้บริการของทั้งสองประเภท กล่าวคือ ผู้ ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต (Access Provider) ผู้ให้บริการประเภทนี้ไม่สมควรที่จะมาก าหนดคามรับผิดเพราะจาก
การให้บริการเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้บริการให้ง่ายต่อการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและในบางครั้งผู้
ให้บริการประเภทนี้เป็นตัวแปรส าคัญที่คิดค้นหรือพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
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หากไปท าการก าหนดว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึนในระบบที่คนดูแลจ าต้องรับผิดร่วมอย่างนี้จึงไม่เป็น
ธรรมและอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นได้ 

ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing) เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ริเริ่มหรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ระบบคอมพิวเตอร์และไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของการให้บริการที่จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ทั้งนี้การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ได้ท าการบัญญัติเช่นนี้ท าให้เห็นได้ว่า 
มีการเล็งเห็นถึงความส าคัญในการก าหนดความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดแก่ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตทั้งสองประเภทนี้เป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาผู้ให้บริการประเภทเป็นเพียงตัวกลางต้อง
แบกรับภาระหน้าที่เกินสมควรหรือเกินกว่าหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติมาโดยตลอดเวลา 

แต่อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าผู้ให้บริการที่ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ริเริ่มหรือสั่งการให้มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์จะได้รับความคุ้มครองจากมาตรานี้ทั้งหมดไม่เนื่องจากในตัวบท
กฎหมายได้ใช้ค าว่า “ในกรณีที่ผู้ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั้นได้ด าเนินการตามค าสั่งศาลตามวรรคสี่แล้ว” ซึ่ง
หากพิเคราะห์จากตัวบทกฎหมายแล้ว การจะได้รับความคุ้มครองหรือรับรองผู้ให้บริการจะต้อง มี
ลักษณะที่ครบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายวางไว้ทั้ง 2 องค์ประกอบนั้นเป็นเพราะกฎหายใช้ค าว่า “และ” 
เมื่อตัวบทกฎหมายใช้ค าว่า และ จ าต้องพิจารณาถึงค านี้เป็นการมาก โดยกฎหมายก าหนดว่าจะต้อง
ท าทั้ง 2 องค์ประกอบให้ครบถ้วนจึงจะได้รับประโยชน์จากมาตรานี้ได้ คือ จะต้องมีการกระท าตาม
ค าสั่งของศาลด้วยมิใช่ว่าผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ริเริ่มหรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเพียงแค่นี้จะได้รับการยกเว้นความรับผิด เหตุผลเพราะหากว่าผู้ให้บริการมิได้ 
เป็นผู้ควบคุม ริเริ่มหรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้ด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขหรือปรับปรุงยังคงยินยอมให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตต่อไปแม้ผู้ให้
บริการจะรู้ถึงการนั้นแล้วก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ผู้ให้บริการจะไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ริเริ่มหรือสั่งการแต่
ความเสียหายยังคงมีอยู่ตราบเท่าผู้ให้บริการจะท าการแก้ไขหรือด าเนินการอย่างใด ๆ การที่ความ
เสียหายยังคงอยู่ต่อไปอย่างนี้กฎหมายจึงเห็นสมควรว่าผู้ให้บริการจ าต้องรับผิดต่อความเสียหายนั้น
เพราะหากว่ากฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์เพียงแค่หลักเกณฑ์เดียวแล้วจะท าให้ผู้ให้บริการประเภทนี้
น ามาเป็นข้ออ้างเพ่ือปัดความรับผิดชอบได้ 

ดังนั้นการที่ผู้ให้บริการทั้งสองประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้
จะต้องไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ริเริ่มหรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์และทั้งจ าต้อง
กระท าตามค าสั่งของศาลอีกด้วยจึงจะได้รับการยกเว้นความรับผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2558  

แต่หากเปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในสื่อดิจิตอล Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA) ของประเทศอเมริกาก็ได้มีการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไว้เช่นกันซึ่งในมาตรา 512 ของกฎหมายนี้ได้บัญญัติหน้าที่และการจ ากัดความรับผิดของ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จึงอาจเห็นได้ว่าจากการตีความค าว่า “ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต”ภายใต้
กฎหมาย Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน
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รูปแบบของธุรกิจเท่านั้นแต่ยังได้หมายความอย่างกว้างครอบคุมไปถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี
ลักษณะเป็นการให้บริการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้หวังผลก าไรอีกด้วย  

การก าหนดความรับผิดได้ถูกแบ่งออกไปตามประเภทของการให้บริการซึ่งหากการ
ให้บริการที่เกี่ยวกับสัญญาณหรือการสื่อสารชั่วคราวนี้เห็นได้ว่าเป็นการแค่เพียงส่งผ่านข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการเท่านั้นไม่ได้เข้าท าการยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาอย่างใดจึงได้มีการจ ากัดความรับผิดของผู้
ให้บริการประเภทนี้ หรือลักษณะการให้บริการเป็นไปในรูปแบบที่ว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลของบุคคล
อ่ืนที่บุคคลอ่ืนท าขึ้นเหล่านี้ไม่จ าต้องรับผิดตามกฎหมายได้รับความคุ้มครองแม้กระทั่งรูปแบบการ
ให้บริการจัดเก็บข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามค าสั่งของผู้ใช้บริการก็ได้จ ากัดความรับผิดไว้
แต่มีเง่ือนไขที่ว่าหากได้ทราบถึงการกระท าผิดแล้วยังคงไม่ด าเนินการอย่างใด ๆ ในกรณีนี้ก็จะไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย 

ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปกฎหมายลิขสิทธิ์ท าให้เป็นการดีต่อการ
ตีความกฎหมายและการบังคับใช้เป็นอย่างมากเนื่องจากการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดต่าง ๆ โดย
ก าหนดแบ่งเป็นประเภทออกไปอย่างเช่นของประเทศสหรัฐอเมริกาท าให้เกิดการยอมรับและเกิด
ความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปด้วยและการก าหนดเช่นนี้เป็นการก าหนดรูปแบบที่ใกล้เคียงกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ว่าได้เพราะได้มีการก าหนดความรับผิดและข้อยกเว้นที่ชัดเจนมากขึ้นและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น 

แต่มีสิ่งหนึ่งที่ได้จากการศึกษาในเรื่องนี้เห็นว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการ
ก าหนดในเรื่องการแจ้งให้ศาลหรือผู้ให้บริการทราบถึงการกระท าละเมิดอันงานมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลที่
พบเห็นสามารถที่จะแจ้งให้แก่ผู้ให้บริการได้คือบุคคลทุกคนสามารถที่จะท าการแจ้งได้ไม่จ าเป็นที่
จะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น ซึ่งการนี้เป็นการแตกต่างกับของประเทศ
ไทยโดยได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา 32/3 ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถยื่นค าร้องขอให้ศาล
ท าการออกค าสั่งให้ผู้ให้บริการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแก้ไขสิ่งเหล่านั้น ฉะนั้นแล้วกฎหมาย
ไทยควรที่จะต้องท าการแก้ไขให้เป็นเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่าย 

 
4.2.3  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถือหลักท่ีเป็นสากลเช่นเดียวกับทุกๆประเทศว่าหากมีการกระท าใดที่

เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายและกฎหมายก าหนดว่าเป็นความผิดบุคคลนั้น  ๆ ที่กระท าผิด
จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย แต่ในเรื่องนี้ได้มีการก าหนดบทบัญญัติความรับผิดและข้อยกเว้นความ
รับผิดส าหรับการกระท าผิดต่อกฎหมายฐานหมิ่นประมาทบนสื่ออินเทอร์เน็ตไว้ในCommunications 
Decency Act of 1996 มาตรา 230 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับ
ผิดในข้อมูลข่าวสารของผู้อ่ืนซึ่งมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เว้นแต่จะดีรู้ถึงเนื้อหานั้นแล้ว บุคคลที่ต้องมี
ความรับผิดตามกฎหมายนี้ คือ ผู้น าเสนอข้อมูลหรือท าให้เนื้อหานั้นเผยแพร่ออกไปบนอินเทอร์เน็ต 
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าจากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถตีความได้ว่าเป็นการคุ้มครองแก่ผู้ให้บริก าร
อินเทอร์เน็ตที่ท าการตรวจสอบและปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งมาตรานี้เป็นมาตราที่ให้ประโยชน์
แก่ผู้ให้บริการที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและลบข้อความเมื่อเห็นว่าได้มีการกระท าความผิดขึ้นบน



115 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของตนโดยไม่ต้องรับผิดโดยเจตนารมณ์ของมาตรานี้มองว่ าผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไม่มีอ านาจและไม่อาจจะตรวจสอบเนื้อหาได้อย่างกับบรรณาธิการ จึงได้ท าการบัญญัติ
ขึ้นมาให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดเช่นเดียวกับผู้พิมพ์ อีกทั้งยังได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ตนได้กระท าโดยสุจริตในการจ ากัดการ
เข้าถึงหรือจ ากัดการใช้ประโยชน์ในข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตต้องการแสดงให้เห็นถึงความลามก
อนาจาร ความไม่สุภาพ ความรุนแรง หรือการหมิ่นประมาทและกรณีอ่ืน ๆ ในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่า
ข้อมูลนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมถึงการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดการใช้
ประโยชน์ในข้อมูลที่กล่าวข้างต้นของผู้ให้บริการข้อมูล 

ฉะนั้นแล้วการจะวิเคราะห์ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดจ าต้องแบ่งประเภทในการ
พิจารณาดังนี้  

4.2.3.1  ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Providers)  
จากการวางบทกฎหมายข้างต้นเห็นได้ว่าลักษณะการให้บริการของผู้ ให้บริการ

ประเภทนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากรูปแบบให้บริการเป็นการแสดงถึงว่าผู้ให้บริการสามารถ
ที่จะมีอ านาจและสามารถที่จะอยู่เหนือเนื้อหาได้อีกทั้งอาจจะท าการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผู้จัดท า 
สร้างเนื้อหาที่ผิดต่อกฎหมายขึ้นมาเองก็ได้จึงถือว่ามีความใกล้ชิดต่อเนื้อหาโดยเปรียบเสมือนเป็น
บรรณาธิการที่มีอ านาจควบคุมเนื้อหานั้นได้และหากตกอยู่ในสถานะดังกล่าวแล้วจะท าการอ้างว่าตน
ไม่รู้ถึงข้อความหรือไม่อาจรู้ถึงข้อมูลไม่ได้และที่ไม่ได้รับการยกเว้นความรับผิดเนื่องจากกฎหมาย
ก าหนดว่า ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่บุคคลอ่ืนสร้างขึ้นเท่านั้นไม่ได้หมายความรวมถึงสิ่งที่ตนเองสร้าง
แต่อย่างใด 

4.2.3.2  ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) 
ผู้ให้บริการในกลุ่มนี้ในสายตาของกฎหมายถูกมองว่าเป็นเพียงตัวกลางในการส่ง

สัญญาณเพ่ือให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่ได้มีอ านาจหรือสามารถที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับข้อมูลเนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้เลยและไม่ได้มีความใกล้ชิดต่อเนื้อหาจึงไม่มีสามารถหรือมี
อ านาจในการตรวจสอบเช่นบรรณาธิการ อย่างไรก็ดีตัวบทกฎหมายก็ได้ให้เงื่อนไขที่ ส าคัญไว้ว่า เว้น
แต่ได้รู้ถึงเนื้อหานั้นแล้ว ในกรณีนี้สามารถตีความได้ว่า เมื่อผู้ให้บริการประเภทนี้ได้รู้ถึงข้อมูลการ
กระท าความปิดแล้วแต่ยังคงเพิกเฉยไม่กระท าการแก้ไขปรังปรุงหรือไม่ได้กระท าการใด ๆ ผู้ให้บริการ
ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่จากรูปแบบลักษณะการให้บริการเห็นได้ว่าผู้ให้บริการใน
กลุ่มนี้ไม่อาจที่จะสามารถรับรู้ถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้นว่าเนื้อหานั้นๆเป็นการกระท าที่ผิดต่อ
กฎหมายหรือไม่ ฉะนั้นผู้ให้บริการประเภทนี้ก็ยังคงไม่ต้องรับผิดต่อการกระท าของบุคคลอ่ืนอยู่นั้นเอง 

4.2.3.3  ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing)  
การให้บริการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ท าการบัญญัติ

ข้อยกเว้นความรับผิดไว้ให้เนื่องจากข้อมูลหรือเนื้อหาที่เกิดขึ้นอยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น
เป็นการกระท าของผู้ใช้บริการมิใช่ตัวผู้ให้บริการเองจึงเป็นการได้รับความคุ้มครองเพราะหน้าที่หลัก
ของผู้ให้บริการกลุ่มนี้เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการเท่านั้นไม่ได้มีส่วยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาจึง
เห็นได้ว่าเป็นแค่ตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลเพียงอย่างเดียว จึงไม่ต้องรับผิดต่อการกระท าผิดฐาน
หมิ่นประมาทที่ผู้อื่นท าขึ้น 
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4.2.3.4 ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือเซร์อเวอร์  (Server) ในอินเทอร์เน็ต (Host-
Service-Provider) 

จากที่ได้กล่าวถึงลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการประเภทนี้เห็นได้ว่าโดยหลัก
แล้วไม่ต้องมาร่วมรับผิดกับผู้กระท าเพราะหากจะต้องมารับผิดร่วมแล้วจะท าให้เป็นการแบกภาระเกิน
หน้าที่และเกินกว่าความจ าเป็น ผู้ให้บริการประเภทนี้มีหน้าที่หลักเก่ียวกับการเก็บข้อมูลของบุคคลคน
ที่สามที่สร้างขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกไม่ได้มีความใกล้ชิดกับเนื้อหา จึงไม่ควรที่จะต้องมารับผิด 

แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงความรับผิดหรือข้อยกเว้นความรับผิดของผู้
ให้บริการประเภทนี้จ าต้องน าหลักเรื่องที่ว่า รู้หรือควรได้รู้ มาประกอบการวินิจฉัยด้วย เพราะ
กฎหมายสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดข้อยกเว้นที่ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะอ้างสิทธิ์เพ่ือที่จะได้รับความ
คุ้มครองและถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมหรือเป็นข้อต่อสู้ของผู้ที่ ได้รับความเสียหาย
จากการกระท าการหมิ่นประมาทด้วย โดยหากว่าผู้ให้บริการประเภทนี้ได้รู้ถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
หรือข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทแล้วแล้วไม่ได้ด าเนินการ ลบ ปิดกั้นการเข้าถึง หรือไม่ได้ท าการ
ถอดถอนออกตามที่ได้แจ้งไม่ว่าแจ้งโดยผู้เสียหายหรือศาลก็ตาม ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วผู้ให้บริการก็ต้องรับ
ผิดต่อการเพิกเฉยนั้นด้วย 
 

4.2.4  ประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษได้มีการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการไว้โดยแบ่งผู้ให้บริการออกตาม

ลักษณะการให้บริการ คือ ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์ (Author) บรรณาธิการ (Editor) และผู้พิมพ์หรือผู้
เผยแพร่ (Publisher) และแต่ละประเภทก็จะรับผิดแตกต่างกันเมื่อมีการกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทเกิดขึ้น อีกทั้ งประเทศอังกฤษได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยได้บัญญัติ  The 
Defamation Act 2013 ใหม่ขึ้นมาเพ่ือรับรองหรือให้สิทธิ์แก่ผู้ให้บริการประเภทต่าง ๆ มากขึ้นละ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากพิจารณาถึงความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายประเทศ
อังกฤษแล้วสามารถแยกการพิจารณาได้เป็นดังนี้ 

4.2.4.1  ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Providers) 
โดยปกติแล้วผู้ให้บริการด้านเนื้อหาจะต้องรับผิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการ

หมิ่นประมาทที่ปรากฏอยู่บนเรือข่ายที่ตนดูแลอยู่เนื่องจากตามลักษณะการให้บริการเป็นการใกล้ชิด
ต่อเนื้อหาเหล่านั้นอย่างมากหรือสามารถควบคุมหรือมรอ านาจเหนือเนื้อหาได้ แต่อย่างไรก็ดี The 
Defamation Act 2013 ได้มีการก าหนดข้อต่อสู้หรือข้ออ้างของผู้ให้บริการประเภทนี้ไว้เป็นการ
เฉพาะขึ้นหากว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นเพียงผู้ดูแลเว็บไซต์ (Operators of Websites) ไม่ต้อง
รับผิดในข้อความอันเป็นหมิ่นประมาทที่ท าขึ้นโดยบุคคลที่สาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่ท าหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูลแต่ไม่ได้เป็นผู้จัดท าข้อมูลโดยตรงย่อม
ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้นตามกฎหมายของประเทศอังกฤษผู้ให้บริการประเภทนี้จะต้อง
มารับผิดต่อเมื่อ 1. กระท าการเผยแพร่ข้อมูล และ 2. เป็นผู้จัดท าข้อมูลโดยตรง กล่าวคือ ผู้ให้บริการ
จะต้องเป็นผู้กระท าการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายและข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้
ให้บริการจัดท าหรือสร้างข้ึนเองด้วยจึงจะต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาท 
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4.2.4.2  ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) 
ผู้ให้บริการประเภทนี้ได้ถือได้ว่าเป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้ใช้บริการเท่านั้นไม่ได้เข้า

ไปมีความใกล้ชิดต่อเนื้อหาอย่างใด ๆ จึงเห็นได้ว่าประเทศอังกฤษได้ให้ความส าคัญและเป็นธรรมแก่ผู้
ให้บริการประเภทนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้มีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดไว้ให้ เป็นการเฉพาะ
ว่าไม่ต้องรับผิดหากมีข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายของตนหาก
เป็นเช่นนี้แล้วจะรวมผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในกลุ่มของ ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์  (Author)  
ผู้ พิมพ์หรือเผยแพร่  (Publisher)  และบรรณาธิการ  (Editor) ไม่ ได้ตามมาตรา 5 แห่งThe 
Defamation Act 2013  

4.2.4.3  ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing) 
The Defamation Act 2013 มาตรา 5 ได้มีข้ึนเพื่อคุ้มครองป้องกันความรับผิดของ

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหากว่าผู้ให้บริการสามารถที่จะพิสูจน์หรือแสดงให้เห็นว่าตัวผู้ให้บริการเองไม่
ใช้เป็นผู้สร้างข้อความที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทนั้นขึ้นและไม่ได้ท าการเผยแพร่ข้อความนั้นๆ
บนเว็บไซต์ จากลักษณะและรูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการกลุ่มนี้แล้วเห็นได้ว่าเป็นการเก็บ
รักษาข้อมูลของบุคคลที่สามหรือผู้ ใช้บริการเป็นหลักใหญ่จึงไม่ได้เป็นผู้ โฆษณา ผู้แต่ง หรือ
บรรณาธิการแต่อย่างใดฉะนั้นแล้วหากไม่เข้านิยามเหล่านี้และความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วย
ข้อความที่เป็นหมิ่นประมาทหรือข้อมูลอย่างใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนเป็นการถูก
จัดท าหรือเป็นการสร้างเนื้อหาที่ผู้อ่ืนท าขึ้นที่ไม่อาจอยู่ในความควบคุมของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ 
จึงไม่ต้องรับผิด 

4.2.4.4 ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือเซร์อเวอร์  (Server) ในอินเทอร์เน็ต (Host-
Service-Provider) 

ผู้ให้บริการประเภทนี้ก็ได้มีการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดให้เป็นการเฉพาะแล้ว
โดยหลักที่ว่า ผู้ให้บริการในลักษณะหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูลแต่ไม่ได้เป็นผู้จัดท า
ข้อมูลโดยตรงไม่ต้องรับผิดหากเกิดความเสียหายอย่างใดๆต่อบุคคลอ่ืน จากหลักและลักษณะการ
ให้บริการท าให้เห็นได้ว่าผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้นโดยให้มีการเช่าพ้ืนที่บน
อินเทอร์เน็ตเป็นทางเผยแพร่ แต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้ท าการเผยแพร่หรือท าให้ปรากฏอยู่ในความ
ควบคุมของตนไม่ได้เกิดจากการกระท าของผู้ให้บริการเลย หรืออาจจะกลางได้ว่าผู้ให้บริการไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าเนื้อหาที่ผิดกฎหมายจึงไม่ต้องรับผิดต่อการหมิ่นประมาท 

 
4.2.5  เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศในความรับผิดทางแพ่ง 
จากที่ได้ท าการวิเคราะห์ความรับผิดและข้อยกเว้นของแต่ละประเทศมาแล้วจึงท าให้เห็นถึง

