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บทคัดยอ 
 เจาหนาท่ีรัฐ หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานราชการ เปนกลไกสําคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของรัฐให
ประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย  รวมถึงการตอบสนองความตองการของประชาชนในรัฐ สรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ดวย
สาเหตุดังกลาวเจาหนารัฐตองมีความจําเปนตองมีความเก่ียวของกับประชาชนโดยสวนใหญ 

ในปจจุบันการปฏิบัติหนาของเจาหนาท่ีรัฐ ท่ีมักจะเกิดปญหาในหลายดาน ไมวาจะเปนปญหาความไมเขาใจในการทําหนาท่ีของ
ฝายเจาหนารัฐ หรือการจํากัดอํานาจหรือขอบเขตวาดวยการใชอํานาจโดยกฎหมาย จึงทําใหในบางครั้งบางที่เจาท่ีรัฐอาจตองอาศัย
ระมัดระวัง และใชความละเอียดถ่ีถวนในการดําเนินกิจกรรมในทางปกครอง จนสงผลใหเกิดปญหาความลาชาในการปฏิบัติหนาที่ และ
ความไมพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิง เจาหนาท่ีรัฐท่ีปฏิบัติหนาเก่ียวของกับงานบริการ ซ่ึงจะมีภารกิจท่ี
เก่ียวของกับประชาชนโดยตรง หรืออาจเปนภารกิจท่ีเก่ียวกับการใหคุณใหโทษแกประชาชน สวนมากมักเกิดประเด็นการวิวาทะระหวาง
เจาหนาท่ีตํารวจกับประชาชนบอยครั้ง ดังจะเห็นปรากฏในหนาขาว หรือส่ือสังคมออนไลนท่ัวไป ไมวาจะเปนการแอบถายคลิปวีดีโอ
ระหวางท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ี จนนํามาเผยแพรในสังคมออนไลน และนําไปสูกระแสการวิพากษวิจารณซึ่งสวนใหญแลว คนท่ีเขามา
วิพากษวิจารณมักจะมองวาตาํรวจเปนฝายกระทําตอประชาชนเสียมากกวาซึ่งในบางครั้งบางทีผูชมยังไมไดคิดและพิจารณาใหดีวาท่ีมาท่ีไป
ของเร่ืองดังกลาวเปนอยางไร  

ท้ังนี้ประชาชนผูรับสื่อควรพิจารณาและวิเคราะหขอมูลขาวสารใหดีกอนจะวิพากษวิจารณ เพราะอาจจะนํามาซ่ึงการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร 

 
คําสําคัญ : การใชอํานาจ  เจาหนาท่ีรัฐ  สื่อสังคมออนไลน 
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Abstract 
 State officials mean persons acting in government agencies. It is an important mechanism to drive public 
policy of the state to achieve the goals. Including responding to the needs of the people in the state. Satisfy the 
public. For this reason, the state needs to be relevant to the people in large part. 
 At present, the practice of state officials. There are many problems. The problem is not understanding the 
duties of the state. Or the limitation of power or scope on the exercise of power by law. So sometimes, some state 
may need to be cautious This is a very important part of the process. As a result, there is a delay in the performance 
of duties. And the dissatisfaction of the public. especially State officials involved in the service. The mission is directly 
related to the people. Or maybe it's a mission that involves giving you the blame. Most often there is a public-relations 
issue between the police and the public As will be seen in the news page. Or social media online. Whether it is a 
video clip while the police perform. And publish in the online society. And lead to a stream of criticisms, most of 
which. People who criticize often see that the police are more committed to the people, and sometimes the audience 
is not thinking and considering how the source of the story is. The public should consider and analyze the information 
well before criticizing because it may bring an offense under the Computer Act. 
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บทนาํ 
บทความเรื่องน้ีเปนเรื่องท่ีควรศึกษาและเรียนรูในยุคของเจาหนาท่ีของรัฐบาลไทย ท่ีมีอิทธิพลตอการใชชีวิตของประชาชนและ

สังคมในปจจุบัน ซึ่งความเปนมาของเจาหนาท่ีรัฐเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงวางระเบียบขาราชการพล
เรือนเปนครั้งแรก ใหมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2472 เพื่อเปนแนวทางในการเลือกสรรผูมีความรูและความสามารถเขารับ
ราชการ โดยกําหนดใหมีขาราชการ 3 ประเภท คือขาราชการพลเรือนสามัญ คือ ขาราชการท่ีรัฐบาลบรรจุแตงต้ังไวตามระเบียบฯ แบง
ออกเปน 2 ช้ัน คือ ช้ันสัญญาบัตร (รองอํามาตยตรีข้ึนไป) และช้ันราชบุรุษ 

