ผู้กด Like คือการร่วมลงชื่อรับรองข้อมูลอันเป็นความผิดดังกล่าว แม้มิได้มี
เจตนาโดยตรง แต่ย่อมเล็งเห็นผลว่าการกด like นั้นทําให้ข้อมูลได้รับความเชื่อถือมาก
ขึ้ นย่ อมเข้ าองค์ ประกอบความผิ ดในฐานะตั วการร่ วมตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓ที่ระบุว่า ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
ดังนั้น ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ควรระลึกเสมอว่าสังคมออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัว
แต่เป็นพื้นที่สาธารณะ ผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบ ทั้งทางด้านสังคมและด้านกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง การทํางานและการดําเนินชีวิตในอนาคต
ของตนเองได้
บรรณานุกรม
กูรู กม.คอมฯ ยืนยัน กดไลค์ ไม่ผิดกฎหมาย. (๑๗ กันยายน ๒๕๕๖). สืบค้น
๒๕กันยายน ๒๕๕๗จากhttp://www.thairath.co.th/content/370332
เตือน'โพสต์-แชร์-ไลค์'ต้านคสช.ผิด!. (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗). สืบค้น
๒๕กันยายน ๒๕๕๗จากhttp://www.komchadluek.net/mobile/detail/
20140612/186363.html
ปกรณ์ พึ่งเนตร. (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖). “ม็อบออนไลน์” ร้ายกว่าเปิดตัว จับตา คดี
“แฮคอีเมลธุรกิจ” พุ่ง.กรุงเทพธุรกิจ,น. ๒.
มานิตย์ จุมปา. (๒๕๕๔). คําอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

นายอนุชา ดีสวัสดิ์
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ

คิดสักนิด... ก่อนกด LIKE & SHARE..!!
การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นจัดว่าเป็นสื่อรูปแบบใหม่ เป็นอีก
ช่องทางการสื่อสารที่สําคัญและมีบทบาทต่อสังคม ถือเป็นทางเลือกที่สําคัญของผู้คน
ในปัจจุบัน จากวิธีการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม สื่อสารมวลชนต่าง ๆ
ทั้งหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร โทรทัศน์ และวิทยุ ต่างหันมาให้ความสําคัญกับ
การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กันมากขึ้น อาจ
ถือได้ว่าสังคมในปัจจุบันทุกวันนี้ได้กลายเป็นสังคมออนไลน์ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์ ในรูปแบบ real time สําหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่เป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบันหลายช่องทาง เช่น facebook twitter YouTube
Yahoo google+ เป็นต้น
ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ นับว่ามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นตามมา เนื่องจากมีการนําไปใช้ในทางที่ผิด ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ใช้เป็นเครื่องมือ

ในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนในสังคม ยิ่งในยุคของการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารด้วย
ความรวดเร็ว ขาดการไตร่ตรอง จนเกิดความเสียหาย การใช้สื่อออนไลน์ในการกด
Like(ถูกใจ) หรือกดShare (ส่งต่อ) โดยเฉพาะในส่วนการกด
Like เพื่อแสดง
ความเห็นว่า “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” กับข้อความหรือรูปภาพที่มีคนโพสต์ ถือเป็น
สิทธิเสรีภาพที่สามารถทําได้ แต่ในการกด Like กรณีข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ การก่อร้าย การก่อรัฐประหาร หรือปลุกระดม
ให้บุคคลภายนอกกระทําความผิดดังกล่าว ซึ่งอาจทําให้ผู้กด Like ถูกดําเนินคดีในฐานะ
ผู้สนับสนุนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงหรือการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ ในส่วน
ของการกด Share อาจต้องระมัดระวังเรื่องการแชร์ข้อมูลบางอย่างที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง
เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกด Share จะทําให้เกิดการเผยแพร่ คลิปวิดีโอ หรือข้อความ
และหากข้อความหรือคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ก็อาจเข้าข่ายเป็น
ผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดนั้นได้
ทั้งนี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการ Like และ Share ดังนี้
๑. ในกรณีที่มีการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ต ผู้โพสต์จะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ที่บัญญัติว่า ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อ
บุคคลที่สาม โดยประการที่ทํ าให้ ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้น
กระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจําและปรับ
หากมีการ Share ข้อมูลที่หมิ่นประมาทและผู้ที่กด Share ทราบอยู่แล้วว่า
ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และมีเจตนาเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามเพื่อให้เกิด
ความเสียหาย ในการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ต จะมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๒๘ ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร
ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ ทําให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
แผ่ น เสี ย ง หรื อ สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง บั น ทึ ก ภาพ หรื อ บั น ทึ ก อั ก ษร กระทํ า โดยการ

กระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทําการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น
ผู้กระทําต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
๒. การกด Share ข้อมูลคอมพิวเตอร์ คือ การกระทําโดยเจตนาเพื่อเผยแพร่
ข้อมูล หากข้อมูลนั้นเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการ
ที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน
(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา
(๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอัน
ลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕)
เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
ผู้กด Share ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยผู้กดแชร์รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลที่ปลอม
หรือข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือ
การก่อการร้ายตามกฎหมายอาญา รวมถึงการแชร์ข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจาร ผู้กด
Share ต้องรับผิด ตามมาตรา ๑๔ (๕) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