ความแตกต่างและความพกพร่องของกฎหมายไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากความรับผิดหรือข้อยกเว้น
ความรับผิดในทางแพ่งของประเทศไทยยังไม่ได้มีการก าหนดหรือบัญญัติเป็นการเฉพาะอย่างของใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษ ฉะนั้นหากมีการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทเกิดขึ้น
ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเกิดภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการประเภทใดก็ตามจ าเป็นที่
จะต้องพิจารณาหรือตีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะมิได้
มีกฎหมายใดออกมารองรับส าหรับความผิดดังกล่าวอย่างเช่นประเทศอเมริกาได้มีการก าหนดบัญญัติ
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กฎหมายออกมาเป็นการเฉพาะเพ่ือก ากับดูแลหากมีการกระท าผิดแล้วต้องถึงการฟ้องร้องกันโดย
ก าหนดความรับผิดแบ่งเป็นประเภทอย่างเห็นได้ชัด ตรงนี้เองที่ท าให้ประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพมาก
พบอีกทั้งประเทศที่มีการพัฒนาอย่างประเทศอังกฤษก็ได้มีการก าหนดหลังเกณฑ์ต่าง  ๆ ไว้มากมาย
โดยเฉพาะใช้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดังนั้นแล้วประเทศไทยควรที่จะต้องมีการก าหนดหรือบัญญัติ
กฎหมายออกมาเพ่ือรองรับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
 ประการต่อมาในกฎหมายทางแพ่งของไทยไม่ได้มีการก าหนดข้อยกเว้นไว้ให้กับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแต่เป็นการก าหนดโดยทั่ว ๆ ไปเพ่ือให้ใช้กับทุกคนที่กระท าการหมิ่นประมาทเท่านั้นซึ่ง
เป็นการแตกต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีได้มี Communications Decency Act of 1996 ออกมา
เพ่ือก าหนดข้อยกเว้นเอาไว้โดยก าหนดทั้งข้อต่อสู้และข้ออ้างไว้ให้กับผู้ให้บริการทุกประเภทและ
ก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดไว้ให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นเพียงตัวกลางว่าหากไม่ได้มีลักษณะ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแล้วไม่ต้องมารับผิดหรือไม่ต้องมาร่วมรับผิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลอื่นแต่อย่างใด ทั้งประเทศอังกฤษก็ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการชัดมากว่าผู้ให้บริการที่
มีรูปแบบลักษณะเป็นแค่ตัวกลางในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ที่เป็นเพียงตัวกลางใน
การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารของบุคคลอ่ืนไม่จ าต้องมารับผิดกับความเสียหายนั้น ๆ และหากได้ท าการ
พิจารณากฎหมายของประเทศไทยแล้วเห็นได้เลยว่าผู้ให้บริการไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรจะได้
เพราะแม้ผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวกลางไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดกฎหมายไม่ได้บัญญัติรับรองหรือให้
ความคุ้มครองอย่างใด ๆ เลยด้วยเหตุนี้เองที่ยังท าให้ความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ยังเป็นที่น่ากังวนอยู่หลายอย่างว่าหากยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ผู้ให้บริการก็ไม่มีทางที่จะได้รับความเป็น
ธรรมมากพอและบางครั้งยังคงต้องแบกรับภาระที่เกินความจ าเป็นอีกด้วย 
 อีกทั้งในต่างประเทศได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไว้โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขเลยว่าถ้าผู้เสียหายจะท าการฟ้องคดีหรือต้องการที่จะเอาผิด
ฐานหมิ่นประมาทกับผู้ให้บริการประเภทใดแล้วจะต้องกระท าการแจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการเสียก่อน
และโดยการแจ้งนี้ในต่างประเทศไม่ได้จ ากัดวิธีในการแจ้งหรือการบอกกล่าวจึงสามารถที่จะกระท าได้
ทั้ง การส่งจดหมายเล็กทอร์นิก การแจ้งด้วยวาจา หรือกระท าด้วยวิธีใด ๆ ที่สามารถบอกให้กับผู้ให้
บริการทราบว่าได้มีการกระท าท่ีผิดกฎหมายเกิดข้ึนบนอินเทอร์เน็ตที่ตนดูแลอยู่ ดังนั้นการที่จะเอาผิด
กับผู้ให้บริการได้จะต้องท าการบอกกล่าวเสียก่อน สิ่งนี้เป็นการที่ต่างกับกฎหมายของประเทศไทยโดย
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท าผิดฐานหมิ่นประมาทหรือละเมิด
ไม่ได้มีการก าหนดหรือบัญญัติถึงหลักเกณฑ์เหล่านี้ไว้ จนในบางครั้งเป็นการยากในการที่ผู้ให้บริการจะ
ตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลที่เข้ามาสู่ระบบในแต่ละวันได้เนื่องจากลักษณะการให้บริการของแต่ละ
ประเภทก็มีความแตกต่างกันไปโดยหากมีข้อความหรือเนื้อหาที่เข้ามาในระบบเป็นจ านวนมากหลาย
ข้อความจนไม่อาจที่จะตรวจสอบได้หมดทุกข้อความเช่นนี้ถือว่าผู้ให้บริการไม่ได้มีเจตนาหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการประมาทของผู้ให้บริการ ดังนั้นกรณีนี้ประเทศไทยควรที่จะต้องเร่ง
กระท าการปรับปรุงกฎหมายหรือท าการเพ่ิมหลักเกณฑ์เง่ือนไขก่อนที่จะมีการฟ้องร้องคดี  
 แต่หากเมื่อมีการแจ้งเตือนให้แก่ผู้ให้บริการทราบแล้วว่ามีการกระท าผิดเกิดขึ้นผู้ให้บริการ
กลับเพิกเฉยไม่ได้ด าเนินการอย่างใดๆท่ีเป็นการถอดถอน ปิดกลั้นการเข้าถึงหรือด้วยวิธีอย่างอ่ืนตามที่
ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบแจ้งยังคงปล่อยให้มีการกระท าผิดเกิดขึ้นและปรากฏอยู่ต่อไปผู้
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ให้บริการก็ควรที่จะต้องรับผิดกับความเสียหายนั้น ๆ ดังเช่นประเทศอังกฤษก็ได้มีมาตรการก าหนด
ความรับผิดไว้แบบนี้โดยก าหนดว่าไม่ว่าผู้ให้บริการจะเป็นประเภทใดแต่หากว่าได้รู้ถึงข้อความเนื้อหา
ในการกระท าผิดแล้วไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เองหรือโดยการรับแจ้งจากบุคคลอ่ืนแล้วยังคงเพิกเฉย
จะต้องรับผิดโดยไม่อาจที่จะยกข้อต่อสู้ ข้ออ้างหรือข้อยกเว้นความรับผิดที่กฎหมายก าหนดให้มาเป็น
ข้อแก้ตัวเพ่ือให้หลุดพ้นจากความรับผิดไม่ได้ ฉะนั้นแล้วหากกฎหมายไทยได้มีการแก้ไขให้เป็นไปอย่าง
นานาประเทศก็จะสามารถลดปัญหาการขัดแย้งในเรื่องนี้ลงไปได้อย่างมากหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็น
หลักท่ีถอ้ยทีถอ้ยอาศัยก็ว่าได ้
 อีกประเด็นหนึ่งที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการกล่าวถึงเลยนั้นก็คือข้อยกเว้น
ของข้อยกเว้นความรับผิดในที่นี้ขอยกตัวอย่างประเทศอังกฤษมาเป็นแบบอย่าง กล่าวคือ เมื่อมีการ
กระท าผิดเกิดข้ึนแล้วและผู้ให้บริการได้มีการกระท าตามเงื่อนไขตาม ๆ ตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน
แล้วแต่ก็ยังคงหาตัวผู้กระท าผิดไม่ได้กรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในประเทศไทยหรือเป็นกรณีที่
รู้ตัวผู้กระท าความผิดแต่มีหลักฐานไม่เพียงพอหรือผู้ให้บริการไม่ให้ความร่วมมือจึงไม่อาจที่จะน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ จึงท าให้ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายเพราะเป็นการไม่มีผู้ใดออกมา
รับผิดต่อการละเมิดชื่อเสียหรือหมิ่นประมาทที่เกิดขึ้นจนอาจจะท าให้หมดศรัทธากับหลักการยุติธรรม
ก็ได้ ทั้งนี้ที่กล่าวว่าควรมี ข้อยกเว้นของข้อยกเว้นนั้นหมายความว่า หากได้มีการกระท าทุกอย่าง
แล้วแต่ก็ยังไม่อาจจับตัวผู้กระท าความผิดที่แท้จริงได้ตรงนี้ต้องเป็นการบังคับให้ผู้ให้บริการต้อง
ออกมารับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ความดูแลของเค้าด้วยเพ่ือเป็นทางเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบและอีกทั้งจะเป็นการท าให้ผู้ให้บริการมีความระมัดระวังหรือมีการเพ่ิมการตรวจสอบใน
ข้อความเนื้อหาในครั้งต่อไปมากขึ้น แต่วิธีนี้ควรที่จะเป็นวิธีสุดท้ายในการที่จะเยียวยาผู้เสียหายเพราะ
หากจะไปบังคับเอาผิดกับตัวผู้ให้บริการโดยตรงเป็นประการแรกแล้วก็จะท าให้ผู้ให้บริการต้องแบก
รับภาระท่ีบุคคลอื่นก่อขึ้นเกินสมควรหรือเกินความจ าเป็น 
 และอีกกรณีหนึ่งที่เป็นหลักการที่ส าคัญท าให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการพูดถึงนั้นคือหลัก การแจ้งเตือนและลบออก (Notice and Take 
Down) โดยรูปแบบของหลักการนี้อาจจะน าประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นแม่แบบในการปรับปรุง
แก้ไขความรับผิดทางแพ่งของประเทศไทยได้ เนื่องจากหลักการนี้มีรูปแบบการท างานโดยผู้ที่เสียหาย
รู้ถึงการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและได้ท าการแจ้งไปยังผู้ให้บริการแล้ว 
หลังจากนั้นเมื่อผู้ให้บริการได้รับแจ้งแล้วผู้ให้บริการจ าต้องจัดการกับข้อมูลหรือเนื้อหานั้น ๆ ที่เป็น
การละเมิดต่อบุคคลอ่ืนหรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้เสียหายและต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่
สมควรซึ่งหากเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาศาลจะเป็นผู้ก าหนดเห็นสมควรว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าไร
ในการที่จะด าเนินการปิดกั้นการเข้าถึงหรือถอดถอนข้อความนั้นออกจากระบบ ระยะเวลานี้จึงเป็น
ดุลพินิจของศาลในการตัดสินและโดยส่วนใหญ่ศาลของสหรัฐอเมริกาจะให้เวลาในการด าเนินการ
ต่างๆหลังจากทราบถึงสิ่งที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายให้แล้วเสร็จ ภายใน 48 ชั่วโมง 
 ดังนั้นระยะเวลาที่ผู้ให้บริการจะต้องด าเนินการแก้ไขกับความเสียหายที่ปรากฏอยู่ในความ
ควบคุมของตนหากขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเป็นมาตรการที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีความแน่นอน เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ใช้ระบบตัวบท
กฎหมายอย่างประเทศไทยโดยเป็นการตัดสินที่ยึดถือตามค าพิพากษาต่อ ๆ กันมาเป็นหลัก 
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ในส่วนนี้จึงขอน าหลักเกณฑ์ในประเทศอังกฤษที่ได้มีการก าหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดแจ้งว่า
จะต้องมีการด าเนินการไม่ว่าด้วยวิธีการใดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากผู้เสียหาย
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วจึงเห็นได้ว่าหากมีการก าหนดระยะเวลาที่ แน่นอนจะเป็นการสร้าง
มาตรฐานให้กับกฎหมายและเป็นการท าให้ทุกคนทุกฝ่ายสามารถเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ 
เพ่ือง่ายต่อการบังคับใช้กฎหมายและลดปัญหาว่าการกระท าแบบใดควรให้ระยะเวลาเท่าไรโดยไม่ต้อง
ไปใช้มาตรการการใช้ดุลพินิจแบบประเทศสหรัฐอเมริกา 

แต่การจะน าหลักเกณฑ์นี้มาใช้ในประเทศไทยเห็นว่ากฎหมายในตอนนี้ยังไม่มีความ
สอดคล้องกับการปฏิบัติเพราะกฎหมายแพ่งของไทยไม่ได้ออกมาเพ่ือรองรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งเป็น
การแตกต่างกับกฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ดังนั้นหากจ าต้องน ามาใช้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
กระท าการแก้ไข ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่อให้รองรับกับหลักการนี้ด้วย 

หลักเกณฑ์ต่อมาที่ต้องกระท าการวิเคราะห์นั้นเกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย
ของประเทศไทยว่ามีมากน้อยเพียงไรในเรื่องนี้จะท าการเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษเพ่ือให้เห็น
ภาพชัดมากขึ้น กล่าวคือ ประเทศไทยถือว่าข้อความหรือการกระท าใด ๆ ที่ก่อให้ผู้อ่ืนเกิดความเกลียด
ชังหรือท าให้ถูกดูหมิ่นการกระท านั้นเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายแล้วไม่ว่ากรณีใดก็ตามแม้จะเป็น
ข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่ได้ท าให้เกิดความเสียหายมากเท่าที่ควรแต่หากผู้ที่ได้รับผลกระทบคิดว่า
เนื้อหาหรือข้อความที่ปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตสามารถระบุถึงตัวตนของผู้เสียหายได้เช่นนี้ก็สามารถ
ฟ้องร้องด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว หากเป็นเช่นนี้แล้วถ้าเป็นการ
ละเมิดเพียงเล็กหน่อยหรือเป็นการละเมิดหรือหมิ่นประมาทที่เกิดจากการประมาทหรือเป็นการ
แสดงออกซึ่งประโยชน์สาธารณะและการแสดงความคิดเห็นนั้นเกิดจากความบริสุทธิ์แล้วก็เป็น
ความผิดทั้งสิ้นซึ่งเป็นการแตกต่างกับประเทศอังกฤษ โดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้มีการ
ก าหนดข้อยกเว้นไว้ว่า หากเป็นการส่งข้อมูลระหว่างกันโดยเฉพาะแล้วและมีส่วนได้เสียซึ่งกันและกัน
แม้ข้อมูลนั้นเป็นการละเมิดผู้อ่ืนก็ไม่ต้องรับผิด เห็นได้ว่าเป็นเพียงข้อยกเว้นเดียวที่มีให้แก่ผู้ให้บริการ
ไว้เป็นข้อต่อสู่หรือข้ออ้างที่จะหลุดพ้นความรับผิด  

แต่กรณีนี้หากเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษแล้วผู้ที่กระท าความผิดจะได้รับความคุ้มครองที่กว้าง
กว่าของประเทศไทยและเม่ือผู้ที่กระท าความผิดโดยตรงได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดแล้วส่งผลให้
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดไปด้วย หลักการนี้เป็นการสร้างความสมดุลในเรื่องเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายประเทศ
อังกฤษนั้นการหมิ่นประมาทจะต้องเป็นการสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง (Serious Harm) ตาม
มาตรา 1 แห่ง The Defamation Act 2013 ได้ท าการก าหนดองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่น
ประมาทว่าข้อความอย่างใด ๆ ที่จะถือว่าเป็นความผิดได้ข้อความเหล่านั้นจะต้องก่อให้เกิดความ
เสียหายเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
ชื่อเสียงของบุคคลอ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงหรืออาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินเท่านั้น  จึงเห็นได้ว่าหากเป็นเพียง
ข้อความที่เป็นการแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไปกฎหมายของประเทศอังกฤษนี้ไม่ถือว่าเป็นการหมิ่น
ประมาท เนื่องจากไม่เข้าองค์ประกอบตามมาตรา 1 ในกรณีอันตรายร้ายแรง (Serious Harm) และ
ยังได้ขยายความคุ้มครองออกไปถึงการที่บุคคลใดแสดงออกเพ่ือให้ปรากฏถึงข้อความเป็ นจริงหรือ
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ข้อเท็จจริงแม้ความจริงนั้นจะเป็นการกระท าที่ผิดฐานหมิ่นประมาทก็ตาม โดยบางส่วนของข้อความ
หรือทั้งหมดจะเป็นการหมิ่นประมาทก็ยังคงได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดหากข้อความนั้นไม่
ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือทางการเงินของผู้อ่ืน อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการ
ทั่ว ๆ ไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้มีเจตนาที่จะท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียงและหากการแสดงความคิดเห็นนี้
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมต่อสาธารณะ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนก าลังให้ความสนใจ
(Public Interest) และรวมถึงการรับผิดชอบของการสื่อสารมวลชนอีกด้วย แม้การกระท านั้นจะท า
ให้ผู้อ่ืนได้รับผลกระทบบางก็ไม่ถือว่าเป็นข้อความอันหมิ่นประมาทโดยได้รับการยกเว้นความผิดจาก 
The Defamation Act 2013  

จึงอาจกล่าวได้ว่าประเทศอังกฤษได้มีการก าหนดความหมายของการหมิ่นประมาทไว้แคบ
กว่าของประเทศไทยซึ่งแม้เป็นข้อความหรือเป็นการแสดงออกโดยบริสุทธิ์แต่หากการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นนี้ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนก็ถือว่าเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายไทยแล้ว สรุปได้ว่า
การก าหนดข้อยกเว้นตามกฎหมายของประเทศไทยที่ได้ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่เกี่ยวกับการละเมิดหรือหมิ่นประมาทมีการก าหนดไว้ไม่มากนักอย่างประเทศอังกฤษ โดย
ควรที่จะท าการปรับปรุงและค านึงถึงสิทธ์ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่เป็นสิทธ์ขั้นพ้ืนฐานตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ 

 
4.3 วิเคราะห์หลักเกณฑ์ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญาของ           

ผู้ให้บริการจากการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ต 
 

4.3.1  ประมวลกฎหมายอาญา 
การที่จะมีมาตรการก าหนดความรับผิดทางอาญาให้กับผู้ให้บริการในด้านต่างๆจ าเป็นที่

จะต้องค านึงถึงลักษณะการให้บริการของแต่ละรูปแบบด้วย เนื่องจากหากไม่มีการพิจารณาถึงรูปแบบ
ที่มีลักษณะต่างกันแล้วก็จะไม่เป็นการยุติธรรมกับผู้ให้บริการในบางประเภท ฉะนั้นหากมีการก าหนด
ความรับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการก็ควรที่จะต้องค านึงถึงหลักและเหตุผลของการเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือที่จะเป็นการกระท าป้องกันความเสียหายที่ เกิดขึ้นในความดูแลของตนหรือในขอบเขตที่ตนดูแล
อยู่รวมทั้งผู้ให้บริการไม่ว่าประเภทใดควรที่จะต้องมีการตรวจสอบไม่ว่ าจะเป็นด้านเทคนิคหรือเป็น
การกลั่นกรองเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือที่จะเป็นการป้องกันการเข้าสู่หรือการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่
เป็นอันผิดต่อกฎหมายได้หากมีการละเลยในเนื้อหาหรือข้อความที่กฎหมายโดยยังคงให้มีเนื้อหาที่ผิด
กฎหมายปรากฏอยู่ในบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความดูแลแล้วเช่นนี้ผู้ให้บริการก็ควรที่จะต้อง
รับผิดเพ่ือความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สามแต่จะรับผิดมากน้อยเพียงไรนั้นจ าต้องพิจารณา
แบ่งแยกเป็นประเภทไปซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดต่อไป จากที่กล่าวมานี้อาจเป็นการถือได้ว่าผู้ให้
บริการเป็นตัวแปรส าคัญในการก่อให้เกิดความเสียหายและอีกทั้งเป็นตัวแปรในการค้นหาความจริง
หรือผู้กระท าผิดที่แท้จริงด้วย 

หากเป็นเช่นนี้แล้วก็ควรที่จะต้องค านึงถึงการก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและ
ข้อยกเว้นความรับผิดให้กับผู้ให้บริการอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นกรองข้อมูลที่เข้ามาสู่ใน
ระบบ การปิดกลั้น ระงับ ป้องกันและการแจ้งเตือนลบออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่า จะ
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โดยวิธีการเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่แล้วหรือบัญญัติก าหนดกฎหมายขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะ แต่หาก
เมื่อท าการวิเคราะห์ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท าผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วถ้า
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับรู้ถึงการกระท าที่ผิดกฎหมายว่าเกิดขึ้นอยู่ในระบบเครือข่ายที่ตนดูแลแต่
ก็ยังคงเพิกเฉยไม่ได้ด าเนินการอย่างใด ๆ เพ่ือเป็นการแก้ไขอาจจะต้องรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับการงด
เว้นกระท าการเพ่ือต้องป้องกันผลหรืออาจจะกลายเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าผิดนั้น ๆ ก็ได้จึงเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้จะต้อง
เป็นการกระท าท่ีครบองค์ประกอบความผิดด้วย 

อย่างไรก็ดีการที่จะท าการจ ากัดหน้าที่หรือก าหนดความรับผิดให้แก่ผู้ให้บริการจ าต้องกระท า
อย่างรอบคอบเนื่องจากอาจจะเป็นการไม่ยุติธรรมกับผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวการที่ไม่มีความใกล้ชิด
ต่อเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายก็ได้โดยเฉพาะผู้ให้บริการในเชิงที่ต้องรับข้อมูลที่หลากหลายและเป็น
จ านวนมากในแต่ละวันที่ผ่านเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหากไปก าหนดความรับผิดให้กับผู้
ให้บริการประเภทนี้ก็เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่ที่ไม่จ าเป็นต่อการให้บริการเสียเปล่าและอาจจะเป็นการ
หนักเกินสมควรแก่ลักษณะของการให้บริการได้หรือหากเป็นการให้บริการที่มีลักษณะคล้ายกันหรือที่
เหมือนกันกับตัวกลางเท่านั้นเช่นการให้บริการที่เป็นการส่งผ่านเนื้อหาข้อมูลหรือเป็นเป็นเพียงแค่
ตัวกลางในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเป็นแบบนี้แล้วไม่ควรที่จะไปก าหนดความรับ
ผิดซึ่งการกระท าผิดนี้เกิดจากการกระท าของบุคคลอ่ืนทั้งสิ้นผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลางไม่ได้เข้าไป
กระท าการหรือเข้าไปใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับข้อมูลแม้แต่น้อย 

การก าหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เป็นการกระท าที่มีประโยชน์เพราะอาจท าให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการก่อความเสียหายที่อยู่ในระบบที่ตนดูแล แต่ในทางตรงข้ามกันก็ท าให้เกิดผลเสียหายได้
เพราะเป็นการก าหนดไปในทางเพ่ิมภาระแก่ผู้ให้บริการอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการแบกรับที่จะต้องรับ
โทษทางอาญาหรือเป็นการแบกรับค่าใช้จ่ายจ านวนมากที่เกิดจากการจ าต้องท าการตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิดเกิดขึ้นในระบบที่อยู่ในความดูแล 

ซึ่งหากพิเคราะห์ถึงลักษณะรูปแบบการให้บริการของแต่ละประเภทแล้วผู้ให้บริการบาง
ประเภทเมื่อวิเคราะห์โดยเนื้อแท้และหน้าที่หลักเห็นได้ว่าไม่คงจ าต้องมาท าการก าหนดความรับผิดให้
เลยเนื่องจากการกระท าหรือรูปแบบการให้บริการสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้เขียน ผู้ประพันธ์ใน
กรณีท่ัวไปถ้ามีลักษณะบริการที่เหมือนกันแล้วก็ต้องถือว่าการที่เขียนหรือการสร้างข้อมูลเนื้อหาต่างๆ
ขึ้นเป็นการอันผิดต่อกฎหมายเป็นการท าให้ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียงนั้นผู้ให้บริการจะต้องรับผิดกับสิ่งที่ตน
กระท าข้ึนเสมอและในขณะเดียวกันผู้ให้บริการบางประเภทหาจ าเป็นที่จะต้องมาท าการบัญญัติความ
รับผิดทางอาญาให้แก่เค้าเนื่องจากไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 
ดังนั้นจะต้องพิเคราะห์ให้รวมไปถึงความเก่ียวข้องหรือความเกี่ยวพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
กับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย   

ตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติความผิดฐานหมิ่นประมาทอยู่ในมาตรา 326 และมาตรา 
328 โดยเป็นการหมิ่นประมาทแบบธรรมดาและการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งตามเจตนารมณ์
ของทั้งสองมาตรานี้เป็นการก าหนดขึ้นมาเพ่ือเอาผิดกับผู้กระท าที่เป็นผู้กระท าผิดต่อกฎหมายโดยตรง
เท่านั้นหาได้น ามาใช้กับผู้กระท าผิดโดยอ้อมด้วยไม่ แต่หากท าการตีความถ้อยค าในตัวบทกฎหมาย
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ของทั้งสองมาตราแล้วก็อาจจะสามารถน ามาปรับกับลักษณะการให้บริการของผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้เพราะการใช้ถ้อยค าเป็นการให้ความหมายได้อย่างกว้างขวางมาก เนื่องจากใช้ค าว่า 
ผู้ใด เมื่อใช้ถ้อยค าแบบนี้แล้วอาจจะพอหมายรวมถึงผู้ให้บริการได้ เมื่อสามารถน ามาตราทั้งสองมาใช้
ในการก าหนดความรับผิดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความควบคุม
ของแต่ละประเภท 
 หากน ามาตรา 326 และมาตรา 328 มาพิจารณาประกอบกับลักษณะรูปแบบการให้บริการ
ของแต่ละประเภทเห็นได้ว่าตามเจตนารมณ์ของทั้งสองมาตราเป็นการก าหนดบทลงโทษผู้ที่กระท า
การหมิ่นประมาทโดยตรงกล่าวคือเอาผิดกับบุคคลที่ท าการสร้างข้อมูลหรือเขียนเนื้อหาที่เป็นการผิด
ต่อกฎหมายเป็นการหมิ่นประมาทผู้อ่ืนด้วยตนเองไม่ได้มาเอาผิดกับผู้กระท าโดยทางอ้อมหรือผู้
ให้บริการที่เป็นตัวกลาง เมื่อดูตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เป็นการชัดว่าผู้ให้บริการด้านเนื้ อหา      
(Content Provider) เปรียบเสมือนเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาด้วยตัวเองจึงจะต้องรับผิดในฐานะเป็น
ผู้กระท าเสียเองตามมาตรา 326 และ 328 แต่หากว่าเป็นลักษณะรูปแบบการให้บริการของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเภทอ่ืน ๆ เช่น ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) 
หรือ ผู้ให้บริการให้เช่าพ้ืนที่หรือ Server ในอินเทอร์เน็ต (Host-Service-Provider) และ ผู้ให้บริการ
ในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing) เห็นว่าไม่ได้มีการจัดท าเนื้อหาที่เป็นความผิดอันหมิ่นประมาท
ผู้อ่ืนหรือท าให้ผู้อ่ืนเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยตนเองและหากผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ได้เข้าไปท าการยุ่ง
เกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาที่หมิ่นประมาทอีกทั้งไม่ได้ทราบถึงการกระท าของบุคคลอ่ืนที่เป็นการหมิ่น
ประมาทเกิดขึ้นในระบบที่ตนดูแลแล้วย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 
326 และมาตรา 328 แต่อย่างใด แต่ทว่าหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นเพียงตัวกลางเข้าไปมีส่วน
ได้เสียหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายเป็นการหมิ่นประมาทผู้อ่ืนแล้วก็อาจจะต้อง
มารับผิดในส่วนที่ตนเป็นผู้ก่อความเสียหายขึ้นหรือทว่าผู้ให้บริการได้รู้ถึงการอันหมิ่นประมาทแล้วแต่
เพิกเฉยไม่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนี้อาจจะต้องรับผิดในการเพิกเฉยก็ได้ถ้าการเพิกเฉยนี้เข้า
หลักเกณฑ์ความรับผิดตามอาญา 
 หลักเกณฑ์ทั่วไปนอกจากมาตรา 326 และมาตรา 328 ในประมวลกฎหมายอาญาจะต้อง
น ามาวิเคราะห์ประกอบกับลักษณะการให้บริการเพ่ือก าหนดโทษและข้อยกเว้นโทษส าหรับผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นก็คือ มาตรา 83 เรื่องตัวการเพราะการที่จะต้องน าหลักการนี้มาร่วม
ประกอบการวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดเนื่องจากความเสียหายหรือเนื้อหาข้อมูลที่เป็นการหมิ่น
ประมาทได้มีการปรากฏอยู่ในระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการด้วยจึงต้องพิจารณาถึงเจตนาของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่ามีส่วนร่วมในการกระท าความผิดต่อกฎหมายหรือไม่ 
 ต่อมามาตรา 86 เรื่อง ผู้สนับสนุน ที่ต้องน ามาปรับใช้เพ่ือหาบทลงโทษหรือข้อยกเว้นความ
รับผิดนี้เป็นเพราะผู้ให้บริการอาจจะมีลักษณะรูปแบบการให้บริการเป็นการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิด
กฎหมายได้ไม่ว่าผู้กระท าผิดจะรู้ถึงการช่วยเหลือนี้หรือไม่ก็ตามจึงจ าเป็นที่จะต้องพิเคราะห์ถึงหลักนี้
เสมอเนื่องจากบทลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 ก็ได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนด้วย 
 เมื่อได้น าหลักท่ัวไปของประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้กับการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นบน
อินเทอร์เน็ตสิ่งที่ลืมไม่ได้และเป็นหัวใจของการก าหนดโทษหรือข้อยกเว้นโทษทางอาญา นั้นก็คือ เรื่อง 
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เจตนาตามมาตรา 59 วรรคสอง และหากกรณีท่ีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นประเภทใดเมื่อได้
รู้ถึงการกระท าความผิดอันเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนแล้วแต่กลับเพิกเฉยไม่กระท าการอย่างใดๆ
เพ่ือเยียวยาความเสียหายจะถือว่าเป็นการกระท าผิดโดยงดเว้นตามมาตรา 59 วรรคห้าหรือไม่นั้น
จะต้องมาพิจารณาเป็นรายประเภทไป กล่าวคือ 

4.3.1.1  ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) 
เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่งมีความ

ใกล้ชิดต่อเนื้อหาหรือเป็นผู้ริเริ่มสร้างข้อมูลที่ผิดกฎหมายขึ้นเปรียบได้เหมือนกับผู้ประพันธ์ในสื่อแบบ
ดั้งเดิม ฉะนั้นแล้วหากว่าได้มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนเกิดขึ้นในระบบที่อยู่ในความ
ควบคุมแล้วก็ต้องรับผิดต่อการนั้น ๆ ด้วย กรณีอย่างนี้หากน าหลักในประมวลกฎหมายอาญามาใช้
เทียบได้กับเรื่อง ตัวการตามมาตรา 83 ซึ่งจากลักษณะการให้บริการแล้วต้องถือว่าผู้ให้บริการด้าน
เนื้อหาเป็นตัวการในการกระท าผิดหรือในกรณีที่ว่าผู้ให้บริการได้ท าการจ้างผู้ อ่ืนมาดูแลระบบ
เครือข่ายแล้วได้มีเนื้อหาที่ผิดต่อกฎหมายปรากฏอยู่ในเครือข่ายผู้ให้บริการจะต้องรับผิดฐานตัวการ
ร่วมด้วยตามหลักกฎหมายอาญา จากที่กล่าวมานี้จึงเห็นได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้านเนื้อหา
จะต้องรับผิดในฐานใดจะต้องค านึงถึงอ านาจในการควบคุมเนื้อหาเป็นส าคัญ 

เมื่อได้น าหลักเรื่องตัวการมาปรับใช้กับผู้ ให้บริการแล้วจ าต้องพิจารณาถึง
องค์ประกอบความรับผิดตามแต่ละมาตราที่ก าหนดไว้เพราะหากการกระท าใดไม่เข้าองค์ประกอบ
ความผิดแล้วก็หาเป็นความผิดทางอาญาไม่ ซึ่งมาตรา 83 ได้ท าการวางหลักไว้หลายอย่างด้วยกัน 
หลักประการที่หนึ่ง ต้องมีการกระท าร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป กล่าวคือ ต้องมีการรวมแรงรวมใจกัน
กระท าความผิดมาแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าที่กันท าหรือไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงบางส่วน
ของความผิด หลักประการที่สอง ผู้กระท าความผิดต้องมีเจตนาร่วมกัน กล่าวคือ หากบุคคลหลายคน
ได้มีการกระท าความผิดในความผิดฐานเดียวกันแต่ไม่ได้มีการเตรียมการหรือไม่ได้มีเจตนาร่วมกัน
เพ่ือที่จะก่อความเสียหายแล้วก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นตัวการร่วมกัน 

การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นการกระท าโดย
การโฆษณาย่อมเป็นความผิดส าเร็จเมื่อกระท าการอย่างใด ๆ เพ่ือให้เนื้อหาไปปรากฏอยู่บน
อินเทอร์เน็ตและความผิดนั้นในทางอาญาเรียกว่าเป็นความผิดต่อเนื่องแสดงว่าหากมีการหมิ่น
ประมาททางอินเทอร์เน็ตต้องถือว่าเป็นความผิดต่อเนื่องและเป็นความผิดที่ส าเร็จแล้วและเป็น
ความผิดที่มีอยู่ตลอดไปจนกว่าเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการหมิ่นประมาทผู้อ่ืนจะถูกลบ
ออกไปจากเครือข่ายหรือกระท าการปิดกั้นการเผยแพร่ ดังนั้นเมื่อความผิดยังคงมีอยู่ตลอดเวลาก็
สามารถที่จะมีตัวการหรือตัวการร่วมเข้ามาร่วมกระท าผิดได้เสมอ 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิเคราะห์ถึงหลักตามประมวลกฎหมายอาญาประกอบกัน
รูปแบบการให้บริการเห็นได้ว่าแม้ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาจะมีความใกล้ชิดต่อข้อมูลที่เป็นความผิดและ
สามารถที่จะแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ ได้โดยมีอ านาจเหนือเนื้อหาแต่หากว่าได้มีผู้ใช้บริการมากระท าการ
หมิ่นประมาทผู้อ่ืนที่เกิดขึ้นในระบบที่อยู่ในความดูแลผู้ให้บริการก็ไม่ต้องระบบผิดกับเนื้อหาหรือ
ข้อมูลที่ผิดกฎหมายฐานเป็นตัวการร่วมกับผู้กระท าความผิดเนื่องจากผู้ให้บริการไม่ได้มีเจตนาร่วมกัน
มาก่อนหรือไม่ได้มีเจนตาร่วมกับผู้กระท าความผิดมาแต่ต้น จึงไม่เข้าองค์ประกอบความรับผิดฐาน



125 

ตัวการ อีกทัง้ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาก็ไม่จ าต้องรับผิดฐานตัวการร่วมแต่อย่างใดเพราะความเสียหายที่
เกิดข้ึนนั้นไม่ได้เกิดข้ึนมาจากการสมคบคิดกันระหว่างผู้กระท าผิดกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
  อย่างกระนั้นก็ดีใช่ว่าผู้ให้บริการด้านเนื้อหาจะไม่ต้องรับผิดอะไรเลยหากความหมิ่น
ประมาทเกิดขึ้นแต่การจะต้องรับผิดในฐานเป็นตัวการกระท าความผิดเสียเองได้จะต้องพิจารณาถึง
เนื้อหาหรือข้อมูลนั้น ๆ ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและผู้ให้บริการเป็นผู้ผลิตหรือสร้างขึ้นหรือไม่  หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทผู้ให้บริการด้านเนื้อหาเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้เลือก
เนื้อหานั้นมาลงไว้ในระบบเครือข่ายของตนแล้วเช่นนี้คงหนีไม่พ้นความผิดทางอาญาได้ต้องรับผิดฐาน
ตัวการโดยตรง 
  ในเรื่องนี้เคยมีการฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ตมาก่อนเมื่อต้นปี พ.ศ.
2557 โดยมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตท่านหนึ่งได้ท าการโพสรูปภาพของ ตั๊ก บงกช ในลักษณะเป็นภาพ
ที่ได้ถ่ายท าในเรื่องไอ้ฟักซึ่งเป็นภาพเปลือยท่อนบนของดาราสาวตามเว็บไซต์ต่าง ๆ หากน ากรณีนี้มา
วิเคราะห์เห็นได้ว่าผู้ให้บริการด้านเนื้อหาหรือเจ้าของเว็บไซต์ที่มีรูปภาพปรากฏอยู่เป็นการก่อให้เกิด
ความเสียหายเสียชื่อเสียงแก่เจ้าของภาพ ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ไม่ได้เป็นผู้ท าให้ภาพนั้น
ปรากฏอยู่ในเครือข่ายและไม่ได้เป็นผู้กระท าผิดโดยตรงและโดยปกติการให้บริการในรูปแบบนี้ผู้
ให้บริการคงต้องรับผิดต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแต่ในกรณีนี้การที่รูปภาพที่ไม่เหมาะสมไปปรากฏอยู่ใน
เว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นสาธารณะโดยเปิดให้ผู้อ่ืนเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นั้นซึ่งเป็นการ
แสดงความคิดเห็นในรูปแบบเป็นการโต้ตอบกันไปมาและในแต่ละวันไม่มีเนื้อหาข้อความจ านวน
มากมายผ่านเข้ามาในระบบจึงเป็นการยากท่ีจะท าการตรวจสอบได้และเมื่อผู้ให้บริการรู้ถึงการกระท า
ที่ผิดกฎหมายแล้วก็ได้มีการลบออกจากระบบทันที ดังนั้นการที่ผู้ให้บริการกระท าการปิดกั้นการ
เข้าถึงรูปภาพที่ก่อให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วย่อยแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่ได้มีการคบคิดหรือ
เตรียมการกับผู้กระท าผิดมาแต่ต้นจึงคงไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายในครั้งนี้ 

4.3.1.2  ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) 
จากลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี้เมื่อเทียบกับผู้

ให้บริการด้านเนื้อหาแล้วเห็นได้ว่าเมื่อผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่มีความใกล้ชิดและสามารถมีอ านาจ
เหนือข้อมูลได้เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นยังไม่ต้องรับผิดร่วมกับผู้กระท าความผิดแต่อย่างใด 
ฉะนั้นแล้วผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวกลางในการออ านวยความสะดวกให้แกผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วนั้นยิ่งหาจ าต้องรับผิดร่วมกับความผิดที่เสียหายไม่ เนื่องจากหลักทั่วไปของ
ประมวลกฎหมายอาญาต้องพิเคราะห์ถึงเจตนาด้วยเมื่อผู้ให้บริการมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการแค่หา
ช่องทางในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาและไม่ได้มีการตระเตรียมการคบคิดกับ
ผู้กระท าผิดมาตั้งแต่ต้นแม้แต่น้อยและลักษณะการให้บริการไม่ได้มีหน้าที่หรือผู้ให้บริการประเภทนี้
ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสร้างเนื้อหาที่ผิดต่อกฎหมายอันเป็นการหมิ่นประมาทท าให้บุคคลอ่ืนเสื่อมเสียชื่อเสียง
ดังนั้นจึงไม่อาจจะกล่าวได้ว่าผู้ให้บริการจะต้องรับผิดร่วมกับผู้กระท าอีกทั้ งเนื้อหาที่เป็นการหมิ่น
ประมาทนั้นก็ได้เกิดขึ้นจากบุคคลอ่ืนเป็นผู้สร้างขึ้นไม่ได้ริเริ่มจากตัวผู้ให้บริการจึงถือไม่ได้ว่าผู้ให้
บริการกระท าความผิดฐานเป็นตัวการหรือตัวการร่วมแต่อย่างใด 

ประเด็นต่อมาเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อไม่อาจเอาผิดฐานตัวการตามหลักกฎหมาย
อาญาได้แล้วแต่หากว่าผู้ให้บริการได้รู้ถึงเนื้อหาข้อความที่ผิดต่อกฎหมายเป็นอันหมิ่นประมาทผู้อ่ืน
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แล้วแต่กลับนิ่งเฉยหรือยอมให้มีการเผยแพร่สิ่งผิดกฎหมายต่อไปจะถือว่าการกระท านี้เป็นการ
ช่วยเหลือผู้กระท าความผิดจะต้องรับผิดฐานผู้สนับสนุนหรือไม่นั้น เห็นว่าการจะผิดานผู้สนับสนุนได้
นั้นจะต้องผ่านองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 86 เสียก่อนซึ่งเมื่อน าลักษณะการให้บริการมา
ปรับใช้กับมาตรานี้หากผู้ให้บริการรู้ถึงการกระท าท่ีผิดกฎหมายแล้วกลับปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไปถือว่าไม่
เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนผู้กระท าความผิดแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นลักษณะการให้บริการตามปกติ
ของการให้บริการรูปแบบนี้อยู่แล้วแม้ลักษณะการให้บริการจะเหมือนเป็นการช่วยเผยแพร่เนื้อหาที่
เป็นหมิ่นประมาทและการกระท านั้นยังคงมีอยู่ระหว่างการเผยแพร่ก็ตาม โดยผู้ให้บริการไม่ได้ไม่ได้มี
เจตนาที่จะท าให้ความเสียหายนั้นขยายวงกว้างออกไปหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ขาดเจตนา เมื่อผู้
ให้บริการขาดเจตนาแล้วจึงไม่อาจจะเป็นการกระท าที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระท าผิดได้เลยแม้ลักษณะ
การให้บริการจะเหมือนเป็นการช่วยเหลือโดยผู้กระท าความผิดไม่รู้ก็ตามยังคงขาดองค์ประกอบเรื่อง
เจตนาอยู่นั้นเอง 

และในทางปฏิบัติความเป็นจริงแล้วเป็นการยากที่ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
จะรับรู้ถึงการหมิ่นประมาทที่เกิดขึ้นในเครือข่ายที่อยู่ภายใต้การดูแลเพราะไม่ได้มีความใกล้ชิดกับ
เนื้อหาและไม่ได้มีอ านาจที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ กรณีนี้จะถือ
ว่าผู้ให้บริการการท าโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดการหมิ่นประมาทไม่ได้เช่นกันเพราะความรับผิด
ในทางอาญาไม่ว่าจะเป็นความผิดประเภทใดจะรับโทษฐานหมิ่นประมาทได้นั้นจะต้องมีกฎหมาย
อาญาออกมารับรองส าหรับความผิดนั้นๆด้วย แต่ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนประมวลกฎหมายอาญา
เห็นว่าจะต้องกระท าโดยเจตนาเท่านั้นไม่ได้ออกมารองรับการกระท าผิดฐานสนับสนุนโดยประมาท 

4.3.1.3  ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing) 
การเก็บข้อมูลชั่วคราวโดยอัตโนมัติเป็นหน้าที่หลักของการให้บริการประเภทนี้และ

การเก็บเนื้อหาข้อมูลนี้จะเป็นการจัดเก็บเนื้อหาทั้งหมดที่เข้ามาสู่ระบบของผู้ให้บริการโดยผู้ให้บริการ
ไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าเนื้อหาที่เข้ามานี้เป็นข้อมูลอันหมิ่นประมาทหรือไม่ ซึ่งผู้ให้บริการรูปแบบนี้เป็น
เพียงตัวกลางที่ค่อยช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเท่านั้นโดยให้ความสะดวกและง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูล
ครั้งใหม่  

เมื่อมีการหมิ่นประมาทเกิดขึ้นบนเครือข่ายของผู้ให้บริการโดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ผลิต
หรือเป็นผู้สร้างขึ้นถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการแต่อย่างใด จึงไม่ต้องที่จะรับผิดฐานเป็น
ตัวการโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้และการที่จะถือว่าลักษณะการให้บริการนี้เป็นการแบ่ง
หน้าที่กันท าระหว่างตัวการด้วยกันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เช่นกันเนื่องจากผู้ให้บริการประเภทนี้จะมารับ
ผิดฐานเป็นตัวการโดยแบ่งหน้าที่กันท าได้นั้นจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าได้มีการเตรียมการกันมาตั้งแต่
ต้นก่อนที่จะมากระท าความผิดตามกฎหมายและเมื่อเป็นเช่นนี้จ าต้องค านึงถึงเจตนาด้วย  

เมื่อน าเหตุการณ์กรณีของ ตั๊ก บงกช มาเทียบเคียงนั้นเห็นว่า การที่ผู้ใช้บริการน า
รูปภาพเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนมาท าให้ปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตเป็นการกระท าของ
ผู้ใช้บริการเพียงคนเดียวไม่ได้เป็นเจตนาร่วมกันกับผู้ให้บริการเลย และการจะถือว่าผู้ให้บริการได้
กระท าการสนับสนุนการกระท าความผิดนี้จะต้องเป็นการช่วยเหลือขณะกระท าความผิดอยู่และที่
ส าคัญจะต้องกระท าความช่วยเหลือโดยมีวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนด้วย ซึ่ง
รูปแบบการให้บริการเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเช่นนี้หาได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความ
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เสียหายแก่บุคคลอ่ืนไม่และเป็นการบริการไปตามปกติไม่ได้มีพฤติการณ์ที่จะเป็นการสนับสนุนการ
เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 

อย่างไรก็ดีเมื่อผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลได้รับรู้ถึงความเสียหายที่เกิดจากการหมิ่น
ประมาทนั้นแล้วแต่กลับเพิกเฉยไม่ได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแก้ไขหรือกระท าการปิดกั้น
เนื้อหานั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏตามนี้ในประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
งดเว้นกระท าการเพื่อป้องกันไม่ให้ผลนั้นเกิดขึ้น แต่จะน าหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้มาปรับใช้กับความรับผิด
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้จะต้องพิจารณาก่อนว่าการให้บริการในรูปแบบนี้เป็นการให้บริการ
เพ่ือที่จะต้องป้องกันไม่ได้เกิดความเสียหายด้วยหรือไม่หรือผู้ให้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องไม่ให้
ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยหรือไม่ จากการศึกษาถึงลักษณะรูปแบบการให้บริการแล้วหน้าที่หลักของผู้
ให้บริการประเภทนี้มีเพียงเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่านั้น เมื่อรู้ถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบของการให้บริการนี้แล้วเห็นได้ว่าผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะต้องมากระท าการใด
เพ่ือป้องกันความเสียหาย ซึ่งตามหลักในเรื่องนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองหลัก 1. จะต้องเป็นบุคคล
ที่มีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง 2. และหน้าที่นั้นจะต้องเป็นหน้าที่เพ่ือป้องกันผลไม่ให้เกิดขึ้น ดังนั้นผู้
ให้บริการมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้บริการแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะต้องป้องกันผล
แก่บุคคลทั่วไป 

4.3.1.4 ผู้ให้บริการให้เช่าพ้ืนที่หรือ Server ในอินเทอร์เน็ต (Host -Service-  
Provider) 

เมื่อมีการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความดูแล
ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดเป็นตัวการในการกระท าความผิดหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณา
ถึงองค์ประกอบความรับผิดมาประกอบกับลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์
เห็นได้ว่าการจะต้องรับผิดฐานเป็นตัวการจะต้องมีการร่วมกันกระท าความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปเมื่อ
การให้บริการเป็นเพียงการให้เช่าพ้ืนที่บนอินเทอร์เน็ตแสดงว่าผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือสร้าง
เนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นอันหมิ่นประมาทขึ้นจึงถือไม่ได้ว่าเป็นตัวการในการกระท าความผิด อีกทั้งการ
กระท าผิดร่วมกันนั้นจะต้องเป็นการกระท าที่เจตนาร่วมกันด้วยเมื่อน าลักษณะมาปรับใช้แล้วเห็นว่าผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีเจตนาเพียงแค่ต้องการเปิดพ้ืนที่ในอินเทอร์เน็ตเพ่ือต้องการค่าเช่าหรือ
ต้องการเงินเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนเหมือน
เจตนาที่ผู้กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทมีแต่อย่างใดจึงไม่ต้องรับผิดเนื่องจากเป็นการขาด
องค์ประกอบความรับผิดตามกฎหมายอาญา 