ขาราชการพลเรือนวิสามัญ คือ บุคคลท่ีรัฐบาลจางไวใหทําการเฉพาะอยาง หรือระยะเวลาชั่วคราว ต้ังแตพ.ศ. 2518เปนตนมา 
เปลี่ยนใหเรียกวาลูกจางประจําเสมียนพนักงาน คือ ขาราชการชั้นต่ํา ขาราชการในประเทศไทย ไดแกขาราชการพลเรือน(ขาราชการพล
เรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองค)ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาราชการทหารขาราชการตํารวจขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิรรมขาราชการฝายอัยการขาราชการรฐัสภาขาราชการฝายศาลปกครอง
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขาราชการสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครขาราชการการเมืองขาราชการสวนทองถ่ินพนักงานอ่ืนของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานองคการมหาชนและองคการของรัฐอื่นท่ี
ไมใชสวนราชการลูกจางประจํา 

ความหมายของเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อาจจะมี
ความหมายไมตรงกับคําวาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีใชอยูในพระราชบัญญัติฉบับอื่นก็ได การพิจารณาเจาหนาท่ีของรัฐวาหมายความถึงบุคคล
ใดบาง ตองพิจารณาจากคํานิยามตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติ
วา“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา  

1) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง  
2) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมาย ใหอํานาจในการออกกฎ คําส่ัง หรือมติใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอบุคคล และ  
3) บุคคลท่ีอยูในบังคับบัญชาหรอืในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐตาม 1หรือ 2 
จากคํานิยาม “เจาหนาท่ีของรฐั” สามารถอธิบายแยกประเภทเจาหนาท่ีของรัฐไดดังน้ี 
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครองขาราชการ ในความหมายทั่วไป หมายถึง 

ผูปฏิบัติงานในสวนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 

ขาราชการ หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรับบรรจุและแตงตั้งใหรับราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตางๆ โดย
ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ซึ่งสามารถแบงขาราชการออกไดเปน 2 ประเภท คือ ขาราชการการเมือง และ
ขาราชการประจํา 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อศกึษาถึงปญหาและอุปสรรครวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่รัฐในส่ือสังคมออนไลน 
 

เงื่อนไขความรับผิดของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 
 อํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปของรัฐ ไดแก การจัดทําบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความตองการโดยรวมของประชาชน เชน 
การคุมครองชีวิตและทรัพยสินของราษฎร การปองกันประเทศ การดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดระเบียบการปกครองของรัฐ 
การดาํเนินการในทางเศรษฐกิจ การศึกษา การสังคมสงเคราะห การสาธารณูปโภค เปนตน ในการจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวน้ีฝาย
ปกครองตองปฏิบัติการตางๆ เพ่ือประโยชนของรัฐท่ีเรียกวา “การกระทําทางปกครอง” ซึ่งเปนการกระทําของรัฐโดยองคกรเจาหนาท่ีฝาย
ปกครอง ตามรัฐนิติรัฐน้ันตองเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎร ใหพนการการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของฝายปกครอง หมายถึง รัฐหรือหนวยงานของรัฐหรอืเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานอยูในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
และราชการสวนทองถ่ิน โดยจะกลาวถึงหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําการปกครอง ดังน้ี 
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หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําการปกครอง 
  การกระทําทางปกครองจะตองชอบดวยกฎหมายน้ัน หมายความวา เจาหนาท่ีฝายปกครองจะดําเนินการที่ฝาฝน หรือ
ละเมิดตอบทบัญญัติของกฎหมายไมได และในขณะเดียวกัน ถาเจาหนาท่ีฝายปกครองกระทําการในลักษณะกําจัดหรือรุกลํ้าสิทธิเสรีภาพ
ของราษฎร จะตองมีกฎหมายใหอํานาจแกเจาหนาท่ีฝายปกครอง นอกจากน้ันในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดหนาท่ีใหกับฝายปกครอง 
เจาหนาท่ีฝายปกครองตองบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายดวย5 
  ประเภทของการกระทําทางปกครอง 
  การกระทําทางปกครองน้ันสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คอื 
 
นิติกรรมทางปกครอง 
  การกระทําทางปกครองท่ีเปนนิติกรรมทางปกครองน้ัน เปนการแสดงออกซึ่งเจตนาของเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีมุงจะผูก
นิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลหรือเปนการกระทําท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองมุงท่ีจะกอตั้งความสัมพันธทางสิทธิและหนาที่ระหวางเจาหนาท่ี
ฝายปกครองกับเอกชน6 โดยการกระทําท่ีเปนนิติกรรมท่ีเปนทางปกครองน้ัน อาจจําแนกออกไดเปนนิติกรรมทางปกครองฝายเดียวหรือนิติ
กรรมทางปกครองหลายฝายก็ได 

1) นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว 
    นิติกรรมาทางปกครองฝายเดียว เปนการแสดงเจตนาหรือสงการฝายเดียวของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี 
ท่ีมุงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิหนาท่ีตามกฎหมาย ซ่ึงอาจเปนนิติกรรมท่ีมีผลบังคับเปนการเฉพาะรายหรือเปนนิติกรรมท่ีมีผล
บังคับเปนการท่ัวไปก็ได 

2) นิติกรรมการปกครองหลายฝาย 
    นิติกรรมการปกครองหลายฝาย เปนนิติกรรมการปกครองท่ีข้ึนเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลหลายฝาย
ท่ีมีคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน ไดแก สัญญาทางปกครอง โดยมีฝายหน่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีกระทําการภายใตบังคับกฎหมาย 
 
การปฏิบัติการทางปกครอง 
   การกระทําทางปกครองท่ีเปนการปฏิบัติทางปกครองน้ันเปนการกระทําท่ีใชกําลังทางกายภาพเขาดําเนินการ
เพ่ือใหเปนตามสิทธิและหนาท่ี เชน ตํารวจใชรถยกรถท่ีจอดในท่ีหามจอด การรื้อสิ่งปลูกสรางในคูคลองสาธารณะที่ปลูกสรางผิดกฎหมาย 
การใชกําลังเขาจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย เปนตน ถือเปนการกระทําที่เปนการปฏิบัติทางปกครองหรือการกระทําทางขอเท็จจริง และ
เฉพาะการกระทําท่ีเปนนิติกรรมเทาน้ันท่ีจะกอใหเกิดปญหาในเรื่องความสมบูรณ และไมสมบูรณหรือในเรื่องโมฆกรรมหรือโมฆียกรรมขึ้น
ได สวนการปฏิบัติการทางการกระทําหรือทางขอเท็จจริงนั้นไมมีปญหาในเร่ืองน้ี เพราะการกระทําไดเกิดขึ้นจริงๆ แลว7 ดังน้ัน โดยสวย
ใหญแลวความรับผิดทางละเมิดของฝายปกครองมักเดจากการกระทําทางปกครองท่ีเปนปฏิบัติการทางปกครอง 
   การกระทําทางปกครองไมวาจะเปนนิติกรรมทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองตองเปนการกระทําท่ีชอบ
ดวยกฎหมาย ถาฝายปกครองกระทําการมิชอบดวยกฎหมาย ผูไดรับความเสียหายจะฟองรองตอศาลเพ่ือส่ังใหฝายปกครองยกเลิก เพิก
ถอน การกระทําท่ีมิชอบน้ัน ในกรณีท่ีการเพิกถอนไมเปนผลจะฟองรองตอศาล เพื่อใหฝายปกครองเยียวยาความเสียหายโดยชดใชคา
สินไหมทดแทนก็ได 

   การกระทําในทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจเกิดขึ้นไดจากเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้8 
   1) การกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมายโดยตรง ซึ่งอาจเปนการฝาฝนบทกฎหมายโดยตรง เชน 
กฎหมายใหออกคําสั่งปดโรงงานได 10 วัน แตไปสั่งปด 20 วัน หรืออาจเปนการตีความกฎหมายผิด ซึ่งการวินิจฉัยขอนี้ผู
ตีความตองมีความรูในกฎหมายปกครองอยางแทจริง (รูหลักกฎหมายปกครองและสภาพงานปกครองตามความเปนจริง
ในสังคม) หรืออาจเปนกรณีการกระทําที่เกินขอบเขตอํานาจหรือผิดวัตถุประสงคของกฎหมาย เปนตน 
                                                