หากไม่ต้องรับผิดฐานเป็นตัวการโดยตรงแล้วแต่การให้เช่าพ้ืนที่ในอินเทอร์เน็ตจะถือ
ว่าเป็นการกระท าที่เป็นการแบ่งหน้าที่ในการกระท าความผิดหรือไม่นั้นที่เรียกว่าตัวการร่วมจาก
รูปแบบให้บริการเห็นว่าการกระท าของผู้ใช้บริการที่มาเช่าพ้ืนที่กับผู้ให้บริการเป็นการกระท าที่แยก
ขาดออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อให้ท าการเช่าแล้วก็ไม่มีสิทธิ
เหนือเนื้อหาซึ่งเป็นการแตกต่างกับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อท าการเช่าแล้วย่อมมีสิทธิในพ้ืนที่ที่เช่า
อย่างเต็มที่และเป็นผู้ผลิตหรือสร้างและเลือกข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ มาอยู่บนอินเทอร์เน็ต ฉะนั้นหลัก
กฎหมายว่าด้วยตัวการแบ่งหน้าที่กันท านั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะที่มีวัตถุหรือเจตนาที่ตรงกันมาแต่
ต้นที่ต้องการท าให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ขณะกระท าผิดเป็นการแบ่งกันท าตาม
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หน้าที่ต่างๆที่ตกลงกันไว้ ด้วยการนี้ผู้ให้บริการจึงมิต้องรับผิดร่วมกับผู้กระท าความผิดเนื่องจากการ
กระท าไม่เข้าองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

หรือกรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ทราบถึงเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายอันเป็น
การหมิ่นประมาทผู้อ่ืนแต่กลับเพิกเฉยไม่ได้กระท าสิ่งใดเพ่ือแก้ไขและปิดกั้นการเข้าถึงจะถือว่าเป็น
การกระท าผิดโดยงดเว้นหรือไม่นั้นตามมาตรา 59 วรรคห้า ได้มีการก าหนดองค์ประกอบไว้ว่า การจะ
รับผิดฐานงดเว้นได้นั้นผู้นั้นจะต้องมีหน้าที่ที่ต้องกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือป้องกันผลที่จะเกิดขึ้น 
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่ก็มีหน้าที่เพียงแค่หาพ้ืนที่ว่าง
ให้ส าหรับผู้ที่ต้องการเช่าเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องกระท าการเพ่ือป้องกันผลที่เกิดจากการหมิ่น
ประมาทแต่อย่างใดฉะนั้นแล้วจึงไม่อาจที่จะน าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ เรื่อง งดเว้นกระท าการมาปรับใช้
ในกรณีของผู้ให้บริการเช่าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตได้ 

หากไม่ต้องรับผิดฐานงดเว้นแล้วแต่เนื้อหาที่ท าให้บุคคลอ่ืนเสื่อมเสียชื่อเสียงยังคง
ปรากฏอยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ต่อไปซึ่งเป็นการกระท าให้เนื้อหาหรือข้อความนั้น
แพร่กระจายไปอย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้างมากข้ึนไปเรื่อย ๆ ในกรณีนี้จะถือได้หรือไม่ว่าผู้ให้บริการ
ได้กระท าการช่วยเหลือสนับสนุนการกระท าผิดแล้ว เพราะหลักของเรื่องผู้สนับสนุนนั้นถือว่าการ
ช่วยเหลือในการกระท าผิดถือว่าเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนแล้วแม้ตัวผู้กระท าผิดจะไม่รู้ถึงการ
สนับสนุนก็ตาม เมื่อลักษณะการให้บริการเป็นการกระจายความเสียหายออกสู่คนจ านวนมากผู้
ให้บริการจึงต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน เห็นว่าไม่เป็นธรรมผู้ให้บริการเป็นอย่างมากเนื่องจากหาก
ได้น าหลักตามกฎหมายอาญามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงจะเป็นการที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดเป็น
ผู้สนับสนุนแม้จะเป็นการช่วยให้ความเสียหายขยายวงออกไปอย่างรวดเร็วก็ตาม เพราะผู้ให้บริการ
ไม่ได้กระท าการอะไรเพ่ือเป็นการสะดวกแก่การกระท าความผิดเลยและการที่เนื้อหาหรือข้อมูลที่ผิด
กฎหมายได้เผยแพร่ออกไปก็เป็นการบริการตามปกติของผู้ให้บริการเท่านั้นมิได้มีเจตนานอกเหนือจาก
การให้บริการและถ้าไม่ได้มีเจตนาแล้วย่อมไม่มีความผิดฐานสนับสนุน อีกทั้งจะก าหนดความรับผิด
ส าหรับผู้ให้บริการฐานสนับสนุนโดยประมาทก็ไม่ได้เช่นกันเพราะตามหลักกฎหมายอาญานั้นไม่ได้มี
การก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมารับรองไว้ดังนั้นผู้ให้บริการจึงไม่ต้องรับผิดฐานสนับสนุนแต่
อย่างใด 

จากที่กล่าวมาเมื่อได้น าหลักเกณฑ์ความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญาในเรื่องต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อหาแนวทางความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะกล่าว
ได้ว่า กฎหมายอาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการนั้นไม่ได้มีการบัญญัติถึงภาระหน้าที่ในการที่จะต้อง
มีการตรวจสอบเนื้อหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในระบบหรือไม่ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับการที่จะต้องป้องกัน
ไม่ให้ความเสียหายเกิดข้ึนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เหล่านี้ไว้จึง
เป็นการยากที่จะน าประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ให้เข้ากับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้
เพราะในทางอาญาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงภาระหน้าที่และเจตนาเป็นส าคัญมิฉะนั้นแล้ว
หากน าประมวลกฎหมายอาญามาใช้ก็จะเป็นแค่ให้ผู้ให้บริการใช้เป็นข้อต่อสู้หรือใช้มาเป็นข้ออ้างเพ่ือ
หลุดพ้นจากความรับผิดได้โดยพวกเค้าไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบและไม่มีเจตนาให้เกิดความเสีย
หาน จึงเป็นการยากในการบังคับใช้และเป็นการยากในการตีความตัวบทกฎหมายแม้กระทั่งการปรับ
ใช้ หรือปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งนั้นคือ เรื่ององค์ประกอบความรับผิดในเมื่อประมวลกฎหมาย
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อาญาออกมาเพ่ือใช้กับการหมิ่นประมาทในรูปแบบดั้งเดิมหรือในรูปแบบธรรมดามิใช่ออกมารองรับ
กับความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นปัญหาใหม่ส าหรับประมวลกฎหมายอาญาหรือ
อาจจะกล่าวได้ว่ากฎหมายที่ออกมาเอาผิดมีขอบเขตการใช้ที่แคบกว่าการกระท าความผิด กฎหมายจึง
ไม่อาจที่จะขยายความคุมครองออกไปได้ถึงทุกกรณี อีกทั้งการใช้กฎหมายอาญามาลงโทษก็เป็นการ
ก าหนดมาตรการภายหลังที่ได้มีการกระท าความผิดส าเร็จไปแล้วไม่ได้มีการก าหนดมาตรการก่อนที่จะ
เริ่มกระท าผิดไม่ว่าจะเป็นการบัญญัติถึงหน้าที่หรือภาระในการตรวจสอบเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งโดยลักษณะ
ของระบบอินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างจากสื่อประเภทอ่ืน ๆ อยู่จึงควรที่จะต้องมีกฎหมายเฉพาะ
ออกมารองรับและก าหนดบทลงโทษให้ชัดเจนมาขึ้นโดยปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่อีกมากซ่ึงจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 

 
4.3.2  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
การที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะขึ้นมาเพ่ือรับรองคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น

ด้านผู้ให้บริการหรือด้านผู้ใช้บริการก็เพ่ือต้องการที่จะสร้างความเป็นธรรมหรือต้องการที่จะจัดระ
เรียบส่วนรวมในการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ก็เพ่ือเป็นการก าหนด
บทลงโทษส าหรับการกระท าผิดทางอินเทอร์เน็ตและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลให้
อยู่ในความเรียบร้อยและอยู่ในศีลธรรมของบ้านเมือง ซึ่งในทางปฏิบัติกลับตรงกันข้ามกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายโดยสิ้นเชิงเนื่องจากการบังคับใช้และการตีความกฎหมายมีปัญหาอย่างมากไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของค านิยามศัพท์การก าหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ ให้บริการอินเทอร์ เน็ตโดย
พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้กล่าวถึงข้อยกเว้นความรับผิดหรือข้อต่อสู้ให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่อย่าง
ใด 
 จึงเห็นได้ว่าแม้มีพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาก็ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการที่เป็นเพียง
แค่ตัวกลางแต่อย่างใดและหากพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าความผิดที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการ
กระท าของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตก็ตามผู้ให้บริการจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดด้วย
เสมอแม้เป็นเพียงตัวกลางก็ตามและเมื่อได้น าหลักกฎหมายมาตรา 14 และมาตรา 15 มาวิเคราะห์กับ
ลักษณะการให้บริการของแต่ละประเภทแล้วเห็นได้ว่าลักษณะการให้บริการบางอย่างไม่ได้เข้า
องค์ประกอบความรับผิดของมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตินี้ที่ได้ก าหนดเป็นความผิดทางอาญาเลย
แต่ต้องมารับผิดตามมาตรา 15 ในส่วนที่ตนเองไม่ได้กระท าจนเป็นการแบกรับภาระหน้าที่ที่เกิน
สมควร การน าหลักกฎหมายมาปรับใช้กับรูปแบบการให้บริการในที่นี้จะท าการแบ่งแยกแต่ละ
ประเภทเพื่อให้เห็นภาพชัดมากขึ้น กล่าวคือ 

4.3.2.1 ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) 
องค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 14(1) ได้มีการก าหนดไว้ 4 หลักด้วยกันหากน า

ลักษณะการให้บริการมาปรับกับหลักต่างๆแล้วเห็นได้ว่า ผู้ให้บริการประเภทนี้เป็นผู้สร้างหรือน าเข้า
ข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตังเองและสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลาการ
กระท านี้ถึงเข้าองค์ประกอบความรับผิดแล้ว หลักประการต่อมาข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
จะต้องเป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นข้อมูลเท็จจึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้หากว่าผู้ให้บริการได้น า
ข้อมูลที่เป็นความจริงแต่ความจริงนั้นอาจจะท าให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกิดความเสียหายแก่
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บุคคลอื่นก็ไม่สามารถท่ีจะเอาผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ได้เนื่องจากไม่เข้าองค์ประกอบเรื่อง
ข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จจะต้องไปเอาผิดตามกฎหมายอ่ืน ๆ หรือเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ที่ได้กล่าวมาแล้วต่อไป แต่ทว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตถ้าได้กระท าการน าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปลอม
เข้าสู่ในระบบแล้วก็จะต้องรับผิดหรือไม่นั้นจ าต้องพิจารณาหลักต่อไปว่าข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืนได้หรือไม่หากเป็นข้อมูลที่แม้จะเป็นปลอม
ขึ้นมาหรือเป็นการสร้างข้อมูลเท็จแต่เนื้อหาเป็นไปในลักษณะที่ไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือ
ประชาชนได้อีกทั่งจะต้องค านึงถึงความตั้งใจจงใจหรือเจตนาของการกระท าในครั้งนั้น  ๆ ด้วยว่าผู้
ให้บริการกระท าไปเพ่ือต้องการให้เกิดความเสียหายหรือไม่และหลักเรื่องเจตนาในที่นี้จะต้อง
ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมดท่ีกล่าวมาด้วยหากผู้ให้บริการขาดเจตนาใดเจตนาหนึ่งแล้วก็หาต้องรับ
ผิดไม ่ 

หากการกระท าของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามความรับผิดแล้ว
จะต้องมาพิจารณาถึงการกระท านั้นเป็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการเผยแพร่หรือส่งต่อหรือไม่ตาม
มาตรา 14(5) กล่าวคือ ผู้ให้บริการจะต้องท าการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลเนื้อหาที่ตนสร้างขึ้นโดยรู้อยู่
แล้วว่าสิ่งที่ก าลังน าเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย  แต่ยังคงมีเจตนาให้เกิดความ
เสียหายเช่นนี้ก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าด้วย หากว่าเนื้อหาข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาทผู้อ่ืน
เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการเป็นผู้น าเข้ามาในระบบเครือข่ายผู้ให้บริการจะต้องรับผิดฐานเผยแพร่จะต้อง
พิเคราะห์ถึงลักษณะการให้บริการเนื่องจากการให้บริการรูปแบบนี้เป็นการเปิดกว้างส าหรับทุกคนที่
ต้องการใช้ฉะนั้นจึงเป็นการทางตามปกติของการให้บริการอยู่แล้วผู้ให้บริการจึงไม่เข้าองค์ประกอบ
ความรับผิด ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะรับผิดโดยการเผยแพร่เนื้อหาจะต้องเป็นการกระท าผิดตามมาตรา 
14(1)-(4) อีกด้วย 

เมื่อได้พิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก าหนดความรับผิดแล้วหากการกระท าของผู้
ให้บริการเข้าครบองค์ประกอบทั้งหมดจึงต้องมาท าการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการก าหนด
บทลงโทษทางอาญาตามมาตรา 15 โดยได้มีการก าหนดไว้ดังนี้ ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาตกอยู่ภายใต้ค า
นิยามของมาตรา 3 ซึ่งในมาตรา 15 ก็ได้มีการน านิยามมาใช้และหมายความรวมถึงผู้ให้บริการ
ประเภทนี้ด้วยจึงสามารถน ามาตรา 15 มาปรับบทลงโทษได้ ดังนั้นหากผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือ
ยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตนต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา 14 ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดจะต้องกระท าโดยจง
ใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิด เมื่อดูถึงหลักเกณฑ์ในข้อนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดว่ามี
แต่การก าหนดความรับผิดไว้ให้กับผู้ให้บริการแต่เพียงอย่างเดียวหากผู้ให้บริการกระท าความผิดแล้ว
ต้องรับผิดอย่างตัวการถ้าความเสียหายได้กระท าขึ้นในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้การควบคุม
ของผู้ให้บริการเอง ฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าผู้ให้บริการจ าต้องรับผิดทุกกรณีที่มีการหมิ่นประมาท
เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตโดยปราศจากข้ออ้างหรือข้อต่อสู้อย่างใด ๆ เพ่ือท าให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจาก
ความรับผิดหากความผิดนั้นตนมิได้เป็นผู้ก่อขึ้น 

4.3.2.2   ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) 
จากที่ได้กล่าวถึงลักษณะรูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการประเภทนี้มาแล้วใน

บทที่สองหากน ามาปรับใช้กับหลักเกณฑ์การก าหนดความรับผิดจะเห็นได้ว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
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ในกลุ่มนี้มีหน้าที่เพียงการหาช่องทางการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ให้บริการเท่านั้นไม่ได้มีการกระท าที่
เข้าหลักเกณฑ์ที่จะท าให้ต้องร่วมรับผิดฐานเป็นตัวการแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียง
ตัวกลางส่งผ่านข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการอย่างเดียวไม่ได้เป็นผู้น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลเนื้อหาที่ผิดต่อกฎหมายเป็นการปลอมหรือเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามหลักเกณฑ์มาตรา
14(1)เลย อีกทั้งในทางปฏิบัติกับเห็นได้ว่าผู้ให้บริการนี้ไม่อาจที่จะมีเจตนาให้เกิดความเสียหายกับ
บุคคลอื่นได้เพราะมีเพียงเจตนาที่จะให้บริการส่งผ่านเนื้อหาข้อมูลเท่านั้นมิได้มีเจตนาท าให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหายอย่างใด ๆ ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าหากเป็นเพียงผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลางแล้วก็หาจ าต้องที่
จะมาก าหนดความรับผิดฐานนี้ไว้เป็นการกระท าที่ท าให้เกิดภาระเกินกว่าหน้าที่ของผู้ให้บริการเป็น
อย่างมาก 

และหลักเกณฑ์การก าหนดเพ่ือเอาผิดกับการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลเนื้อหาที่เป็น
การหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนก็ไม่น่าที่จะน ามาปรับใช้กับลักษณะการให้บริการในรูปแบบนี้ได้ เนื่องจาก
ระบบการท างานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแบบไม่รวมศูนย์เป็นการกระจายข่าวหรือเป็นไปใน
รูปแบบของการแพร่หลายออกสู่วงกว้างซึ่งลักษณะนี้ เป็นการให้บริการตามปกติของระบบ
อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วไม่ได้มีรูปแบบพิเศษแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะน ามาตรา 14(5) มาปรับ
ก าหนดความรับผิดได้เลยเพราะหลักเกณฑ์ของมาตรานี้เป็นการก าหนดว่าจะต้องรับผิดต้องมีการ
เผยแพร่โดยเจตนาด้วยและการเผยแพร่จะต้องจงใจก่อให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายจึงเห็นว่าจะต้องมี
เจตนาพิเศษเพ่ือให้เกิดความเสียหายอีกนอกเหนือจากเจตนาธรรมดาและที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ให้บริการรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลเนื้อหาที่ท าการเผยแพร่ส่งต่อนั้น เป็นเนื้อหาที่ผิด
กฎหมายในเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยากมากที่ผู้ให้บริการจะสามารถรู้ถึงการกระท าความผิดในแต่ละครั้งได้
เพราะผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบหรือหน้าที่ในการกลั้นกลองเนื้อหาเนื่องจาก
พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้มีการก าหนดถึงหน้าที่ในการตรวจสอบให้แก่ผู้ให้บริการอีกทั้งลักษณะการ
ให้บริการก็เป็นไปในการที่ไม่ได้มีความใกล้ชิดต่อเนื้อหาข้อมูลและไม่มีอ านาจเหนือเนื้อหานั้นจึง
ในทางปฏิบัติผู้ให้บริการประเภทนี้ไม่สามารถที่รู้ถึงข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาทได้เลยจึงไม่เข้า
หลักเกณฑ์ที่จะต้องรับผิดฐานเป็นผู้เผยแพร่ 

เมื่อการให้บริการไม่สามารถที่จะครบองค์ประกอบการก าหนดความรับผิดตาม
มาตรา 14 ได้แล้วก็หาจ าเป็นที่จะต้องมาพิจารณาถึงการก าหนดบทลงโทษตามมาตรา 15 แต่อย่างไร
ก็ตามการที่มาตราที่เก่ียวกับการก าหนดบทลงโทษทางอาญาได้ใช้ค าว่า ผู้ให้บริการ โดยหมายรวมถึงผู้
ให้บริการทุกประเภทมิได้มีการบัญญัติแยกเป็นประเภทตามความเป็นจริงหรือมิได้บัญญัติแยกออก
จากกันตามรูปแบบลักษณะการให้บริการแล้วกรณีนี้จึงท าให้เกิดปัญหาในการตีความเมื่อผู้ให้บริการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เป็นแค่ตัวกลางในการส่งผ่านเนื้อหาไม่ว่าเนื้อหานั้นจะผิดกฎหมายหรือไม่ก็ ไม่
อาจที่จะต้องรับผิดได้ก็น่าจะต้องมีการก าหนดหรือท าการบัญญัติถึงข้อยกเว้นความรับผิดไว้ให้กับผู้
ให้บริการโดยอัตโนมัติหรือได้รับข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรมี
ความชัดเจนเพื่อเป็นการลดปัญหาเรื่องการบังคับใช้และการตีความกฎหมายต่อไป 

4.3.4.3  ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cashing) 
  จากการที่ได้ศึกษาถึงรูปแบบของผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวเมื่อน า
ข้อเท็จจริงและการให้บริการตามความเป็นจริงมาปรับเข้ากับหลักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการก าหนด
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หลักเกณฑ์ความรับผิดหรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับบทลงโทษ ผู้ศึกษาเห็นว่าหน้าที่ของผู้ให้บริการมีเพียง
การจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่านั้นจึงเป็นเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  (Access 
Provider) ที่เป็นเพียงตัวกลางของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลเหล่านั้น  เมื่อ
พิจารณาแล้วจึงไม่ต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ.2550 กล่าวคือ 

การที่จะต้องให้ผู้ให้บริการมารับผิดฐานตัวการเมื่อเพียงความเสียหายเกิดขึ้นใน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความควบคุมเห็นว่าไม่อาจจะเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาได้  เพราะจาก
องค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 14 แล้วผู้ให้บริการประเภทนี้ไม่ได้กระท าการอย่างใด ๆ เพ่ือ
น าเข้าเนื้อหาข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาทสู่ระบบด้วยตนเองและไม่อาจที่จะรู้ถึงรายละเอียดของ
เนื้อหานั้น ๆ ได้เลยเมื่อระบบเป็นการสั่งงานโดยการเขียนโปรแกรมขึ้นแล้วเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติจึง
เป็นการยากที่จะท าการตรวจสอบก่อนมีการจัดเก็บข้อมูลทุกครั้ง ทั้งไม่ได้มีกฎหมายหรือหลักการใด
ก าหนดถึงภาระหน้าที่ที่ต้องคอยตรวจสอบเนื้อหาก่อนเก็บรักษาไว้ในเครือข่ายที่อยู่ภายใต้การดู แล 
อีกท้ังผู้ให้บริการไม่สามารถท่ีจะมีเจตนาร่วมกับผู้ก่อความเสียหายได้เนื่องจากผู้ให้บริการไม่ได้มีความ
ใกล้ชิดต่อเนื้อหาและไม่อาจที่จะรู้จักถึงตัวผู้ใช้บริการเป็นการส่วนตัวได้เลย  ฉะนั้นแล้ววัตถุประสงค์
ของการให้บริการจึงมีเพียงเพ่ือช่วยเหลือทางเทคนิคในการที่จะเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นเกิดมาใหม่โดย
การง่ายต่อการส่งต่อในครั้งต่อ ๆ ไปมิใช้เจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนตาม
องค์ประกอบความรับผิด 

และจากลักษณะการเก็บข้อมูลนี้ก็เป็นรูปแบบตามธรรมชาติของการให้บริการใน
กลุ่มนี้อยู่แล้วจึงไม่อาจที่จะถือว่าเป็นการเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายได้ หากการที่
จะโยนภาระความรับผิดในฐานเป็นผู้ เผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทมาให้ผู้
ให้บริการก็เห็นได้ว่าเป็นการที่ต้องแบกรับภาระเกินสมควรและเกินกว่าหน้าที่ส าหรับการให้บริการ
เพราะการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือท าให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน
นั้นจึงถือว่าการให้บริการที่เป็นลักษณะธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตเป็นการกระท าผิดฐานเผยแพร่ไม่ได้
เพราะการให้บริการไม่อาจจะเข้าองค์ประกอบความรับผิดตามาตรา 15(5) ได้เป็นการขาด
องค์ประกอบความรับผิดในส่วนของเจตนาอีกทั้งผู้ให้บริการไม่อาจทราบถึงเนื้อหาข้อมูลที่ผิดต่อ
กฎหมายได้เลย 

เมื่อลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการประเภทนี้ไม่สามารถที่จะน าหลักกฎหมาย
ที่ก าหนดความรับผิดมาปรับใช้ได้ฉะนั้นแล้วหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการก าหนดบทลงโทษตาม
มาตรา 15 ก็เช่นเดียวกันไม่อาจจะน ามาเป็นบทลงโทษทางอาญาแก่ผู้ให้บริการได้เช่นกันเนื่องจาก
การรับผิดตามมาตรา 15 นี้ถือการกระตามมาตรา 14 เมื่อองค์ประกอบความรับผิดครบถ้วนแล้วจึงจะ
มาค านึงถึงบทลงโทษได้แม้เรื่องที่เกี่ยวกับบทลงโทษจะได้ก าหนดโทษทางอาญาไว้อย่างชัดเจนและ
หมายความรวมถึงผู้ให้บริการทุกประเภทด้วยก็ตามก็ไม่อาจจะน ามาปรับใช้กับการให้บริการที่เป็น
เพียงตัวกลางได้ ดังนั้นผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวไม่ต้องรับผิดฐานจงใจสนับสนุนหรือ
ยินยอมให้เกิดความเสียหายแม้จะมีความเสียหายเกิดข้ึนในระบบอินเทอร์เน็ต 

 



133 

4.3.4.4 ผู้ ให้บริการให้ เช่า พ้ืนที่หรือ Server ในอินเทอร์เน็ต (Host-Service-
Provider) 

การให้บริการของผู้ให้บริการประเภทนี้เป็นไปในรูปแบบของการสร้างพ้ืนที่บน
อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลของตนให้กับผู้อ่ืนได้ทราบโดยท าการเช่ากับผู้
ให้บริการเมื่อท าการเช่าแล้วสิทธิอ านาจทั้งหมดก็จะตกมาเป็นของผู้ที่เช่าโดยผู้ให้บริการไม่อาจที่จะไป
กระท าการใด ๆ ได้เลยเมื่อลักษณะเป็นเช่นนี้แล้ว ผู้ที่ท าการน าเนื้อหาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
จะต้องเป็นผู้ที่เช่าใช้บริการเท่านั้นในพ้ืนที่ของตนแม้เนื้อหาข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะเป็น
ของปลอมหรือเป็นเท็จจนท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนผู้ให้บริการก็ไม่ต้องรับผิดกับ
การกระท านั้นเพราะเจตนาและหน้าที่ที่แท้จริงของการให้บริการคือผู้ให้บริการต้องการแค่เงินค่าเช่า
จากผู้ใช้บริการเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอย่างอ่ืนประกอบด้วยเลย แม้การให้เช่าพ้ืนที่ในระบบอินเทอร์เน็ต
จะเป็นการที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้เลือกเนื้อหาและกระท าการให้ปรากฎบนพ้ืนที่ที่เช่าก็ตามแต่ก่อนที่จะมี
การท าให้เนื้อหาอย่างใดไปอยู่ในระบบได้จะต้องมีการส่งเนื้อหาผ่านเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการ
เสียก่อนและข้ันตอนนี้ผู้ให้บริการก็สามารถที่จะรู้ถึงและสามารถที่จะตรวจสอบเนื้อหานั้น ๆ ได้ว่าผิด
ต่อกฎหมายเป็นการหมิ่นประมาทผู้อ่ืนหรือเป็นข้อมูลปลอมหรือเท็จได้ อย่างไรก็ดีกรณีนี้ก็ไม่ได้มี
กฎหมายออกมาบังคับว่าต้องเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องท าการตรวจสอบก่อนเสมอหรืออย่าง
น้อยก็ต้องมีมาตรการในการสกัดก้ันเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระท าของบุคคลอ่ืน 

ทว่าหากผู้ให้บริการได้รู้และทราบถึงการกระท าที่ผิดต่อกฎหมายว่าเกิดขึ้นอยู่ใน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ตนดูแลแต่กลับเพิกเฉยไม่ได้ด าเนินการลบ ปิดกั้นการเข้าถึงและถอดถอนเนื้อหา
ข้อความนั้นหากข้อเท็จจริงได้ความว่าเช่นนี้แล้วต้องถือว่าผู้ให้บริการตกอยู่ในสถานะเป็นผู้ยินยอม
หรือเผยแพร่ข้อมูลแล้วตามมาตรา 14(5) เพราะการที่ผู้ให้บริการได้รับรู้ถึงความเสียหายแต่กลับ
ปล่อยให้มีข้อมูลที่ เป็นการหมิ่นประมาทนั้นอยู่บนระบบเครือข่ายต่อไปเห็นว่าเป็นการเข้า
องค์ประกอบความรับผิดเกี่ยวกับการก าหนดความรับผิดแล้วโดยเป็นผู้เผยแพร่ที่รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่
เผยแพร่เป็นความผิด อีกทั่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วย่อมท าให้เล็งเห็นถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแล้วว่ามีเจตนาที่จะท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนได้รับความเสียหาย แม้ต่อมาผู้ให้บริการจะ
อ้างถึงหลักเรื่องเจตนาว่าไม่ได้มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายก็ตามไม่อาจจะรับฟังอย่างมีน้ าหนักถึง
ความบริสุทธิ์ใจได้ เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนผู้ให้บริการได้รู้อยู่แล้วว่าสิ่ง
เหล่านี้จะก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้แต่กลับไม่ด าเนินการอย่างใด ๆ เพ่ือแก้ไข
ดังนั้นจึงจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น  

การที่ผู้ให้บริการประเภทนี้จะต้องรับผิดหรือไม่นั้นจ าเป็นต้องน าหลักเรื่อง การรู้หรือ
อาจจะรู้ถึงเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายมาประกอบการพิจารณาด้วยเพราะหากไม่น าหลักเรื่องนี้มาปรับ
ใช้ก็จะท าให้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดอะไรเลยแม้ถึงรู้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหากเป็นเช่นนี้จะท าให้
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและไม่อาจที่จะเอาผิดกับผู้ใดได้จึงอาจจะกล่าวได้ว่า
ผู้ให้บริการในกลุ่มนี้จะต้องรับผิดภายใต้เงื่อนไขว่ารู้หรือไม่รู้ถึงเนื้อหาข้อมูลนั้น ๆ หากไม่มีการรับรู้ถึง
เนื้อหาที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่จ าเป็นจะมาพิจารณาถึงบทลงโทษ ในทางตรงข้ามกันหากผู้ให้บริการรู้
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ถึงความเสียหายแต่กลับเพิกเฉยท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายกรณีจะต้องมีการลงโทษจึงต้องพิจารณา
มาตรา 15 ต่อไป 

เมื่อได้ความว่าผู้ให้บริการกระท าความผิดตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้แล้วหน้าที่
ต่อมาก็ต้องมาพิจารณาถึงบทลงโทษ ซึ่งมาตรา 15 ได้ใช้ค าว่า ผู้ให้บริการ แสดงให้เห็นว่ามาตรานี้
เป็นบทลงโทษที่ใช้ส าหรับผู้ให้บริการทุกประเภทโดยหมายความรวมถึงผู้ให้บริการประเภทนี้ด้วยและ
เมื่อลักษณะการให้บริการรูปแบบนี้ถือว่าเป็นผู้ให้บริการตามมาตรานี้แล้วจึงต้องพิจารณาว่าการ
กระท าโดยการเพิกเฉยถือว่าเป็นการกระท าสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดแล้วหรือไม่ 
กรณีนี้เห็นว่าการท่ีผู้ให้บริการรู้ถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแต่กลับนิ่งเฉยคงถือได้ว่าเป็นการยินยอมไปใน
ตัวอยู่แล้วอีกทั่งการรับรู้ถึงเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายกลับยินยอมแสดงว่าได้มีเจตนาในการกระท า
ความผิดซึ่งครบองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 15 ฉะนั้นผู้ให้บริการหากรู้แต่ปล่อยหรือยินยอม
โดยการเพิกเฉยจะต้องรับผิดเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด 

จากการที่ได้วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบความรับผิดทั้งหมดและการน าข้อเท็จจริงมา
ปรับเข้ากับองค์ประกอบความรับผิดจึงท าให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละประเภทอย่างมากเพราะ
ลักษณะการให้บริการบางประเภทหาจ าเป็นต้องท าการก าหนดความรับผิดให้ เนื่องจากการกระท านั้น
เป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมายอยู่แล้วแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ให้บริการบางประเภทที่มีลักษณะเป็น
เพียงตัวกลางไม่ได้ร่วมในการกระท าผิดแต่ได้มีการก าหนดความรับผิดไว้ให้โดยไม่ได้มีการก าหนดถึง
ข้อยกเว้นความรับผิดเพ่ือให้เป็นข้อต่อสู้หลุดพ้นจากความรับผิดหรือแม้กระทั่งการให้บริการบาง
ประเภทควรที่จะต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายโดยอัตโนมัติ เนื่องจากหน้าที่หรือวัตถุประสงค์
ของการให้บริการไม่ได้เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
  แต่อย่างไรก็ดี ได้มีการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์พ.ศ. ....166 ขึ้นมาเพ่ือต้องการแก้ไขและลดปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ความรับผิดและบทลงโทษขึ้นมาใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามเจตนารมณ์ของการตรา
พระราชบัญญัตินี้ อย่างกระนั้นก็ดีการที่มีร่างขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จากที่ผู้ศึกษาได้พิจารณาถึงรายละเอียดของร่างใหม่นี้เห็นว่ายังไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการในบาง
ประเภทอยู่ เนื่องจากมีการแก้ไขในมาตรา 14(1) ซึ่งในทุกวันนี้เป็นหลักในการฟ้องร้องคดีตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 แต่ร่างกลับแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมุ่งเอาผิดการฉ้อโกงไม่ได้หมายรวมถึงการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป ซึ่งมี
ใจความว่า ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง
ควรบอกให้แจ้งทั้งหมดหรือบางส่วนท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงและท าให้ได้ไปซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

                                                           
166ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับ  สพธอ 

2556, ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จาก http://ilaw.or.th/sites/default/files/DraftCCAby 
ETDA2013.pdf  

http://ilaw.or.th/sites/default/files/DraftCCAby%20ETDA2013.pdf
http://ilaw.or.th/sites/default/files/DraftCCAby%20ETDA2013.pdf
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  เมื่อได้ตีความตามตัวบทกฎหมายแล้วจึงเล็งเห็นถึงวัตถุประสงค์ที่มุ่งเอาผิดการท า
เว็บไซต์ปลอมเพ่ือหลอกลวงผู้อ่ืนท าให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าการใช้เป็น
บทลงโทษทางอาญาโดยการโพสต์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทหรือการใส่ความ
ความผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ.2550 ก าหนดว่า น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน และหากมีการบังคับใช้ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. .... จริงจะยิ่งท าให้เกิดความ
วุ่นวายหรือต้องเกิดปัญหาอีกมากเช่นหากมีการฟ้องร้องกันอยู่ต่อมาได้ประกาศใช้กฎหมายใหม่คดี
ความที่ค้างอยู่ในศาลศาลจะต้องท าการยกฟ้องทั้งหมดเพราะกฎหมายเก่าได้ถูกยกเลิกไปแล้วและ
กฎหมายใหม่ก็ได้ท าการเปลี่ยนแปลงมาตรา 14(1) จนท าให้ไม่อาจฟ้องร้องตามหลักกฎหมายเก่าได้
อีกต่อไปฉะนั้นถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตจะมาอาศัยอ านาจของมาตรา 14(1) ไม่ได้อีก
ต่อไปจะต้องไปพิจารณาตามมาตรา 15 ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... 

อีกท้ังเรื่องค านิยาม ผู้ให้บริการก็ยังคงให้ความหมายแบบกว้างและไม่ชัดเจนอยู่โดย
ไม่ได้มีการบัญญัติถึงประเภทซึ่งจะต้องแยกออกจากกันตามลักษณะของการให้บริการเพราะหากยังคง
ก าหนดรวมแบบกว้างเช่นนี้นั้นหมายความว่าการใช้กฎหมายหรือการบังคับแม้กระทั่งการตีความยังคง
ต่อเป็นปัญหาต่อไปเหมือนอย่างที่ผ่านมาท าให้ผู้ให้บริการการไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่นั้นเอง 

ประเด็นที่ส าคัญต่อมาที่ต้องท าพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตตามมาตรา 15 ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. .... ได้มีการน าเสนอไว้เป็นสอง167แนวทางด้วยกัน ซึ่งเห็นได้ว่าในร่างได้มีการแก้ไขค าว่า ผู้

                                                           
167แนวทางที่ 1 “มาตรา .... ผู้ให้บริการผู้ใดรู้หรือควรได้รู้ว่ามีข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น

ความผิดตามมาตรา .... (ข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง) หรือมาตรา .... (ข้อมูลที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง)ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน และมิได้
ด าเนินการแก้ไขหรือระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยเร็ว ต้องระวางโทษ
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ” 

แนวทางท่ี 2 “มาตรา .... เมื่อผู้ให้บริการรู้ หรือควรได้รู้ หรือได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ถึงการกระท าอันเป็นความผิดตามมาตรา .... (ข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง) หรือมาตรา 
.... (ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง) ซึ่งปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
ความควบคุมของตน ให้รีบด าเนินการแก้ไขหรือระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวภายในเวลาอันเหมาะสมนับแต่วันที่รู้หรือได้รับแจ้ง หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนด หากผู้ ให้บริการมิ ได้ด า เนินการแก้ไขหรือร ะงับการท าให้แพร่หลายซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษ. . . 

ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งหมายความถึงบุคคลผู้ดูแลหรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเนื้อหา
ที่ปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน 
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ให้บริการที่ “จงใจสนับสนุนหรือยินยอม” มาเป็นการใช้ค าว่า ผู้ให้บริการที่ “รู้หรือควรได้รู้” แต่แม้
จะได้ท าการเปลี่ยนค าแต่ความหมายหรือขอบเขตการใช้ยังคงเหมือนเดิมไม่ต่างกันมากนัก  เนื่องจาก
ในมาตรานี้ไม่ได้มีการแบ่งความรับผิดออกเป็นประเภทของการให้บริการและเมื่อพิจารณาถึงแนวทาง
ที่ 1 เห็นได้ว่าเป็นการก าหนดภาระหน้าที่ให้แก่ผู้ให้บริการโดยตรงเพราะกฎหมายถือว่าผู้ให้บริการมี
หน้าที่ที่ต้องควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงย่อมมีโอกาสและสมารถรู้หรือควรจะได้รู้ว่ามี
เนื้อหาข้อมูลที่ผิดต่อกฎหมายอยู่ในระบบที่ตนดูแล แนวทางที่ 2  เป็นการก าหนดภาระหน้าที่ให้กับ
ผู้ให้บริการเหมือนแนวทางที่ 1 แต่ได้มีการเพ่ิมเติมข้อความว่า ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
แก้ไขหรือระงับการท าให้แพร่หลาย ซึ่งต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  แต่ให้ความ
คิดเห็นของผู้เขียนเห็นว่าหากมีการก าหนดเพ่ิมเติมแบบนี้อาจจะท าให้กฎหมายเกิดช่องวางและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการมากจนเกินไปเพราะผู้ให้บริการสามารถที่จะน ามาเป็นข้ออ้างได้ว่ายังไม่ได้รับ
แจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่จนท าให้เกิดการไม่ใส่ใจหรือท าให้ผู้ให้บริการเพิกเฉยในการก ากับดูแล
ตนเองหรือเพิกเฉยต่อการตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลที่ส่งผ่านเข้ามาในระบบได้ 

การที่ได้ศึกษาทั้งสองแนวทางแล้วแม้จะเป็นการก าหนดภาระหน้าที่ให้กับผู้ให้
บริการก็ตามแต่ทั้งสองแนวทางก็ได้มีการก าหนดข้อต่อสู่เพื่อให้หลุดพ้นจากความรับผิดได้ โดยก าหนด
ว่าเมื่อรู้ถึงการกระท าความผิดแล้วจะต้องท าการแก้ไข ระงับการเผยแพร่ในเวลาที่สมควร ตรงนี้เองที่
เป็นข้อยกเว้นความรับผิดได้เนื่องจากหากว่าผู้ให้บริการสามารถที่จะพิสูจน์ว่าได้มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วไม่ต้องรับผิดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ตามเป็นการน าหลักของ
ต่างประเทศเรื่อง Notice and Take Down มาปรับใช้กับกฎหมายไทย โดยทั้งสองแนวทางเป็น
แนวทางที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างมากในการก าหนดความรับผิดส าหรับผู้ให้บริการ แต่ที่ว่ามี
ประสิทธิภาพนี้ไม่อาจที่จะหมายถึงทุกๆประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือกล่าวได้ว่าเป็นการ
บังคับใช้ได้กับผู้ให้บริการบางประเภทเท่านั้น โดยมาตรา 15 แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แม้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วโดยการน าหลักการต่างๆเข้า
มาเกี่ยวข้องในการก าหนดความรับผิดก็ตาม แต่ก็ยังเห็นได้ว่ายังมีการบังคับใช้กฎหมายโดยควบคลุม
ไปถึงผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวกลางอยู่นั้นเอง เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากไม่ว่าจะเป็นมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็ยังคงยึดถือตามค านิยามเดิมโดยไม่ได้มีการเปลี่ยน
แปลหรือปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับค านิยามในมาตรา 3 แต่อย่างใดจึงท าให้เห็นว่าแม้จะได้มีการ
แก้ปัญหาในมาตรา 15 แล้วก็ตามแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในมาตรา 3 นั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไข 

 
 4.3.3  ประเทศเยอรมนี 

จากการศึกษากฎหมายของประเทศเยอรมนีอย่างระเอียดท าให้เห็นถึงความแตกต่างของการ
ออกกฎหมายอย่างมากถึงแม้ว่าการออกกฎหมายจะเป็นไปในเจตนารมณ์ที่คล้ายคลึงกันก็ตามแต่
ในทางปฏิบัติยังคงมีประสิทธิภาพที่เก่ียวกับการบังคับใช้ต่างกัน เพราะการที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่

                                                           

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 
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ไม่ชัดเจนและไม่รัดกุมมากพอจึงเป็นช่องว่างทางกฎหมายหรือเป็นประเด็นปัญหาจนถึงปัจจุบัน แต่
การที่ประเทศเยอรมนีได้มีการตรากฎหมาย The Telemedia Act (TMG) ขึ้นมาเป็นการที่ดีต่อการ
บังคับใช้โดยได้แบ่งแยกความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของแต่ละผู้ให้บริการออกจากกัน เป็น
การก าหนดไว้ในมาตราต่าง ๆ เป็นการก าหนดว่าบริการแบบใดเข้าลักษณะใดจึงได้น ากฎหมายที่
เกี่ยวข้องมาปรับใช้ได้อย่างตรงจุด เมื่อได้น าลักษณะและรูปแบบของการให้บริการในแต่ละประเภท
มาพิจารณาประกอบกับกฎหมายของประเทศเยอรมนีเห็นได้ว่า  

4.3.3.1 ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider)  
ลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทนี้ได้มีการก าหนดให้ต้อง

รับผิดหากว่าผู้ให้บริการเป็นผู้ผลิตหรือสร้างเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืน 
หรือเนื้อหาข้อมูลเหล่านี้ถือก าเนิดและผู้ให้บริการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นต้น
ก าเนิดของข้อความที่ผิดกฎหมายหากเป็นการกระท ารูปแบบนี้จะต้องรับผิดเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
บนระบบเครือข่ายของตนด้วยกรณีนี้กฎหมายไม่ได้บัญญัติก าหนดข้อต่อสู่หรือข้อยกเว้นความรับผิดไว้
ให้แต่ประการใดเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถหรือมีความใกล้ชิดต่อเนื้อหาหรือในบางครั้งผู้
ให้บริการเองที่เป็นผู้กระท าขึ้นเอง อีกทั่งแม้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือสร้าง
ข้อมูลเนื้อหานั้นๆด้วยตนเองก็ตามแต่มีการกระท าที่เป็นไปในทางท าให้ผู้อื่นเชื่อได้ว่าข้อความเนื้อหาที่
ผิดต่อกฎหมายผู้ให้บริการเป็นผู้กระท าเองโดยการเผยแพร่ข้อความที่ผิดกฎหมายออกไปให้ปรากฏอยู่
ในระบบอินเทอร์เน็ตที่ตนดูแลอยู่ ในกรณีนี้ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาก็จ าต้องรับผิดต่อความเสียหารที่
เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนเช่นกัน และยังขยายหน้าที่หรือความรับผิดชอบออกไปอีกจนถึงเนื้อหาที่
ผู้ใช้บริการท่านอ่ืนได้มีการสร้างขึ้นและน าสิ่งที่ผิดกฎหมายนั้นมาอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการ
ด้านเนื้อหาดูแลอยู่ที่จะต้องรับผิดเป็นเพราะผู้ให้บริการประเภทนี้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ก่อน
ใครหรือมีความใกล้ชิดต่อเนื้อหาสามารถที่จะกระท าการปิดกลั้นการเข้าถึง ลบ แก้ไข สิ่งที่ เข้ามีใน
ระบบได้อย่างรวดเร็วได้ตามมาตรา 7  

4.3.3.2 ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Provider) 
เมื่อได้น าหลักกฎหมายมาพิเคราะห์ประกอบกับตัวบทกฎหมายแล้วเห็นได้ว่าผู้ให้

บริการรูปแบบนี้ไม่ได้มีความใกล้ชิดเกี่ยวพันต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้นหรือการที่ผู้ใช้บริการท าให้
ปรากฏในระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการก็หาจ าต้องรับผิดกับสิ่งที่ตนไม่ได้กระท าเพราะใน
สายตาของกฎหมายถือว่าผู้ให้บริการในลักษณะนี้เป็นเพียงตัวกลางให้กับผู้ใช้บริการในการที่จะเข้าสู่
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

อย่างกระนั้นก็ดีการที่ผู้ให้บริการจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้จะต้อง
กระท าตามเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้เสียก่อนและจะต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
กฎหมายห้ามไว้ ผู้ให้บริการที่จะสามารถอ้างข้อยกเว้นมาเพ่ือไม่ต้องรับผิดจะต้องไม่ปฏิบัติที่เป็นการ
กระท าให้ข้อมูลที่ผิดกฎหมายถูกส่งออกไปหรือยังไม่มีการก าหนดผู้รับข้อมูลและที่ส าคัญผู้ให้บริการ
จะต้องไม่ไปท าการยุ่งเกี่ยวกับเนื้อหาหรือต้องไม่ไปท าการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นผู้
ให้บริการจะต้องมิได้กระท าหรือตั้งใจหรือร่วมมือกับผู้กระท าความผิดแต่หากว่ าผู้ให้บริการมีการ
ร่วมมือหรือจงใจกระท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนแล้วจะมายกข้ออ้างเพ่ือต่อสู้ไม่ต้องรับผิด
ไม่ได้ตามมาตรา 8 



138 

4.3.3.3 ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว (Caching) 
  จากการศึกษาถึงลักษณะการให้บริการแล้วเห็นได้ว่าผู้ให้บริการเป็นเพียงการ
สนับสนุนทางเทคนิคเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้นโดยการจัดเก็บข้อมูลเนื้อหา
โดยอัตโนมัติของทุกข้อมูลที่มีการส่งผ่านเข้ามาในระบบเครือข่ายซึ่งจะท าให้เป็นการง่ายต่อการ
เรียกใช้ใหม่ของผู้ให้บริการโดยรูปแบบการให้บริการนี้มีหน้าที่หลักเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ส่งผ่านเนื้อกาที่รวดเร็วขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีการไปแก้ไขข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด ๆ และหา
กว่าผู้ให้บริการจ าต้องยกข้ออ้างที่จะไม่ต้องรับผิดกับความเสียหาย ผู้ให้บริการเมื่อรู้ถึงเนื้อหาที่เป็น
การอันหมิ่นประมาทเกิดขึ้นในระบบของตนแล้วจ าเป็นต้องลบหรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ
ปิดกลั้นการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วไม่ว่าการรับรู้ถึงข้อมูลจะเป็นการรู้ด้วยตนเองหรือเป็นการรู้
เพราะมีการแจ้งเตือนจากผู้ใช้บริการหรือจากเจ้าหน้าที่ก็ตามและที่ส าคัญในการจัดเก็บเนื้อหาข้อมูล
จะต้องเป็นการจัดเก็บตราบเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นจะท าการจัดเก็บเนื้อหาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานาน
เกินกว่าความจ าเป็นส าหรับการส่งนั้นไม่ได้ แต่หากผู้ให้บริการได้กระท าโดยร่วมกับผู้ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือโดยจงใจให้ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตของตนแล้วก็ไม่อาจจะได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา 9 ได ้