5 สมยศ เชื้อไทย, “การกระทําทางปกครอง”, วารสารนิติศาสต 17,3 (กันยายน 2530) : 50. 
6 เร่ืองเดียวกัน, หนา 61. 
7 เร่ืองเดียวกัน, หนา 49. 
8 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, “การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย”, วารสารนิติศาสตร 12,1 (มีนาคม 2524) :158 -159 
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   2) การกระทําท่ีขามขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญ (procedural error) คือ มีบางกรณีท่ีกฎหมายจะกําหนด
โดยเฉพาะวากอนมีการออกกฎขอบังคับหรือคําส่ังใดฝายปกครองตองปฏิบัติเชนใดกอน ถาปรากฏวามีการขามข้ันตอนไป ตองมีการ
พิจารณากันวาขั้นตอนนั้นเปนสาระสําคัญหรือไม ถาขั้นตอนดังกลาวเปนสาระสําคัญ การกระทําท่ีทําไปอาจถือวาเสียเปลาก็ได แตกี่
พิจารณาวาข้ันตอนใดเปนขั้นตอนท่ีเปนสาระสําคัญ เปนขั้นตอนท่ียุงยาก เพราะผูพิจารณาตองรูงานปกครอง และผลของงานน้ันโดย
แทจริง 
   3) การใชดุจพินิจโดยมิชอบ การใชดุลพินิจเปนการปฏิบัติหนาท่ีอยางหนึ่งของฝายปกครอง แตการใชดุจพินิจ
เปนไปโดยไมมีเหตุอันควร เชน ลําเอียง ไมสุจริต ไมยึดถือขอเท็จจริง หรอืพยานหลักฐานท่ีถูกตองหรือสมควร ก็เปนมูลเหตุใหฟองรองเปน
คดปีกครองได 
 นอกจากรัฐจะตองรับผิดในเรื่องของการกระทําทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายแลว ในบางกรณีรัฐอาจตองรับผิดตอเอกชน 
แมวาการกระทําของรัฐน้ันไมเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายดวย ซึ่งแตกตางจากความรับผิดของเอกชนท่ัวไป ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมของสังคมในเรื่องความรับผิดของรัฐในกรณีท่ีรัฐไมไดกระทําผิดหรือมีสวนบกพรองหรือท่ีเรียกเปนภาษาฝร่ังเศสวา “LA 
RESPONSABILITE SANS FAUTE” น้ัน ในบางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศสไดพัฒนาไปคอนขางมากโดยมีหลักเกณฑใหรัฐตองรับผิดใน
หลายกรณี ดงัจะกลารายระเอียดในบทตอไป ในหัวขอ “ความรบัผิดชอบของรัฐในประเทศอ่ืน” 

อํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ ซึ่งในประเทศไทยก็แตกตางกันออกไป ตามบทบาทของแตละกลุมงาน การใชอํานาจตามกฎหมาย
ของผูปกครอง ไมวาจะเปนรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ ก็ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในการปกครองของบุคคลท่ี
ปกครอง หากผูปกครองหรือผูซ่ึงมอีํานาจและหนาที่มากกวาประชาชนโดยท่ัวไป ไดกระทําการเอนเอียงในการใชอํานาจและหนาท่ีของตน
ไปในทางท่ีไมดี จะทําใหประชาชนภายใตปกครองไดรับผลกระทบท่ีเสียหายโดยตรงจากการเอนเอียงการใชอํานาจปกครองท่ีถูกตองของ
ผูปกครอง การใชอํานาจและหนาท่ีดังกลาวจึงตองต้ังอยูบนพื้นฐานและหลักการท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนท่ีมาของ "หลักการใชอํานาจหนาท่ีตาม
หลักกฎหมายมหาชนในการบริหารประเทศและการบริการสาธารณะของรัฐ หนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ"การใชอํานาจของแต
ละประเภทของเจาหนาที่ ก็แตกตางกันออกไปตามบทบาท แตหลักการใชอํานาจซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1) การใชอํานาจและหนาท่ีของรัฐ ของ หนวยงานของรัฐ และของเจาหนาท่ีของรัฐน้ันจะตองกระทําเพ่ือใหบรรลุผลตามเปา 
ประสงคของกฎหมายเทาน้ัน 

2) การใชอํานาจและหนาท่ีของรฐั ของ หนวยงานของรัฐ และของเจาหนาที่ของรัฐน้ันจะตองกระทําดวยความเหมาะสมและตาม
สมควร 

3) การใชอํานาจและหนาท่ีของรัฐ ของ หนวยงานของรัฐ และของเจาหนาท่ีของรัฐน้ันจะตองไมเปนการสรางภาระใหแก
ประชาชนจนเกินควร 

การท่ีเปนเจาหนาท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและอํานวยความสะดวกสบายใหประชาชนไมวาจะ
เปนหนวยงานไหน องคกรใดก็ตองทําเพ่ือประชาชนโดยท่ีไมหวังผลสิ่งอ่ืนใดตอบแทน อยางไรก็ตามตองมีหลักการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐท่ี
บริการประชาชนจึงมีคานิยมสรางสรรค 5 ประการ ท่ีเจาหนาที่ของรัฐถือปฏิบัติ 

1. กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง หมายถึง ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยา
วิชาชพี ไมยอมโอนออนตามอิทธิพลใดๆ 

2. มีความซื่อสัตยสุจริต รวมถึงมีความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหนาของเจาหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม 
แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอประชาชน ตอผลการปฏิบัติงาน ตอองคกร และตอการพัฒนา
ปรับปรุงระบบราชการ 

3. โปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองได 
เปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย 

4. ไมเลือกปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชังในการใหบริการ ปฏิบัติตอผูมารับ
บริการดวยความมีนํ้าใจ เมตตา เอ้ือเฟอ 

5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด ทํางานใหเกิดผลดีแกหนวยงานและสวนรวม ใชทรัพยากรของ
ทางราชการใหคุมคา เสมือนหน่ึงการใชทรัพยากรของตนเอง เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก 

คนไทยกับส่ือสังคมออนไลนในปจจุบันเมื่อเรามองยอนกลับไปในชวงไมก่ีปที่ผานมาหากพูดถึงคําวา “เครือขายสังคมที่
เต็มไปดวยกลุมคนทุกเพศทุกวัยที่ทํากิจกรรมติดตอสื่อสาร พูดคุย แลกเปล่ียนขอมูลดานความบันเทิง หรือกิจกรรมอื่นๆ ไปยัง
พื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งดานการคมนาคมขนสง การคาและบริการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน
การสื่อสารที่กาวไปอยางรวดเร็ว สงผลใหเราสามารถเขาถึงบริการดานขอมูลขาวสาร และการติดตอส่ือสารในยุคการเช่ือมตอไร
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สายผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตไดมากขึ้น จะเห็นไดวา ตั้งแตเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอยางกาวล้ํา ส่ือสังคมออนไลนกลับ
สงผลไปตอชีวิตประจําวันและความสัมพันธของคนในสังคมอยางชัดเจนยิ่งขึ้น จนกลายเปนประเด็นทางสังคม ที่ทั้งสื่อ กฎหมาย
และประชาชนเองจะตองใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาเหลานี้ ที่ใชเวลาไปกับสื่อออนไลนวันละ หลายชั่วโมง 
ความเขาใจสื่อที่ผิดๆ จนอาจนําไปสูความขัดแยง ทะเลาะวิวาท จนถึงขั้นทํารายรางกายตามมา การที่ไมมีตัวตน หรือมีตัวตน
ซอนเรนในโลกออนไลน ทําใหคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดง ‘ความแรง’ ออกมาในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะใน
สังคมวัยรุนสมัยนี้ที่มีการสื่อสารหวนขึ้น สั้นขึ้น แรงขึ้น หรือวัฒนธรรมแบบสามคําส่ีพยางค อยางเวลาที่เราพูดหวนๆ จะมีความ
แรงอยูดวย ซึ่งจะนําไปสูการวิวาทงายขึ้น” สื่อออนไลน  มีบทบาทกับสังคมปจจุบันอยางหลีกเล่ียงไมได ขอมูลขาวสารบนสื่อออนไลน
ซ่ึงมีอยูมากมายน้ี มีท้ังขอมูลจริง ขาวลือ  และ ขาวลวง เน่ืองจากผูใชอินเทอรเน็ตสามารถทําหนาที่ไดท้ังผูสงสารและผูรับสาร โดยมีสื่อ
ใหม อาทิ facebook ทวิตเตอร ไลน ยูทูป เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน ซ่ึงนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการติดตอสื่อสารแลว ยังมี
บทบาทในการกําหนดประเด็นตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ดังน้ัน ส่ือออนไลน จึงมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพขอมูลขาวสาร
ของผูคนในยุคปจจุบัน ขณะท่ี สื่อสิ่งพิมพด้ังเดิม หรือ สื่อกระแสหลัก ก็ใหความสําคัญกับการผลิตขาวออนไลนมากข้ึน และลดปริมาณการ
ผลิตส่ิงพิมพตามความตองการท่ีลดลงเชนกัน นอกจากน้ี ส่ือประเภททีวี ก็มีการปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเปล่ียนไปดวยการผลิตขอมูล
เพื่อเผยแพรผานชองทางออนไลน ซ่ึงเปนการเพิ่มทางเลือกในการชมขอมูลยอนหลังในรูปแบบคลิปวิดีโอ รวมถึงการพัฒนาไปสูระบบสังคม
ไรพรมแดน 