 4.3.3.4 ผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่หรือ Server ในอินเทอร์เน็ต 
  ตามมาตรา 10 ได้มีการก าหนดหลักยกเว้นความรับผิดไว้ส าหรับผู้ให้บริการประเภท
นี้อย่างชัดเจนเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลที่เข้ามาในระบบเครือข่ายเป็นของบุคคลที่สามทั้งสิ้นไม่ใช่
เกิดจากผู้ให้บริการเป็นคนสร้างข้ึนหรือท าให้ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตแต่การก าหนดหรือบัญญัติยกเว้น
ความรับผิดให้แก่ผู้ให้บริการเลยโดยไม่ได้มีการก าหนดเงื่อนไขก็คงจะไม่ได้เพราะอาจจะท าให้ไม่เป็น
ธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจึงได้มีการก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการจะสามารถได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายตราบเท่าที่ไม่ทราบว่าได้มีการกระท าหมิ่นประมาทเกิดขึ้นในระบบของตน เมื่อไม่ทราบ
ว่ามีการกระท าความผิดแล้วก็ยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไป หากทว่าผู้ให้บริการได้รู้ถึงการกระท าผิด
แล้วแต่ได้มีการแก้ไขหรือได้มีการด าเนินการลบ ปิดกลั้นการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นโดยเร็วก็ยังได้รับ
ความคุ้มครองอยู่นั้นเอง  
  The Telemedia Act (TMG) ได้มีการกล่าวถึงภาระหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหา
ที่ผ่านเข้ามาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการก าหนดเช่นนี้เป็นการลดปัญหาเรื่องผู้ให้บริการ
จ าต้องท าการตรวจสอบหรือไม่ซึ่งปัญหานี้ประเทศไทยก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มากและยังไม่มีข้อ
ยุติ แต่ประเทศเยอรมนีเมื่อมีกฎหมายออกมารองรับภาระเหล่านี้ให้ให้ง่ายต้องการพิสูจน์เกี่ยวกับ
หน้าที่ในการตรวจสอบของผู้ให้บริการแต่ละประเภทโดยมาตรา 7(2) ก าหนดว่าผู้ให้บริการตามความ
มาตรา 8-มาตรา 10 ไม่จ าต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลที่เข้ามาสู่ระบบแต่จะต้องไม่
กระทบต่อภาระหน้าที่ในการลบหรือปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทอัน
ละเมิดต่อกฎหมาย 
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4.3.4  เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศในความรับผิดทางอาญา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยยังไม่มี

ความเสถียรภาพมาพอรวมไปถึงการตีความและการบังคับใช้ที่ยังคงมีปัญหาอยู่มากในปัจจุบันในที่นี้
จึงขอยกตัวอย่างของประเทศเยอรมนีที่ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการก าหนดความรับผิดและก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการซึ่ง
แบ่งแยกกันอย่างชัดแจ้งเป็นการก าหนดแยกมาตราออกจากกันตามรูปแบบลักษณะของการให้บริการ
กรณีนี้ค่อนข้างแตกต่างกับของไทยมากโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ไม่ได้มีการแบ่งแยกออกจากกันแต่เป็นการบัญญัติอยู่ในมาตราเดียวกันและ
ไม่ได้บัญญัติตามหน้าที่ลักษณะของแต่ละประเภทแต่เป็นการก าหนดเพียงว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ต้องรับโทษเสมือนตัวการหรือผู้ที่กระท าความผิด เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ให้บริการทุกประเภทที่ตกอยู่ใน
บังคับกฎหมายนี้ต้องแบกรับภาระที่เกินกว่าหน้าที่ของตนเอง แต่อย่างประเทศเยอรมนีเป็นการ
ค านึงถึงภาระหน้าที่เป็นส่วนใหญ่ความรับผิดมากน้อยเพียงไรจึงขึ้นอยู่กับลักษณะการให้บริการ 

อีกทั่งการก าหนดบทลงโทษของประเทศเยอรมนีก็เป็นการก าหนดบทหนักเบาไม่เท่ากันของ
แต่ละผู้ให้บริการบางประเภทกฎหมายก าหนดว่าต้องรับผิดหากมีความเสียหายปรากฏอยู่ ในระบบ
เครือข่ายเพราะได้มีความใกล้ชิดหรือมีอ านาจเหนือเนื้อหาข้อมูลเหล่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ถึงการ
กระท าความผิดและสามารถที่จะถอดถอน ปิดกั้นการเข้าถึงหรือแก้ไขด้วยประการอ่ืนได้แต่กฎหมาย
ของประเทศไทยหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ โดยได้ก าหนดบทลงโทษไว้เพียงสถานเดียวในมาตรา 15 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ไม่ได้มีการแบ่งโทษหนัก
เบาตามประเภท 

และบางประเภทกฎหมายของประเทศเยอรมนีให้สิทธิรับรองไว้โดยตรงอย่างชัดเจนว่าไม่ต้อง
มารับผิดกับเนื้อหาข้อมูลที่เป็นการผิดต่อกฎหมายต่อเมื่อผู้ให้บริการได้กระท าตามเงื่องไขที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ให้ตามลักษณะต่าง ๆ แต่หากเทียบกับของประเทศไทยแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีการก าหนด
หรือไม่ได้มีการบัญญัติรับรองในส่วนนี้ไว้เลย จึงท าให้ผู้ให้บริการต้องแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ไว้เองเมื่อ
มีความเสียหายเกิดข้ึนและไม่ได้มีการก าหนดข้อยกเว้นไว้ส าหรับผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวกลางในการ
ส่งผ่านหรือตัวกลางในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด 

ดังนั้นผู้เขียงจึงเห็นว่าควรที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท าผิดบนสื่อ
อินเทอร์เน็ตในมีความเป็นธรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือเป็นการแก้ไขในประมวลกฎหมายอาญาให้มีความสอด
รับกับการกระท าความผิด ซึ่งความรับผิดทางอาญาเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างหนักเนื่องจากมีโทษจ าคุก
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายส าหรับการใช้กฎหมายเป็นที่พ่ึงไม่ว่าในด้านผู้
ให้บริการและในด้านผู้ที่ได้รับความเสียหายซึ่งการเสนอแนะแก้ไขจะได้กล่าวอย่างระเอียดในบทต่อไป
ว่าควรจะแก้ไขไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
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4.4  ตารางเปรียบเทียบความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายต่าง ๆ 
 
ตารางเปรียบเทียบนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแต่ต่างและความเหมือนของการรับผิดของ

ผู้ให้บริการหากได้กระท าความผิดหรือได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นในระบบที่อยู่ในความดูแล
จะต้องรับผิดมากน้อยอย่างไร ซึ่งแต่ละประเทศก็ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดและข้อยกเว้น
ความรับผิดไว้โดยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปตามประเพณีหรือตามสภาพสังคมและการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ แต่ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ได้มีการค านึงถึงรูปแบบและ
ลักษะการให้บริการเสมอ เนื่องจากผู้ให้บริการในแต่ละประเภทนั้นได้มีรูปแบบการให้บริการที่
แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่ ซึ่งตรงนี้เองที่ท าให้เห็นถึงการก าหนดความรับผิดและการก าหนด
ข้อยกเว้นความรับผิดที่แตกต่างกันโดยบางประเทศได้มีการก าหนดความรับผิดและข้อยกเว้นความรับ
ผิดไว้ในมาตราเดียวกัน บางประเทศได้มีการก าหนดแยกความรับผิดออกจากข้อยกเว้นความรับผิด
โดยท าการบัญญัติไว้คนละมาตราอย่างชัดเจน ทั้งนี้เห็นได้ว่าในทุก ๆ ประเทศได้มีการก าหนดความ
รับผิดไว้ให้แก่ผู้ให้บริการในทุกประเภทและสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั้นคือแม้ได้มีกี่ก าหนดถึงความรับผิด
แล้วจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดถึงบทบัญญัติข้อยกเว้นความรับผิดด้วยเพราะผู้ให้บริการที่เป็นเพียง
ตัวกลางไม่จ าต้องที่จะมารับผิดได้เลย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทั่วไปหรือกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติ
ออกมาบังคับใช้กับกรณีการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ความรับผิดทางอาญาและหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นความรับผิดทาง
อาญาของกฎหมายประเทศต่าง ๆ 

 
ชื่อประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี 
ชื่อกฎหมาย 1.Communications 

Decency Act of 
1996 
2. Digital 
Millennium 
Copyright Act 
(DMCA) 

1. Electronic 
Commerce 
Directiv 

1. The 
Defamation Act 
2013 

1. The 
Telemedia Act 
(TMG)  

หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เป็น
ส าคัญโดยขึ้นอยู่กับว่า
ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตมีอ านาจในการ
ควบคุมเนื้อหานั้น
หรือไม่ หากมีอ านาจ
เหนือเนื้อหาจ าเป็น 
ต้องรับผิดแต่ถ้าไม่มี
อ านาจเหนือเนื้อหาก็
ไม่ต้องรับผิด 
เว้นแต่รู้หรืออาจจะไดรู้้
ถึงเนื้อหาท่ีผิดกฎ 
หมาย  
และผู้ให้บริการคนใด
อยู่ในฐานะของ
บรรณาธิการแล้ว
จะต้องรับผดิเสมอจะ
ปฏิเสธว่าไมรู่้ถึง
ข้อความหรือไม่อาจรู้
ถึงข้อความนั้นไม่ได้  

ประเทศท่ีมาท า
ข้อตกลงนี้ไดม้ีการ
ก าหนดทิศทางไป
ในทางเดียวกันโดย
จะไมม่ีการใช้วิธีการ
แก้ไขอย่างประเทศ
ที่ปกครองในระ 
บอบคอมมิวนิสต์
เพื่อมาแก้ปัญหานี้
ในประเทศของตน 
เนื่องมาจากวิธีการ
แก้ไขแบบน้ันจะ
เป็นการลดิรอนสิทธิ
ของบุคคลในประ 
เทศมากจนเกิน
ความจ าเป็นนั้นก็
คือมาตรการ
ควบคุมตรวจสอบ
เนื้อหาอย่าง
เคร่งครดัเพื่อ
ต้องการให้มีการ
สื่อสารหรือเผยแพร ่
เนื้อหาข่าวสาร
เฉพาะที่ฝ่ายรัฐ 
บาลอนุญาตเท่าน้ัน 

ข้อความอย่างใดๆที่
จะถือว่าเป็นความ 
ผิดได้ข้อความเหล่า 
นั้นจะต้องก่อให้เกิด
ความเสยีหายเป็น
อันตรายอย่างรา้ย 
แรงหรืออาจจะก่อ 
ให้เกิดความเสียหาย
ที่เป็นอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อช่ือเสียง
ของบุคคลอื่นหรือ
ก่อให้เกิดความเสีย 
หายเป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงหรือ
อาจจะก่อให้เกิด
ความเสยีหายที่เป็น
อันตรายอย่างรา้ย 
แรงต่อสถานะทาง
การเงินเท่านั้น จึง
เห็นได้ว่าหากเป็น
เพียงข้อความทีเ่ป็น 
การแสดงความ
คิดเห็นท่ัวๆไปกฎ 
หมายไม่ถือว่าเป็น 

ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตจะต้องรับผดิต่อ
ความเสยีหายอัน
เกิดจากการหมิ่น
ประมาทหากเนื้อหา
นั้นตนเป็นคนสร้าง
ขึ้นโดยมลีักษณะ
เป็นความผดิต่อ
กฎหมาย แต่อย่าง 
ไรก็ดผีู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตหาจ า 
ต้องรับผิดแทนผู้อื่น
หากเนื้อหาที่ผดิ
กฎหมายเกิดจาก
การที่บุคคลทีส่าม
สร้างขึ้น เว้นแตผู่้
ให้บริการจะไดรู้้ถึง
เนื้อหาหรือข้อความ
อันหมิ่นประมาท
และสามารถท่ีจะ
สกัดกั้นการเข้าถึง
สิ่งเหล่านั้นได้แต่หา
ได้กระท าเช่นนั้นไม ่
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ชื่อประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี 
ชื่อกฎหมาย 1.Communications 

Decency Act of 
1996 
2. Digital 
Millennium 
Copyright Act 
(DMCA) 

1. Electronic 
Commerce 
Directiv 

1. The 
Defamation Act 
2013 

1. The 
Telemedia Act 
(TMG)  

หลัก   การหมิ่นประมาท
เนื่องจากไม่เข้า
องค์ประกอบใน
กรณีอันตราย
ร้ายแรง (Serious 
Harm) ในกรณีที่ไม่
สามารถพิสูจน์ตัว 
ตนที่แท้จริงของ
ผู้จัดท าข้อความ
อันมีลักษณะเป็น
การหมิ่นประมาทได้
ว่าเป็นบุคคลใดหรือ
ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตปฏิเสธไม่ด า 
เนินการตามหนังสือ
ร้องเรียนไม่ว่ากรณี
ใดผู้ให้ บริการอิน
เทอร์ เน็ต (Opera 
tors of Websites) 
จะต้องรับผดิใน
ความเสยีหายที่
เกิดขึ้นและไม่อาจ
ยกข้อต่อสู้เพื่อ
ยกเว้นความรับผิด
ของตนได ้
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 
ชื่อประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี 
ชื่อกฎหมาย 1.Communications 

Decency Act of 
1996 
2. Digital 
Millennium 
Copyright Act 
(DMCA) 

1. Electronic 
Commerce 
Directiv 

1. The 
Defamation Act 
2013 

1. The 
Telemedia Act 
(TMG)  

ข้อยกเว้น ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตหรือผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับ
ผิดในข้อมูลข่าวสาร
ของผู้อื่นซึ่งมีเนื้อหาท่ี
ผิดกฎหมาย เว้นแต่จะ
ได้รู้ถึงเนื้อหานั้นแล้ว  

ห้ามมิให้ประเทศ
สมาชิกสหภาพ
ยุโรปก าหนดหน้าที่
ทั่วไปส าหรับผู้
ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตในอันที่จะ
ตรวจสอบข้อมลูที่
ส่งผ่านหรือจัดเก็บ
จากการให้บริการ
ของตน นอกจากน้ี 
ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตยังได้รับความ
คุ้ม ครองด้วยการที่
ตนไมม่ีหน้าที่
จะต้องหาข้อเท็จ 
จริงเกี่ยวกับการ
กระท าความผิด
นั้นๆ แต่ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตคน
ดังกล่าวจะต้องไม่มี
ส่วนร่วมในการ
กระท าความผิดโดย
เจตนาด้วย 

ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตมีหน้าที่จะต้อง
เป็นผู้พิสูจนค์วาม
จริงหรือข้อเท็จ จริง
ทั้งหลายเพื่อแสดง
ใหศ้าลเห็นว่าตน
ไม่ใช่เป็นผู้แต่ง (Au 
thor) บรรณาธิการ 
(Editor)  หรือไม่ได้
เป็นผู้โฆษณา 
(Publisher) จึงจะมี
สิทธ์ยกข้อต่อสู้ขึ้น
เพื่อจะไดไ้มต่้องรับ
ผิดตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามใช่ว่าผู้
ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตจะต้องรับผดิ
เสมอไปแม้ตกอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้พมิพ์ผู้
โฆษณากต็าม สามา 
รถที่จะใช้ข้อยกเว้น
มาเป็นข้อต่อสูเ้พื่อ 
ให้หลุดพ้นจาก
ความรับผิดได้ คือ 
หลักรู้หรือไมรู่ ้ 

บุคคลใดท่ีเป็นผู้
ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตตามความหมาย
มาตรา 8-10 แห่ง 
TheTelemedia 
Act (TMG) ไม่จ า 
เป็นที่จะต้องมี
หน้าท่ีในการตรวจ 
สอบข้อมูลเนื้อหาที่
ส่งผ่านเข้ามาใน
ระบบเครือข่ายของ
ตนหรือข้อมูลเนื้อ 
หาที่ตนได้ท าการ
จัดเก็บไว้แต่จะต้อง
ไม่กระทบกับภาระ 
หน้าท่ีในการลบหรือ
ปิดกั้นการเข้าถึง
ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย 
(มาตรา 7(2)) 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ชื่อประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี 
ชื่อกฎหมาย 1.Communications 

Decency Act of 
1996 
2. Digital 
Millennium 
Copyright Act 
(DMCA) 

1. Electronic 
Commerce 
Directiv 

1. The 
Defamation Act 
2013 

1. The 
Telemedia Act 
(TMG)  

ผู้ให้บริการเนื้อหา 
(Content 
Provider) 

ถือว่าอยู่ในฐานะของ 
บรรณาธิการเนื่อง จาก
สามารถที่จะแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือมีอ า 
นาจเหนือเนื้อหาน้ัน ๆ 
และมีความใกล้ชิดกับ
ข้อมูลมาก จึงต้องรับ
ผิด 

จะต้องมีการรับผดิ
ต่อข้อมูลข่าวสาร
หรือเนื้อหาที่ผดิ
กฎหมาย  

ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตอยู่ในฐานะผู้
พิมพ์ผู้โฆษณาที่มี
ความ สามารถมี
อ านาจเหนือเนื้อหา
นั้น ๆ แล้วจะต้อง
รับผิดถ้ามีการ
กระท าผดิฐานหมิ่น
ประมาทเกดิขึ้น
ภายใต้ความดูแล
ของตน 

ผู้ให้บริการที่สร้าง
เนื้อหาหรือข้อมลู
หรือเป็นต้นก าเนิด
ข้อมูลนั้นๆจึงต้องมี
หน้าท่ีรับผดิชอบต่อ
เนื้อหาหรือข้อมลู
ของตนเองหากสิ่ง
เหล่านั้นขัดต่อ
กฎหมายและยัง
ขยายความรวมไป
ถึงผู้ให ้บริการ
จะต้องรับ ผดิชอบ
ส าหรับเนื้อหา
ข้อมูลที่จะไหลเวียน
เข้ามาทางเว็บไซต์
อีกด้วย  

ผู้ให้บริการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต
(Access Provider) 

ให้บริการอินเทอรเ์น็ต
ไม่มีอ านาจและไม่อาจ 
จะตรวจสอบเนื้อหาท่ี
ผ่านเข้ามาในระบบได้
ได้อย่างกับบรรณาธิ 
การ และไม ่

ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตไม่ต้องรับผิดใน
ข้อมูลซึ่งส่งผ่านใน
ระบบเครือข่ายของ
ตนหากตนไม่ได้เป็น
ผู้ริเริ่มการส่งข้อมูล 

ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตประเภทนีไ้ด้มี
การก าหนดยกเว้น
ความรับผิดไวเ้ป็น
การเฉพาะแล้วจึงไม่
อาจท่ีจะถือว่าผู้
ให้บริการ 

ผู้ให้บริการไดร้ับ
การยกเว้นจาก
ความรับผิดในกรณี
เป็นเพียงผูส้่งผ่าน
เนื้อหาข้อมูลซึ่ง
ลักษณะการให้ 
บริการไม่ได้มีความ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ชื่อประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี 
ชื่อกฎหมาย 1.Communications 

Decency Act of 
1996 
2. Digital 
Millennium 
Copyright Act 
(DMCA) 

1. Electronic 
Commerce 
Directiv 

1. The 
Defamation Act 
2013 

1. The 
Telemedia Act 
(TMG)  

 มีความใกล้ชิดกับ
เนื้อหามากพอ จึงไม่
ต้องรับผิด 

ไม่ได้เลือกผู้รับการ
ส่งข้อมูลและไม่ได้
ดัด แปลงข้อมลู
ข้อยกเว้นดังกล่าว
ครอบคลมุถึงการ
ท าซ้ าช่ัวคราวใน
ระหว่างส่งโดย
อัตโนมัติใน
ระยะเวลาที่
เหมาะสม 

เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตจะ
รวมอยู่ในกลุ่มของ 
ผู้แต่ง ผู้พิมพ์หรือ
เผยแพร่ และ 
บรรณา ธิการ 

เกี่ยวพันธ์กับการ
กระท าความผิดของ
ผู้ใช้บริการแต่อยา่ง
ใด ดังนั้นผู้
ให้บริการไม่ต้องรับ
ผิดต่อข้อมลูของ
บุคคลที่สามหาก
เป็นเพียงตัวกลางใน
การส่งผ่านหรือถ่าย
โอนเนื้อหาข้อมูล  

ผู้ให้บริการให้เช่า
พื้นที่หรือServerใน
อินเทอร์เน็ต 
(Host-Service-
Provider) 

ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตมีหน้าที่เกบ็ข้อมูล
ที่บุคคลที่สามสร้างขึ้น
เพื่ออ านวยความ
สะดวกเท่านั้นไมไ่ดม้ี
ความใกล้ชิดกับข้อมูล
เนื้อหาแต่อย่างใด จึง
ไม่ต้องรับผิด 

ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ต ไมต่้องรับผดิ
ส าหรับการให้พื้นที่
เก็บข้อมูล หากตน
ไม่ได้รูเ้ห็นการ
กระท าความผิด
หรือเมื่อได้รู้ว่ามีการ
กระท าผดิกฎหมาย
ก็ได้ลบถอดถอน
ออกไปแล้วจาก
ระบบ  

หากเป็นเพียงแค่ผู้
ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่เป็น
ตัวกลางจะไดร้ับ
ความคุ้มครองไม่
ต้องรับผิดแบบ
เคร่งครดั(Strict 
Liability)อย่างผู้
ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต
ประเภทอื่นๆ  

ผู้ให้บริการไมต่้อง
รับผิดชอบในการ
เก็บข้อมูลของ
บุคคลที่สามตราบ
เท่าที่ผู้ให้บริการไม่
รู้ถึงการกระท า
ความผิดหรือไม่รู้ถึง
ข้อมูลนั้นนอกจากนี้
ผู้ให้บริการไมต่้อง
รับผิดชอบในกรณีที่
มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่ผู้ให้ 
บริการไม่รู้ถึง
ข้อเท็จจริง 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ชื่อประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี 
ชื่อกฎหมาย 1.Communications 

Decency Act of 
1996 
2. Digital 
Millennium 
Copyright Act 
(DMCA) 

1. Electronic 
Commerce 
Directiv 

1. The 
Defamation Act 
2013 

1. The 
Telemedia Act 
(TMG)  

    และหากผู้ให้ 
บริการได้ท าการ
ตรวจสอบค้นพบ
การกระท าท่ีผิด
กฎหมายหรือข้อมูล
ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายไดม้ีการ
ด าเนินการลบหรือ
ปิดกั้นการเข้าถึง
ข้อมูลนั้นอย่าง
รวดเร็วทันที 

ผู้ให้บริการในการ
จัดเก็บข้อมลู
ช่ัวคราว (Cashing) 

ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ตมีหน้าที่ในการเก็บ
ข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ 
บริการเท่านั้นไม่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่
อย่างใดและไม่ได้เป็น
ผู้สร้างข้อมูลเหล่านั้น
ขึ้นจึงเป็นเพียงตัวกลาง
ในการส่งผ่านเพียง
อย่างเดียว จึงไมต่้อง
รับผิด 

ผู้ให้บริการอินเทอร์ 
เน็ต ไมต่้องรับผดิ
กับการจัดเก็บข้อมูล
ช่ัวคราวที่ส่งผ่าน
โดยอัตโนมัติ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้
การส่งผ่านข้อมูลมี
คุณภาพมากขึ้น  

บุคคลไม่ถือว่าเป็นผู้
โฆษณาหรือผู้แต่ง
หรือบรรณาธิการ
ของข้อ ความหมิ่น
ประมาท หากบุค 
คลนั้นเกี่ยวข้องเป็น
เพียงผู้ปฏิบตัิการ 
(Operator) ผู้ให ้
บริการ (Provider) 
การเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ  
 

ผู้ให้บริการในลัก 
ษณะนี้ไม่ต้องรับผิด
หากเนื้อหาข้อมูล
ใดๆเป็นการผิดกฎ 
หมายอย่างไรก็ตาม
ผู้ให้บริการจะสามา 
รถยกข้อยกเว้น
ความรับผิดได้จะ 
ต้องไม่ท าการแกไ้ข
ข้อมูลเนื้อหาหรือได้
ปฏิบัติตามเง่ือนไง
แห่งการเข้าถึง 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ชื่อประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี 
ชื่อกฎหมาย 1.Communications 

Decency Act of 
1996 
2. Digital 
Millennium 
Copyright Act 
(DMCA) 

1. Electronic 
Commerce 
Directiv 

1. The 
Defamation Act 
2013 

1. The 
Telemedia Act 
(TMG)  

   โดยวิธีการส่งผ่าน
หรือข้อความนั้นถูก
ท าให้ปรากฏโดย
บุคคลอื่นที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้
 

แล้วหรือได้ปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบที่
ได้รับการยอมรับ
เกี่ยวกับการปรบั 
ปรุงข้อมูลตาม
มาตรฐานอสุา หกร
รมและหลัก เกณฑ์
ที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งผู้ให ้บริการ
จะต้องกระท าการ
ลบหรือปดิกั้นการ
เข้าถึงข้อมูลที่ผิด
กฎหมายอย่าง
รวดเร็วทันทีเมื่อ
ได้รับการแจ้งเตือน  
แต่หากผู้ให้บริการ
ได้กระท าผดิโดยจง
ใจหรือไดม้ีการ
ร่วมมือในการ
กระท าผดิก็ไม่อาจที่
จะน าหลักข้อ 
ยกเว้นขึ้นต่อสูไ้ด ้
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ส าหรับประเทศไทยก็ได้มีการบัญญัติถึงการหมิ่นประมาทไว้ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายทั่วไปหรือตามกฎหมายเฉพาะแต่การที่ประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายเหล่านี้ออก
บังคับใช้เห็นได้ว่าไม่ประสบความส าเร็จเพราะกฎหมายที่มีอยู่นั้นได้มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองไม่ว่า
จะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 อีกทั่งกฎหมายเหล่านี้ได้มีการก าหนดถึงความรับผิดของผู้ให้บริการไว้แต่ก็หาได้เป็นการ
ค านึงถึงลักษณะรูปแบบของผู้ให้บริการแต่อย่างใด ๆ เนื่องจากเป็นการก าหนดความรับผิดโดยไม่ได้
แบ่งแยกผู้ให้บริการออกตามประเภทอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

จากตารางนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละประเภทของผู้ให้บริการในเรื่อง
ขององค์ประกอบความรับผิดและองค์ประกอบข้อยกเว้นความรับผิดที่มีความขัดแย้งและความไม่
สอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยทุกกฎหมายนี้เป็นการบังคับใช้ในความผิดเดียวกัน จึงจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
แก้ไขหรือปรับปรุงเพ่ือให้กฎหมายสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างความ
ยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายเนื่องจากปัจจุบันผู้ให้บริการยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายเหล่านี้ 

 
ตารางที่ 4.2    เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ความรับผิดทางอาญาและหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นความรับผิด

ทางอาญาของกฎหมายประเทศไทย 
 
ประเทศไทย ประมวลกฎหมาย

อาญา 
พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความ 
ผิดเกี่ยวกับคอมพิว 
เตอร์ พ.ศ. 2550 

ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
.... 

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

หลัก ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อ
บุคคลที่สาม โดย
ประการที่น่าจะท าให้
ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง 
ถูกดูหมิ่นหรือถูก
เกลียดชัง ผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานหมิ่น
ประมาท 

ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจ
สนับสนุนหรือยินยอม
ให้มีการกระท า
ความผิดตามมาตรา 
14 ในระบบคอมพิว 
เตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของตน ต้อง
ระวางโทษเช่น 
เดียวกับผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา 
14 
 

เห็นได้ว่าเป็นการ
ก าหนดความหมาย
โดยรวมและกว้าง 
ขวางมากจนไม่อาจ
แยกผู้ให้บริการ
ประเภทต่างๆออก
จากกันได้เลย 
ซึ่งการก าหนดความ
รับผิดเกี่ยวกับการ
หมิ่นประมาทนี้ได้มี
การ ก าหนดไว้ 2 
แนวทาง 

ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าว
แพร่หลายซึ่งข้อความ
อันฝ่าฝืนต่อความจริง 
เป็นที่เสียหายแก่
ช่ือเสียงหรือเกียรติคณุ
ของบุคคลอื่นก็ดีหรือ
เป็นที่เสียหายแก่ทาง
ท ามาหาได้หรือทาง
เจริญของเขาโดย 
ประการอื่นก็ดี ท่านว่า
ผู้นั้นจะต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่
เขาเพื่อความเสียหาย 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

ประเทศไทย ประมวลกฎหมาย
อาญา 

พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 

ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
.... 

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

    อย่างใดๆอันเกิดแต่
การนั้นแม้ทั้งเมื่อตน
มิไดรู้้ว่าข้อความนั้น
ไม่จริงแต่หากควรจะ
รู้ได ้

ข้อยกเว้น ผู้ใดแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อความ
ใดโดยสุจรติ 
1. เพื่อความชอบ
ธรรมป้องกันตนหรือ
ป้องกันส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับตนตาม
คลองธรรม 
2. ในฐานะเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติการ
ตามหน้าท่ี 
3. ติชมด้วยความ
เป็นธรรมซึ่งบุคคล
หรือสิ่งใดอันเป็น
วิสัยของประชาชน
ย่อมกระท าหรือ 
4. ในการแจ้งข่าว
ด้วยความเป็นธรรม 
เรื่องการด าเนินการ
อันเปิดเผยในศาล
หรือในการประชุม 
ผู้นั้นไมม่ีความผิด
ฐานหมิ่นประมาท 

ไม่มีข้อยกเว้น ได้มีการน าเสนอ
ก าหนดภาระความ
รับผิดให้แกผู่้ให้ 
บริการอินเทอรเ์น็ต
ออกเป็นสองแนว 
ทางโดยก าหนดตาม
หลักการแจ้งเตือน
และเอาออก 
(Notice and Take 
Down) และ Safe 
Harbor มาใช้ในการ
พิจารณาการก าหนด
ความรับผิด 

ผู้ใดส่งข่าวสาส์นอัน
ตนมิได้รู้ว่าเป็นความ
ไม่จริง หากว่าตนเอง 
หรือผู้รบัข่าวสาส์น
นั้นมีทางได้เสียโดย
ชอบในการนั้นด้วย
แล้ว ท่านว่าเพียงที่
ส่งข่าวสาส์นเช่นนั้น
หาท าให้ผู้นั้นต้องรับ
ผิดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนไม ่
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

ประเทศไทย ประมวลกฎหมาย
อาญา 

พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท า
ความ ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 
2550 

ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท า
ความ ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 
.... 

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

ผู้ให้บริการเนื้อหา 
(Content 
Provider) 

ไม่ต้องรับผิดฐาน
ตัวการร่วม ตาม
มาตรา 83 แต่
จะต้องรับผดิฐาน
เป็นตัวการโดยตรง
หากว่าผู้ให้บริการ
เป็นผู้สร้างข้อมูลที่
ผิดกฎหมาย 

ต้องร่วมรับผิดเสมอ รับผิดหากมีการ
กระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งอันมีลักษณะ
เป็นการสร้างหรือมี
ส่วนร่วมในการ
กระท าผดิ 

ผู้ให้บริการประเภท
นี้เป็นผู้ที่มีอ านาจใน
การควบคุม ดูแล 
บริหาร แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงและก าหนด
เนื้อหาข้อความหรือ 
รูปแบบการ
ให้บริการใดๆ ใน
เว็บไซตไ์ด้อยา่ง
เต็มที ่(Editorial 
Control) 
เช่นเดียวกับผู้พมิพ์ 
ผู้ปรtพันธ์หรือ
บรรณาธิการ หรือผู้
เผยแพร ่
(Publisher) ในสื่อ
แบบดั้งเดิม 
จึงต้องรับผิด 

ผู้ให้บริการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต
(Access Provider) 

ไม่ต้องร่วมรับผิด
ตาม มาตรา 83 
มาตรา 86 
เนื่องจากรูปแบบ
การให้บริการไมไ่ด้
เข้าองค์ประกอบ
ความรับผิด 

ต้องร่วมรับผิดทุก
กรณ ี

ไม่ต้องรับผิดหากว่า
เมื่อไดรู้้ถึงการกระ 
ท าความผิดแล้วผู้ให้
บริการด าเนิน การ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่กฎหมายก า
หมด 

ผู้ให้บริการกลุ่มนี้
ไม่ได้มสี่วนเข้าไป
ดูแลตรวจสอบ เนื้อ 
หาซึ่งตนมีหน้าที่
เพียงการขนส่งข้อ 
มูลประ มวลผลและ
เข้าใช้บริการ ผู้ให ้
บริการประเภทนี้จึง
ย่อมมิอาจทราบถึง 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

ประเทศไทย ประมวลกฎหมาย
อาญา 

พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท า
ความ ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 
2550 

ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท า
ความ ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 
.... 

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

    เนื้อหาของข้อมูล
หรือข้อความนั้นได้ 
ผู้ให้บริการที่เป็นสื่อ 
กลางในการส่งข้อมูล
นี้จึงไม่ต้องรับผิด
เพราะการขนส่ง
ข้อมูล 

ผู้ให้บริการให้เช่า
พื้นที่หรือServerใน
อินเทอร์เน็ต  
(Host-Service-
Provider) 

รับผิดภายใตเ้งื่อนไข 
คือ ต้องดูว่าผู้ให ้
บริการได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
กระท าความผิด
หรือไม่ ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตมเีจตนา
เพียงแค่ต้องการเงิน
ค่าเช่าเท่านั้น (ไมไ่ด้
มีเจตนาในการ
กระท าความผิด) 

ต้องร่วมรับผิดทุก
กรณ ี

ไม่ต้องรับผิดฐานเมื่อ
ได้รู้ถึงการหมิ่น
ประมาทและได้มี
การถอดถอน แก้ไข 
เพื่อไม่ได้ความผิด
นั้นเผยแพรต่่อไป 
แต่หากว่าเมื่อไดรู้้ถึง
การหมิ่นประมาทแต่
ยังคงเพิกเฉยจะต้อง
รับผิด 

ในบางกรณีผู้ให้ 
บริการประเภทนี้มี
อ านาจในการก าจัด 
ลบท้ิง ซึ่งข้อความที่
อยู่ในขอบเขตการ
ให้บริการของตน 
หากปรากฎว่ามีข้อ 
ความที่ก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่อ
บุคคลอื่นและผู้ให้ 
บริการได้รูห้รือควรรู้
ถึงข้อความดังกล่าว
แล้วแต่ยังคงเพิกเฉย 
ไม่ด าเนิน การใดๆ 
กับข้อความหรือ
ข้อมูลนั้น แม้กรณี
เช่นนี้ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต
ประเภทนี้จะมไิด้
เป็นผู้น าเข้ามาใน 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

ประเทศไทย ประมวลกฎหมาย
อาญา 

พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท า
ความ ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 
2550 

ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท า
ความ ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 
.... 

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

    ระบบซึ่งข้อความ
ดังกล่าวก็ย่อมถือได้
ว่าผู้ให้บริการไดไ้ข
ข่าวให้แพร่หลาย
แล้วผู้ใหบ้ริการย่อม
ต้องรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 

ผู้ให้บริการในการ
จัดเก็บข้อมลู
ช่ัวคราว(Cashing) 

ไม่ต้องร่วมรับผิด
เพราะจากการ
ให้บริการถือได้ว่า
เป็นเพียงตัวกลาง
เท่านั้น 

ต้องร่วมรับผิดทุก
กรณ ี

ไม่ต้องรับผิดหากว่า
เมื่อไดรู้้ถึงการระท า
ความผิดแล้วผู้ให้
บริการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่กฎหมายก า
หมด 

ผู้ให้บริการเหล่านี้จะ
เป็นผู้ให้การนับสนุน
ทางด้านเทคนิคและ
โปรแกรม เพื่อวาง
ระบบในการเข้าใช้ 
การส่ง หรือการจัด 
เก็บข้อมูลในเครือ 
ข่ายอินเทอร์เน็ต
เท่านั้น แต่จะไม่ได้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาหรือข้อมลูใน
ระบบเครือข่ายอิน 
เทอร์เน็ตโดยตรง ซึ่ง
มีลักษณะเทียบได้
กับผู้จ าหน่าย 
(Distributor) 
ในสื่อแบบดั้งเดิมไม่
ต้องรับผิดเพราะถือ
ว่าเป็นเพียงผูส้่ง
ข้อมูลข่าวสาร
เท่าน้ัน 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

ประเทศไทย ประมวลกฎหมาย
อาญา 

พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท า
ความ ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 
2550 

ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท า
ความ ผิดเกี่ยวกับ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 
.... 

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

หมายเหต ุ  ที่ต้องร่วมรับผดิ
ทั้งหมดเนื่องจาก
นิยายค าว ่ผู้ให้ 
บริการได้หมายรวม 
ถึงผู้ให้บริการทุก
ประเภทและไมไ่ด้มี
การก าหนดข้อต่อสู้
เพื่อยกเว้นความรับ
ผิดให้แก่ผู้ให้บริการ
แต่อย่างใดในมาตรา 
15 

  

 
กรณีมาตรา 14(1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

2550 เป็นมาตราที่ถูกใช้ในการฟ้องร้องเพ่ือเอาผิดกับผู้กระท าความผิดมากที่สุด ซึ่งเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดในเชิงเนื้อหา เช่น การโพสต์เนื้อหาหรือข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทผู้อ่ืน 
การหลอกลวงกันในอินเทอร์เน็ต หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ซึ่งตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
มาตรา 14(1) นี้  จริงๆแล้วไม่ได้เขียนไว้เพ่ือใช้กับกรณีการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะ
การหมิ่นประมาทสามารถใช้ประมวลกฎหมายอาญาได้ แต่มาตรา 14(1) ที่พูดถึงข้อมูลปลอมหรือ
ข้อมูลเท็จนั้นในการตรากฎหมายฉบับนี้ตั้งใจจะให้ใช้กับกรณีเกี่ยวกับการกระท าผิดประเภท การฟิ
ชชิ่ง (Phishing) แต่ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายมาปรากฏว่ามาตรานี้ถูกตีความผิดออกไป
จากเจตนารมณ์มากที่สุด และถูกน าไปใช้ในการฟ้องร้องกันแทนกฎหมายทั่วไปในความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ดังนั้นเจตนารมณ์ของการมีร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... ครั้งนี้ก็เพ่ือที่จะท าให้มาตรา 14(1) มีความชัดเจนมากขึ้นโดยพยายามปรับปรุง
แก้ไขถ้อยค าให้ใช้กับกรณีฟิชชิ่งเท่านั้น และในขณะเดียวกันก็ได้มีการพิจารณาในการปรับบทลงโทษ
โดยมีการเสมอให้ลดโทษลงจากโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี เหลือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
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ตารางท่ี 4.3    เปรียบเทียบความแตกต่างความผิดต่อเนื้อหาและความผิดที่กระทบต่อความ มั่นคง 
มาตรา 14 ระหว่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. …. (ฉบับ สพธอ) 

 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ฉบับ สพธอ. (3 เมษายน 2556) 

มาตรา 14 ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุ
ไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
(1) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ ง
ข้อมูล คอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้ง 
ห ม ด ห รื อ บ า ง ส่ ว น  ห รื อ ข้ อ มู ล 
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการ
ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ
ประชาชน 

มาตรา .... ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์อันเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งทั้งหมดหรือบางส่วน ท าให้ผู้
หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงและท าให้ได้ไปซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 
กรณีมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550 เห็นว่าเป็นปัญหาที่เด่นชัดที่สุดของพระราชบัญญัตินี้เพราะการก าหนดภาระความรับผิดของผู้
ให้บริการ ว่าหาก “จงใจสนับสนุนหรือยินยอม” ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความผิด ต้องรับโทษ
เท่ากับผู้โพสต์ ซึ่งการก าหนดบทลงโทษเช่นนี้เป็นการไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ  

ฉะนั้น ในร่างฉบับใหม่นี้ได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าใหม่ โดยเปลี่ยนจากค าว่า ผู้
ให้บริการที่ “จงใจสนับสนุนหรือยินยอม” มาเป็นค าว่า ผู้ให้บริการที่ "รู้หรือควรได้รู้" ข้อเสนอนี้ได้มี
การแบ่งออกเป็นสองทาง แต่ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก แบบแรกก าหนดหน้าที่โดยอัตโนมัติของผู้
ให้บริการว่า ต้อง “รู้ หรือ ควรได้รู้” ข้อเสนอนี้มาจากฐานความคิดที่ว่า ผู้ให้บริการมีหน้าที่
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จึงย่อมรู้หรือควรจะได้รู้ว่ามีข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความผิดอยู่ แบบที่
สอง ยังคงก าหนดหน้าที่โดยอัตโนมัติของผู้ให้บริการ แต่เขียนเพ่ิมว่า ผู้ให้บริการที่ รู้ หรือ ควรได้ รู้ 
“หรือ” ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขหรือระงับการท าให้แพร่หลาย ซึ่งต้องด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม    

 
 
 
 
 



155 

ตารางท่ี 4.4   ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างภาระความรับผิด มาตรา 15 ระหว่าง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ….  

 (ฉบับ สพธอ) 
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับ 
สพธอ. (3 เมษายน 2556) 

มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใด
จงใจสนับสนุนหรือยินยอม
ให้มีการกระท าความผิด
ตามมาตรา 14 ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของตน ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา 14 

แนวทางที่ 1 
“มาตรา .... ผู้ให้บริการผู้ใดรู้หรือควรได้รู้ว่ามีข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิด
ตามมาตรา .... (ข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง) หรือมาตรา .... (ข้อมูล
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง) ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของตน และมิได้ด าเนินการแก้ไขหรือระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยเร็ว ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ” 
  
แนวทางที่ 2 (เพื่อสนับสนุนการน ามาตรการ Notice and Take Down มา
ประยุกต์ใช้ โดยเปิดช่องให้สามารถก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติของ ผู้
ให้บริการที่จะท าการตกลงร่วมกันเสมือนเป็น Best Practice) 
“มาตรา .... เมื่อผู้ให้บริการรู้ หรือควรได้รู้ หรือได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ถึงการกระท าอันเป็นความผิดตามมาตรา .... (ข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคง) หรือมาตรา .... (ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง) ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ให้รีบด าเนินการแก้ไข
หรือระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวภายในเวลาอัน
เหมาะสมนับแต่วันที่รู้หรือได้รับแจ้ง หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ก าหนด หากผู้ให้บริการมิได้ด าเนินการแก้ไขหรือระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษ. . . 
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งหมายความถึงบุคคลผู้ดูแลหรือได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ดูแลเนื้อหาท่ีปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 

 
 



 
บทท่ี 5  

 
สรุปและขอ้เสนอแนะทางกฎหมาย 

 
5.1  สรุป 
 

ความผิดที่เกิดข้ึนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนับวันยิ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเลื่อย ๆ อย่าง
เห็นได้ชัดตามการพัฒนาของเทคโนโลยีซึ่งการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อ่ืนสามารถเกิดขึ้น
ได้เป็นการง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากสามารถลงมือกระท าความผิดได้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดของทุกมุมโลก 
อีกทั้งการที่จะแสวงหาพยานหลักฐานหรือสืบค้นข้อมูลส่วนตัวของผู้กระท าความผิดโดยตรงก็ยิ่งเป็น
การยากซึ่งลักษณะธรรมชาติของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการสะดวกที่จะลบหรือท าการก าจัด
สิ่งที่เป็นหลักฐานได้โดยง่ายและส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะจับกุมผู้กระท าความผิดที่แท้จริงมาด าเนินคดี
ได้นี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่ต้องการก่อความเสียหายเลือกที่จะกระท าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพราะเป็นการยากที่จะถูกจับกุม ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองการหมิ่นประมาท
บุคคลอ่ืนโดยกระท าบนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เพียงแต่สร้างความเสียหายเฉพาะตัวเท่านั้นบางครั้งอาจจะ
เกิดความเสียหายแก่สังคมโดยรวมหรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจ
เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่สามารถแพร่กระจายข่าวสารออกไปสู่ผู้ คนในวงกว้างได้
อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าหมิ่นประมาทแบบธรรมดา จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทสามารถกระท าได้ง่ายดายและสามารถเกิดขึ้นในทุก ๆ บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่
ว่าผู้ให้บริการนั้นจะเป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการก็ตาม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงถือว่าเป็น
ตัวแปลและเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การหมิ่นประมาทเพ่ิมความเสียหายได้เป็นทวีคูณ 