ประเด็นปญหาในการใชอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐในประเทศไทยซึ่งมีปญหาน้ีเกิดข้ึนท้ังขาราชการประจํา และ ขาการ
การเมือง ยกตัวอยางขาราชการประจําท่ีบริการประชาชน ไมวาในองคกรขนาดใหญหรือขนาดเล็กก็ตาม เจาหนาที่บางกลุมหรือบางคน 
เบ่ียงเบนอํานาจไปในทางท่ีไมถูกตอง เชนการรับเงินใตโตะ การบริการระหวาง คนมีอิทธิพล กับ คนรากหญาธรรมดา การเขารับราชการ
โดยใชเสนสายเลือด และอีกมากมาย ในปจจุบันน้ีสังคมออนไลนมีอิทธิพลมากในประเทศไทย และขาวสารรวดเร็วมากย่ิงขึ้น ท้ังจริงและ
เท็จ  และในกรณีน้ีเองโดยเฉพาะพลัง “โซเชียล” หรอืส่ือสังคมออนไลนท้ังใน เฟสบุคใลนจะเปนพลังท่ีสําคัญและทรงอานุภาพเปนอยางย่ิง
ในการถวงดุลกับสื่อหลักตางๆ พลังท่ีสื่อหลักท้ังหลายเหลาน้ีใหความยําเกรง เพราะถาจะวาไปแลวผูออกความเห็นผานโซเชียล ก็คือ
ผูบริโภคขาวสาร ส่ือสวนมากไมคอยกลัวเจาหนาท่ีของรัฐ เพราะมีหลักฐานเปนท้ังภาพ คลิปเสียง หรือคลิปวีดีโอเลยก็วาได เชนกลอง
โทรศัพทมือถือกลองบนรถยนตซึ่งบันทึกภาพและคลิปเสียงของการกระทําความผิด เพียงใชเวลาแคเพียงไมก่ีนาทีก็สามารถชี้ถูกและผิดได
ในคลปิหรือภาพนั้นและสามารถยังบอกถึงความผิดวาใครผิดใครถูก เอาเขาจริงๆ แลวหลักฐานท่ีเปนคลิปอาจจะมีบางทอนบางตอนเทาน้ัน 
ซ่ึงก็ยังไมสามารถตัดสินใจวาใครผิดใครถูก การต้ังใจบิดเบือนขอมูลแสดงวาถึงเจตนาที่ผูสง แตการบิดเบือนดวยความไมตั้งใจ แตตกเปน
เคร่ืองมือของผูอ่ืน เปนเรื่องท่ีนาเสียดายอยางย่ิง การโพสตหรือแชรหรือดวยวิธีการอ่ืนใด ท่ีทําใหขอมูลขาวสารแพรออกไป โดยมิไดระบุ
แหลงท่ีมาอยางชัดเจน  เชนการถายคลิปเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูนั้น ซึ่งจะมีบางขาว หรือบางคลิป ท่ีไดออกผานมาในโลกสังคม
ออนไลน บางขาวอาจจะเปน เจาหนาท่ีเอาเปรียบประชาชน ซึ่งมันก็เกิดข้ึนวงการ หรือวงจรของเจาหนาท่ีรัฐ และมันก็เกิดปญหาเราน้ีมาก 
จนทําใหฝงทางดานประชาชนเขาใจ และคิดตอเจาหนาท่ีรัฐไปในทางลบเลยก็วาได หรือบางขาวอาจะเปนประชาชนไมยอมรับผิดของ
ความผิดของตน และพยายามโตตอบถกเถียงตอเจาหนาท่ี การใชกฎหมายมาอางบาง  และจึงใชสื่อน้ีเปนเคร่ืองมือในการเลนงานฝง
เจาหนาท่ีรัฐ แตก็เพียงแคถายบางชวงบางตอน ท่ีเปนแงลบของเจาหนาท่ีรัฐ ซึ่งถาคลิปอยูบนส่ือสังคมออนไลนแลว ประชาชนคนอ่ืนเสพ
ขาวผานโซเชียว ก็จะทําใหเขาใจผิดและไดแสดงความคิดเห็นกันมากมายผานโซเชียว ตางคนตางหลายความคิด ซึ่งส่ือ นักขาวในประเทศ
ไทยก็ตองติดตามและหาขอมูลท่ีถูกตอง แตผูสื่อขาวในปจจุบันน้ี ไมเห็นถึงความถูกตองมากนัก แตเพียงแคตองการขายขาว ของตนเพียง
เทานั้น ถึงอยางไร โลกสังคมก็ใหความสนใจสื่อมากกวา กลุมบุคคลท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐซ่ึงปรากฏอยูในคลิปท่ีมีความบิดเบียนอยูแลว ซ่ึงก็มี
กรณน้ีีเกิดขึ้นเปนประจําในสังคมท่ีมีกระแสนิยมทางดานจับผิด และติดตามความไมโปรงใสของเจาหนาท่ีรัฐทุกองคกร และอาจสงผลทําให
การทํางานของเจาหนาท่ีรัฐใหการทํางานยากขึ้นเพียงเพราะประชาชน ไมเคารพตอกฎหมาย แตใชกระแสนิยมในสังคมออนไลนมาใชเปน
เครื่องมือในการดําเนินชีวิตและไมกลัวตออะไรท้ังน้ัน เพราะกลุมคนสวนมาก กับองคกรภาครัฐซึ่งเปนเสียงสวนนอยในการท่ีจะออกมา
แสดงความคิดเห็นน้ันก็ยากแลว แตในขณะเดี่ยวกันการใชสังคมหรือ การใชอํานาจตองไมละเมิดสิทธ์ิท้ังสองฝาย ผูถูกปฏิบัติตองเคารพกัน
ท้ัง 2 ฝาย ถาจะใหหลักการทํางานของท้ังภาคเอกชนและภาครัฐนั้นเปนไปอยางมีสิทธิภาพและไมมีกรณีน้ีเกิดข้ึน ใหภาคประชาชนอยูใน
ขอบเขตท่ีควรจะเปน และไมบิดเบียนขอมูลจริงของสื่อเหลาน้ัน ซ่ึงเปนท้ังผลดีของฝายเจาหนาท่ีรัฐและเราท่ีเปนประชาชนดวย ซ่ึง
เจาหนาท่ีรัฐเองก็ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และตองมีความตรงไปตรงมาตามหลักการและคานิยมของเจาหนาที่รัฐอยูแลว และ
ก็ยังมกีฎหมายเปนเครื่องยึดเหน่ียว ในการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ และ ประชาชนดวย  