เมื่อการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายและทุกเพศทุกวัยก็
สามารถที่จะท าได้เพียงแค่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายออกมา
รองรับและคุ้มครองผู้ที่เสียหายอันเกิดจากการหมิ่นประมาท แต่จากที่ได้ท าการศึกษามาทั้งหมดนี้ก็ยัง
ไม่เห็นถึงกฎหมายใดที่สามารถน ามาปรับใช้กับการกระท านี้ได้อย่างสมบรูณ์ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ทั่วไปหรือกฎหมายเฉพาะที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ที่จ าต้องมีการก าหนดภาระหน้าที่ให้กับผู้ให้บริการเนื่องมาจากผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็น
ประเภทใดสามารถเป็นคนแรก ๆ ที่จะได้มีโอกาสรู้ถึงการกระท าความผิดนั้นและในต่างประเทศ
อย่างเช่นประเทศเยอรมนีได้มีการก าหนดหน้าที่ให้กับผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตไว้เป็นการเฉพาะ
เพ่ือเอาผิดหากมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นภายใต้ระบบที่ตนดูแลหรือประเทศอังกฤษก็ได้มีการ
บัญญัติถึงเงื่องไขในการได้รับยกเว้นโทษของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้และประเทศสหรัฐอเมริกาก็มี
หลักเกณฑ์ในการลงโทษโดยพิจารณาถึงความใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์กับเนื้อหา ซึ่งในทุกประเทศที่มี
การก าหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดและก าหนดบทลงโทษไว้สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ เป็นการก าหนด
ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดโดยพิจารณาจากรูปแบบของการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป
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เมื่อการให้บริการมีความแตกต่างกันแล้วความรับผิดก็ไม่ควรที่จะเหมือนกันได้ ซึ่งหากก าหนดให้รับ
ผิดเป็นอย่างเดียวกันอย่างประเทศไทยแล้วจะท าให้ไม่เกิดความเป็นธรรมอย่างมากต่อผู้ให้บริการที่
เป็นแค่ตัวกลาง ประเทศต่าง ๆ ที่ได้ท าการยกมาเปรียบเทียบล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีอย่างสูงและมีผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการมากหรือให้ความส าคัญในเรื่อ งความเป็น
ธรรมของผู้ให้บริการโดยได้มีการแก้ไขในกฎหมายเก่าหรือบัญญัติกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพ่ือรักษาความ
สมดุลระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ควบคุมและเข้าถึงการกระท าความผิดในรูปแบบใหม่ ๆ  
อย่างประเทศเยอรมนีได้มีการแก้ไขกฎหมายโดยท าการยกเลิกกฎหมายเก่าที่ล้ าสมัยและท าการ
บัญญัติขึ้นมาใหม่เป็นกฎหมายเฉพาะเพ่ือน ามาปรับกับความผิดที่เกิดขึ้นอยู่หรือที่จะเกิดในอนาคตให้
กฎหมายสามารถเอาผิดกับตัวผู้กระท าที่แท้จริงได้ 

ที่ประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เพราะในต่างประเทศได้มีการกระท าความผิดฐาน
หมิ่นประมาทกันมากและเป็นคดีความกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาอย่างประเทศอังกฤษก็ได้มีการ
ฟ้องร้องกันอยู่ตลอดเวลาโดยมาตรการของประเทศอังกฤษเป็นการฟ้องร้องกันทางแพ่งโดยก าหนด
บทลงโทษเป็นค่าปรับที่มีจ านวนสูงมากจนท าให้ผู้ให้บริการเกรงกลัวต่อกฎหมายหรือกลัวที่จะต้องเสีย
ค่าปรับเพราะหากถูกปรับบ่อยครั้งจะท าให้ศูนย์เสียรายได้อันมหาศาลไปซึ่งกรณีนี้เป็นการสร้างหน้าที่
โดยอัตโนมัติและท าให้ผู้ให้บริการหันมาใส่ใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหาที่ผ่านเข้ามาในระบบมาก
ขึ้นไม่ว่าเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนั้นผู้ให้บริการทราบเองหรือผู้ที่เสียหายได้ท าการแจ้งเป็นการต่างกับของ
ประเทศไทยที่มีการกระท าผิดเช่นนี้มากเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ วันแต่ไม่ได้มีการฟ้องร้องกันโดยใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยตรง แต่หันกลับไปใช้กฎหมายอาญาที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปมากกว่าที่จะฟ้องร้องกัน
ตามกฎหมายเฉพาะจึงท าให้กฎหมายไม่มีการปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งการปรับใช้กฎหมายตามประมวล
กฎหมายอาญาในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถที่จะน ามาปรับใช้ได้กับทุกกรณีที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ออกมารองรับกับการกระท าความผิดรูปแบบใหม่ทางอินเทอร์เน็ตแต่เป็น
การบัญญัติเพ่ือเอาผิดกับผู้กระท าความผิดอันละเมิดต่อกฎหมายโดยตรงเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่
จะน ามาใช้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและยังคงมีปัญหาในเรื่องของการตีความ แต่หากจ าต้องน า
กฎหมายอาญาของประเทศไทยมาปรับบังคับใช้กับข้อเท็จจริงแล้วจ าเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขประมวล
กฎหมายอาญาเพ่ือให้มีความชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องท าการตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดต่อ
กฎหมายและเมื่อรู้ถึงเนื้อหาที่ผิดต่อกฎหมายแล้วจะต้องด าเนินการปิดกั้นและลบสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ออกจากเครือข่าย กรณีนี้เป็นการก าหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ให้บริการทุกประเภทที่จะต้องท าการตรวจสอบ
ก่อนเสมอเพ่ือเป็นการลดข้ออ้างเรื่องเจตนาให้หลุดพ้นจากความรับผิดแต่การตรวจสอบนี้จะต้อง
เป็นไปตามความสามารถและอุปกรณ์เทคโนโลยีแต่ละประเภทด้วย เมื่อมีการก าหนดหลักเกณฑ์
เหล่านี้เป็นการชัดแล้วก็สามารถที่จะน าหลักทั่วไปในทางอาญามาปรับใช้เพ่ือคุ้มครองเอาผิดกับ
ผู้กระท าความผิดได้และสามารถที่จะเอาผิดกับผู้ให้บริการที่ เพิกเฉยหรือปล่อยเมื่อรู้ถึงความผิดแล้ว 
ฉะนั้นการก าหนดหน้าที่ต่างๆต้องตั้งอยู่ในรากฐานของลักษณะการให้บริการที่แตกต่างกันอย่างใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี แม้ประเทศไทยจะได้มีการรวมตัวกันของผู้
ให้บริการเพ่ือเป็นการสร้างกฎกติกาในการให้บริการและเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยแต่ก็เป็น
การจัดตั้งเพียงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกันเองไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐแต่อย่างใด เป็นการต่าง
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กับประเทศเยอรมนีที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการตรวจสองเนื้อหาข้อมูลที่จะถูกเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพ่ือควบคุมการกระท าความผิด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.
2550 แต่อย่างไรก็ตามการที่มีพระราชบัญญัตินี้ขึ้นก็ไม่ได้เป็นการลดปัญหาต่าง  ๆ แต่กลับเป็นการ
เพ่ิมข้อถกเถียงในวงวิชาการและในการตีความกฎหมายในวงการปฏิบัติด้วย เนื่องจากกฎหมายนี้มี
เจตนารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและเอาผิดกับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าความเสียหาย
นั้นจะเกิดกับบุคคลโดยส่วนตัวหรือเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศโดยได้ก าหนดให้ผู้ให้
บริการต้องร่วมรับผิดในฐานะตัวการกับผู้ที่กระท าผิดต่อกฎหมายด้วย แต่การก าหนดหลักเกณฑ์ความ
รับผิดหรือการก าหนดบทลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 ไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่ได้เป็นการบัญญัติที่อยู่บนพื้นฐานของการให้บริการแต่อย่างใด แต่เป็น
การก าหนดความรับผิดและบทลงโทษโดยเหมาหมายรวมถึงผู้ให้บริการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเห็นได้ว่าไม่ได้ท าให้เกิดความเป็นธรรม
อย่างใดๆเป็นการแตกต่างกับต่างประเทศที่ค านึงและให้ความส าคัญในเรื่องการให้บริการที่ต่างกัน 

ในเมื่อลักษณะการให้บริการของแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไปรวมถึงวัตถุหรือ
ภาระหน้าที่ให้บริการก็ไม่เหมือนแล้วจึงควรมีข้อก าหนดความรับผิดทางอาญาแยกออกจากกันและรับ
ผิดแตกต่างกันตามหน้าที่ของการให้บริการหรืออย่างน้อยที่สุดการจะบัญญัติบทลงโทษนั้นก็ควรที่
จะต้องค านึงถึงเจตนาของผู้ให้บริการเป็นส าคัญด้วยมิใช่เพียงแค่เห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นใน
ระบบเครือข่ายแล้วจะต้องรับผิดเสมออย่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นการก าหนดว่าผู้ให้บริการจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย
บุคคลอื่นเป็นผู้กระท าแบบเคร่งครัดเกินไปจนเกิดความไม่ยุติธรรม และการจะน าหลักความรับผิดโดย
เด็ดขาด (Strict Liability) ของประเทศอังกฤษมาปรับใช้ก็เห็นว่าไม่สมควรเนื่องจากผู้ให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการไม่ควรที่จะต้องมารับผิดที่ตนเองไม่ได้กระท า 

ตามท่ีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 ได้ก าหนด
บทลงโทษไว้ให้ถึงกับต้องจ าคุก ปรับ หรือท้ังจ าทั้งปรับนั้น อาจจะเป็นการยากที่จะให้ยอมรับเพราะผู้
ให้บริการบางประเภทหาต้องรับผิดเพียงเป็นตัวกลางและการกระท าความผิดที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายไม่ได้เกิดหรือไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มอีกทั้งไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ผู้อ่ืนต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่กลับต้อง
มารับผิดหรือแบกรับผลที่เกิดขึ้นอันเกินกว่าหน้าที่ของผู้ให้บริการจึงไม่เป็นธรรม 
 
5.2  ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย 
 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่กระท าความผิดหรือมีการกระท า
ความผิดเกิดข้ึนในระบบเครือข่ายที่อยู่ในความดูแลนั้นจะต้องรับผิดร่วมกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 มาตรา 14 และมาตรา 15 ซึ่งการกระท า
ความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนนี้ในประมวลกฎหมายอาญาก็ได้ก าหนดเป็นความผิดไว้เช่นกัน
ตาม มาตรา 326  และมาตรา 328 ฉะนั้นในทางทฤษฎีผู้ที่กระท าความผิดจึงต้องรับผิดทั้งสอง
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กฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วการที่ผู้กระท าความผิดหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะมา
รับผิดทั้งสองกฎหมายเห็นว่าไม่อาจจะเป็นไปได้ เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามีหลักการที่ว่า ยิ่ง
จริงยิ่งผิด แสดงให้เห็นได้ว่าการจะลงโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญานั้นสามารถเอาผิดกับ
ผู้กระท าได้ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นความจริงหรือเป็นข้อความเท็จก็ตาม แต่หากจะลงโทษทาง
อาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 
ก าหนดหลักไว้ว่าจะต้องเป็นข้อความที่ปลอมหรือเป็นข้อความเท็จเท่านั้นแสดงให้เห็นว่า ถ้าผู้กระท า
ความผิดฐานหมิ่นประมาทแม้จะกระท าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตแต่เนื้อหาข้อความนั้นเป็นความจริงแล้ว ผู้
ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่อาจที่จะเอาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 ได้เลย  

และอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับเจตนารมณ์ทางกฎหมาย
เพราะประมวลกฎหมายอาญาได้มุ่งเน้นเอาผิดกับตัวผู้กระท าโดยตรง ซึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 ได้มุ่งเน้นเอาผิดกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
มากกว่าผู้ก่อความเสียหาย 

ดังนั้น จะเป็นไปได้ยากหากต้องการที่จะฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในเวลาเดียวกัน ซึ่งทั้งสอง
กฎหมายเป็นการก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับฐานความผิดหมิ่นประมาทเหมือนกัน แต่หลักการที่ใช้
พิจารณาแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดปัญหาว่ากฎหมายทั้งสองมีความขัดแย่งกันเองอยู่ในตัวไม่มีความ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน ผู้เขียนจึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวว่าควรที่จะต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าจะ
เป็นการแก้ไขในกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งหรือทั้งสองกฎหมายเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นและง่ายต่อ
การตีความเป็นการลดปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ส าคัญจะเป็นการสร้างเสถียรภาพต่อความเป็น
ธรรม 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 เป็นการก าหนดความรับผิดฐานหมิ่นประมาทแบบ
ทั่วไปจึงไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการกระท าที่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเท่าใดนัก เนื่องจากการกระท าความผิด
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหากเทียบแล้วก็ถือว่าเป็นการกระท าโดยการโฆษณา ฉะนั้นจึงควร
ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 328 เพ่ือให้มีความควบคุมต่อการกระท าผิดและเป็นการก าหนดบทลงโทษอีก
ด้วย  

เดิมทีมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่า ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้
กระท าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ท าให้
ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือบันทึกอักษร กระท าโดยการ
กระจายเสียงหรือการกระจายภาพหรือการท าโดยการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืน ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท 

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบและความมุ่งหมายของมาตรานี้แล้วเห็นได้ว่าไม่ได้เอาผิดกับการ
กระท าที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเพราะการบังคับใช้มาตรานี้ก่อนที่ระบบอินเทอร์เน็ตจะมีและในขณะออก
กฎหมายอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้รับความนิยมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วควรที่จะต้องเพ่ิมความรับผิดในส่วนนี้
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เข้าไปด้วยโดยอาจจะเพ่ิมเป็นมาตรา 328/1 ก็ได้โดยก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการกระท าผิดบน
อินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะมาตราไปเลย กล่าวคือ  

วรรคหนึ่ง หากการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 328 ได้กระท าผ่านทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของผู้ให้บริการซึ่งได้รับรู้หรืออาจรู้ถึงการกระท านั้น แต่กลับ
เพิกเฉยเสียไม่ด าเนินการอย่างใด ๆ เพ่ือยับยั้งไม่ให้ความเสียหายมีอยู่ต่อไป ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปีและปรับไม่เกินสามแสนบาท 

วรรคสอง ความในวรรคหนึ่งหามีผลบังคับถึงบุคคลที่เป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการ 
และเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอินเทอร์เน็ตโดยตรงออก

มาแล้วเมื่อปี2550 ก็เห็นได้ว่ายังคงมีความไม่ชัดเจนอยู่เกี่ยวกับค านิยามและความรับผิดและ
บทลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 ซึ่งเดิม
มาตรา 3 ได้บัญญัติว่า “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 

(1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ
อ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
ฉะนั้นจากค านิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ท าให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการ
ตีความหมายเป็นอย่างมากเพราะถ้อยค าในตัวบทกฎหมายบางค ายังไม่มีความชัดแจ้งมากพอเป็นการ
ก าหนดนิยามความหมายแบบรวม ๆ กว้าง ๆ ให้มีการครอบคลุมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในทุก
ประเภทและอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการบัญญัตินิยามความหมายที่กว้างมากจนเกินไปจนไม่อาจที่จะ
สามารถแบ่งแยกผู้ให้บริการออกเป็นประเภทของผู้ให้บริการได้เลยท าให้ผู้ให้บริการบางประเภทต้อง
มาแบกรับหรือรับภาระท่ีจะต้องรับผิดร่วมกับผู้ใช้บริการอ่ืนที่กระท าความผิดต่อกฎหมาย 

ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าควรที่จะท าการแก้ไขปรับเปลี่ยนค านิยามเพ่ือให้ตรงตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย โดยต้องท าการเพิ่มวรรคในมาตรา 3 ขึ้นมาอีกวรรคหนึ่งเพ่ือเป็นการก าหนดความหมาย
ของผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวกลาง กล่าวคือ มาตรา 3 ควรที่จะบัญญัติว่า  

วรรคที่หนึ่ง เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ให้บริการ หมายความว่า 
 (1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ

อ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น  

(2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  
วรรคที่สอง ในกรณีที่ผู้ให้บริการมิใช่ผู้เริ่มต้นหรือผลิตข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และ

มิได้เป็นผู้ควบคุมหรือสั่งการให้มีการกระท าความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีความใกล้ชิดต่อ
ข้อมูลถือว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ให้บริการตามความในพระราชบัญญัตินี้  

จากการที่ได้เสนอแนะแนวทางการก าหนดค านิยามใหม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นแก่ผู้ให้บริการอย่างแท้จริง แม้การให้ค านิยามตาม
วรรคหนึ่ง (1) และ (2) จะเป็นการให้ความหมายอย่างเช่นเดียวกับมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่า
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ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ก็ตามที่ เป็นการก าหนดความหมายโดย
ภาพรวม แต่ข้อเสนอแนะนี้ได้มีการก าหนดความหมายของผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลางเข้าไปในวรรค 
สอง จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในรูปแบบลักษณะใดๆก็ตามหากการ
ให้บริการนั้นเข้าข่ายตามความหมายของมาตรา 3 วรรคสอง แล้วย่อมต้องถือว่าได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย 

และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิเคราะห์ตามความในวรรคที่สองแล้วเห็นได้ว่า ผู้ให้บริการที่มีลักษณะ
รูปแบบของการให้บริการที่เป็นไปในประเภทตัวกลางหรือเป็นประเภทผู้ให้บริการที่ท ากา รเพียง
ส่งผ่านข้อมูลของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการกระท า
ความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการแล้วไม่จ าเป็นต้องกลับมารวมรับผิดกับผู้ใช้บริการอย่าง
ตัวการร่วมตามความหมายเดิมอีกต่อไป นั้นหมายความว่าหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใดที่เป็นแค่
เพียงตัวกลางกฎหมายได้ให้ความรับรองไว้โดยอัตโนมัติว่าไม่ต้องรับผิดร่วมในการกระท านั้นๆแต่อย่าง
ใด ฉะนั้นการที่แก้ไขปรับปรุงและเพ่ิมเติมเนื้อหาขึ้นมานี้เป็นการตีความหมายให้ค านิยามก าหนด
ประเภทของผู้ให้บริการไว้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์อย่างมากในการบังคับหรือตีความการใช้
กฎหมายเพื่อลดปัญหาของการตีความว่าผู้ให้บริการประเภทใดที่จะต้องรับผิดและประเภทใดที่ไม่ต้อง
รับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

เดิมมาตรา 14 บัญญัติว่าผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(1) น า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

(2) น า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(3) น า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม(1)(2) 
(3) หรือ (4) 
 จากที่ท าการศึกษามานี้แสดงให้เห็นได้ว่าการจะเอาผิดกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องผ่าน
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 14(1) เสียก่อน แต่เมื่อได้มีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... มีการเปลี่ยนแปลงในมาตรา14(1)168 โดยเน้นที่จะใช้กับประเภทฟิชชิ่ง 

                                                           
168

 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ ....  
มาตรา …. ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือปกปิด

ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งทั้งหมดหรือบางส่วน ท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงและ
ท าให้ได้ไปซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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(Phishing) เท่านั้น หากเป็นเช่นนี้ก็จะท าให้ไม่สามารถที่จะเอาผิดฐานหมิ่นประมาทได้อีกซึ่งเดิมใช้ค า
ว่า"โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน" ในร่างเปลี่ยนเป็น "ท าให้ไปได้ซึ่ง
ทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน" ส่วนนี้น่าจะชัดเจนขึ้น และท าให้มาตรา 14(1) ไม่ได้
เป็นกฎหมายหมิ่นประมาทอีกต่อไป 

ดังนั้น มาตรา 14 ควรที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุงเป็นการด่วนโดยจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเต็ม
อนุมาตราขึ้นอีกอนุมาตราหนึ่ง กล่าวคือ มาตรา 14 (1)-(4) ยังคงไว้เหมือนเดิมแต่จ าเป็นที่ต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอนุมาตรา 5 โดยอนุมาตรา 5 จะเป็นการพูดถึงหลักเกณฑ์การกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทอันเป็นการเฉพาะโดยตรงไปเลย อาจจะบัญญัติว่า ผู้ใดน าเนื้อหาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่ว่าข้อมูลนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นจริงหรือไม่ก็ตามโดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้ อ่ืนหรือประชาชน และเรื่องที่เกี่ยวกับการเผยแพร่หรือส่งต่อก็น ามาบัญญัติไว้ใน
อนุมาตรา6 ต่อไป  

ส่วนในเรื่องค่าปรับตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้มีการก าหนดไว้ในอัตราไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตรงนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า
ควรที่จะต้องปรับจ านวนเงินให้สูงขึ้นเป็น ไม่ต่ ากว่าสองแสน บาท เพราะการที่จะต้องมาเสียค่าปรับที่
สูงขึ้นจะเป็นการท าให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตขาดก าไรลงไปเป็นการมากซึ่งจะเป็นการสร้างหน้าที่โดย
อัตโนมัติแก่ผู้ให้บริการในการที่จะต้องค่อยตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลในระบบมากขึ้น ฉะนั้นหากมีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 ขึ้นใหม่ก็ควรที่จะ
ก าหนดเป็น 6 อนุมาตรา เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 ส่วนเรื่องความรับผิดหรือบทลงโทษนั้นผู้ เขียนเห็นว่าควรที่จะยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิม
เนื่องจากผู้ให้บริการจะต้องมารับผิดได้นั้นจะต้องผ่านมาตรา 14 มาก่อน ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการที่ดี
แล้ว แต่อย่างไรก็ดีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ให้บริการในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550 นั้น ยังคงไม่เป็นธรรม เนื่องจากเป็นการ
ก าหนดให้ต้องรับผิดโดยไม่ได้มีข้อยกเว้นหรือข้อต่อสู้ให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวกลาง โดยบัญญัติ
ว่า  ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา 14 
เห็นได้ว่าเมื่อมีการบัญญัติความรับผิดแบบนี้แล้วย่อเป็นการที่ไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่ได้พิจารณาจาก
รูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันของแต่ละประเภทเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น มาตรา 15 ควรที่จะต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับความรับผิดและเพ่ิมเต็มเนื้อหาในส่วนที่
เกี่ยวกับข้อยกเว้นโดยให้ผู้ให้บริการแต่ละประเภทรับผิดตามสัดส่วนและหน้าที่ของตน กล่าวคือ 
อาจจะต้องมีการเพิ่มวรรคมาตราเข้าไปเพื่อก าหนดให้กฎหมายมีความชัดเจนมากข้ึน  
 วรรคหนึ่ง  ผู้ให้บริการที่ท าหรือเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือ
ข้อมูลของตนหากสิ่งเหล่านั้นขัดต่อกฎหมายอันน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา 14 

วรรคสอง  ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดตามความในวรรคหนึ่ง หากผู้ให้บริการไม่ได้กระท าการ
แก้ไขข้อมูลเนื้อหานั้นหรือไม่ต้องรับผิดในการเก็บข้อมูลใดตราบเท่าที่ผู้ให้บริการไม่รู้ถึงการกระท า
ความผิด แต่ผู้ให้บริการจะสามารถยกข้อยกเว้นความรับผิดได้นั้นผู้ให้บริการจะต้องกระท าการลบหรือ
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ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายอย่างรวดเร็วทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนหรือร้องเรียนหรือได้รับ
ค าสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่ 

วรรคสาม  ผู้ให้บริการคนใดได้กระท าโดยจงใจหรือเป็นผู้สนับสนุนไม่อาจที่จะน าหลัก
ข้อยกเว้นความรับผิดตามความในวรรคสองมาใช้บังคับได้ และในการส่งผ่านข้อมูลหรือการเชื่อมต่อ
เพ่ือเข้าถึงหรือการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นการจัดเก็บตราบเท่าที่จ าเป็นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการส่งข้อมูลเท่านั้น 

วรรคสี่ ตามความในวรรคหนึ่งหาได้น ามาใช้กับผู้ให้บริการที่เป็นเพียงตัวกลางในการส่งผ่าน
หรือถ่ายโอนเนื้อหาข้อมูลหรือเป็นการเชื่อมต่อเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าถึงข้อมูล 
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