ในสังคมออนไลนมักจะมีกลุมคนท่ีอาศัยจังหวะท่ีประชาชนสวนใหญโจมตีการกระทําของเจาหนารัฐ กระทําการท่ีเปนการทาทาย
อํานาจรัฐโพสตfacebookดาหนวยงานของรัฐเปนประจําทุกวัน บิดเบือนเสนอขอมูลดานเดียว ดาผูอ่ืนหรือหนวยงานรฐั แสดงความคิดเห็น
หรือคอมเมนตดาบุคคลอ่ืน ผิดศีลธรรมหรือขัดตอความสงบเรียบรอย เพื่อใหเกิดความวุนวายในบานเมือง ทุจริตหลอกลวงทางfacebook
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เพื่อแสวงหาประโยชน รวมถึงการโฆษณาขายสินคา เจาของfacebook เว็บไซต ซึ่งท้ังหมดน้ีอาจเขาขายการกระทําความผิด ตาม
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 สาระสําคญับางสวนท่ีผูใชโซเชียลมีเดียอาจไดรับโทษคือ 

1. เจาของเว็บไซต หรือfacebookที่เปดใหคนท่ัวไปไดแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะพวกท่ีมีคนติดตามเปนแสน หากความเห็น
ผิดกฎหมาย มาตรา 15 เจาของเว็บไซตท่ีมีเว็บบอรดใหตั้งกระทูแสดงความคิดเห็นจะตองคอยตรวจสอบวาผูท่ีมาโพสตขอความ โพสต
ขอความท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือไมอยางไร หรือละเมิดสิทธิคนอ่ืน หรือมีขอความลามกอนาจาร 
จะตองคอยลบขอมูลท่ีผิดกฎหมายออกอยูสมํ่าเสมอ มิฉะน้ันจะมีความผิดตามกฎหมาย 

2. กระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรเก่ียวกับความม่ันคง หรือความปลอดภัยสาธารณะมาตรา 12 
3. หลอกลวงหรือทุจริตหรือบิด เบือนหรือขอมูลปลอม หรือขอมูลเท็จ อันมิใชความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 14 (1) เปน

กรณีท่ีแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น เชน หลอกลวงขายสินคาหรือบริการ หลอกใหโอนเงินเขาบัญชี
กอนและไมสงมอบสินคา หรือหลอกลวงโดยปลอมตัวเปนบุคคลอื่น ทําใหไดเงินหรือทรัพยสินไปจากประชาชน รวมท้ังการใชขอมูลท่ี
บิดเบือนความจริง เชน บอกไมหมด หรือความจริงคร่ึงเดียว ทําใหการความเขาใจผิด ไดเงินทองหรือทรัพยสินไปจากประชาชน แตตองมิใช
คดหีมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ถามีการกระทําความผิด เชน ดากัน หรือเรื่องชูสาว ก็ตองไปดาํเนินคดีตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 326 หรอืมาตรา 328 ไมสามารถที่จะอางบทบัญญัติใหมน้ีได 

4. เผยแพรสงตอ (แชร) ขอมูลหลอกลวงหรือทุจริต กระทบตอความมั่นคง กอการราย ลามก มาตรา 14 (5) และวรรคทาย พวก
ท่ีชอบแชรโดยปราศจากการตรวจสอบความ ถูกตองของขอมูล เชน อางวาจะมีการกอการรายหรือจะมีการกอวินาศกรรม หรือจะมีการวาง
ระเบิดตามสถานท่ีราชการซึ่งเปนความเท็จทําใหประชาชนตกใจ รวมท้ังขอมูลหลอกลวงตมตุนท้ังหลาย ผูท่ีแชรก็จะมีความผิดตาม
กฎหมายใหม 

5. รูเห็นเปนใจใหมีการกระทําความผิด มีความผิดตามมาตรา 15 เชน ไมยอมลบความคิดเห็นท่ีผิดกฎหมาย เปนตน มาตราน้ี
บัญญัติวาผูท่ีมีขอมูลเท็จหรือขอมูลท่ีผิดกฎหมายน้ีอยูในความครอบครอง ตองระวางโทษหรือถูกลงโทษเชนเดียวกับผูท่ีโพสตขอมูลหรือ
แชรขอมูล 

6. ติชมดวยความเปนธรรมไมมีความผิด มาตรา 16 วรรคสาม (ไมใชใสรายบุคคลอื่นหรือใสรายหนวยงานของรัฐโดยขาดเหตุผล
มูลความจริงและหลักฐาน เชน วิพากษวิจารณหนวยงานของรัฐเพราะเกลียดเปนการสวนตัว โพสตfacebookทุกวันดาหนวยงานของรัฐ
โดยขาดพยานหลักฐาน เปนตน) การติชมหนวยงานของรัฐ เชน มีพยานหลักฐานตามสมควรวาเจาหนาท่ีของรัฐทุจริต รับสินบน รีดไถ 
สามารถทําได แตถาไมมีพยานหลักฐานไมสามารถทําไดอีกตอไป 

7. ขอมูลที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน เชน ยุยงสงเสริมใหประชาชนเกลียดเจาหนาท่ีของรัฐ หรือ
ชักชวนใหใชความรุนแรงหรือเกิดความวุนวายในบานเมือง เปนตน มาตรา 20 

ส่ือสังคมออนไลนถือวามีประโยชนในหลายๆดาน หากผูใชน้ันใชในทางท่ีถูกตอง แมกระท้ังในวงการราชการ ก็นิยมนําเอามาใช
ประโยชนไมวาจะเปนการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ หรือแจงขาวใหประชาชนโดยท่ัวไปไดรับรูรับทราบ แตก็มีบางกลุมคนมักใชส่ือสังคม
ออนไลนใชไปในทางท่ีผิด นําไปสูการเกิดปญหาตางๆตามมาอีกมากมาย 

 
อภิปรายผล 

การใชสื่อใหเปนประโยชนในการใชชีวิตประจําวันของประชาชนหรือการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการทํางานของ
เจาหนาท่ีรัฐ เชนการใชกลองวงจรปด กลองตรวจจับความเร็ว กลองติดหมวก กลองติดรถยนต เชน ในสหรัฐอเมริกาน้ันมีการใชกลองติด
รถตาํรวจมาเปนเวลานาน โดยกลองท่ีบันทึกภาพตลอดเวลาเหลานี้ไดกลายเปนหลักฐานช้ันดีมาหลายตอหลายคร้ัง ท้ังสําหรับการเอาผิดผู
ตองสงสัยท่ัวไปและตํารวจเอง การขยายการใชงานกลองจากรถยนตมาท่ีตัวตํารวจดวยจึงนาติดตามวาจะชวยแกปญหาได  เจาหนาท่ีรัฐ
ควรจัดการปญหาเรานี้อยางเข็มงวดและเต็มประสิทธภาพ เพ่ือการทํางานของเจาหนาท่ีรฐัเอง ถึงแมวาจะมีกฎหมายคุมครองการใชงานสื่อ
สังคมออนไลนหรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร แตถาหากกฎหมายเหลานี้ยังไมเข็มงวดพอและยังไมสามารถตรวจสอบเขาถึงขอมูลความผิดไดจริง
ก็คงไมมีประโยชนอะไร ตอผูกระทําความผิดบิดเบียนขอมูล ดังน้ันถากฎหมายและเจาหนาท่ีเข็มงวด ปฏิบัตงิานอยางสุจริต และพวกเราท่ี
ใชสื่อสังคมออนไลน ปฏิบัติตามกฎหมาย ไมละเมิดสิทธของใคร ก็สามารถลดปญหาดังกลาวไดอยางแนนอน อยางไรก็ตามขาวสารจะจริง
หรือเท็จก็ขึ้นอยูกับผูเสพขาวสาร ในโลกโซเชียลน้ันเอง 
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