
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบสื่อสังคมออนไลน์
ล่วงละเมิดสถาบันฯ



การใช้สื่อสังคม Online 
และการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ ทอ.



การใช้งาน Social media ในประเทศไทย 



พฤติกรรมคนไทยติด Social media ตลอดเวลาจนขาดไม่ได้

“คนไทยส่วนใหญ่จะใช้งาน Social 
Network ตั้งแต่ตื่นนอน เข้าห้องน้้า ระหว่าง
เดินทาง ขณะท้างาน หรือแม้กระทั่งก่อนนอน 
ก็ยังเช็ค Social Network อยู่ดี จนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ้าวันไปซะแล้ว”

กิจกรรมที่คนไทยทา้มากที่สุดในการเล่น 
Social คือ การคอมเม้นต์ตอบโต้ในโพสต์ 
การแชร์ 

แหล่งที่มา Zocial inc (บริษัทวิเคราะห์ข้อมลู Social Network)



สิ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์ จะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว



การตรวจพบการกระท าความผิดของก าลังพล ทอ.
และบุคคลภายนอกที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ ทอ.ในปัจจุบัน

• ภาพการเข้าถึงที่ตั้งและพื้นที่ชั้นความลับของทางราชการ
• ภาพของการเข้าถึงบุคลากร
• ภาพการเข้าถึงภารกิจ
• ภาพถ่ายหรือการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ ทอ.ที่ท าให้ภาพลักษณ์ของ

กองทัพอากาศโดนโจมตี
• ภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสมจากการศึกษา ดูงาน การฝึกต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ



ตัวอย่างการเข้าถึงที่ตั้งและพื้นที่ชั้นความลับ



ตัวอย่างการเข้าถึงที่ตั้งและพื้นที่ชั้นความลับ (ต่อ)



ตัวอย่างการเข้าถึงที่ตั้งและพื้นที่ชั้นความลับ (ต่อ)



ตัวอย่างการเข้าถึงบุคลากร



ตัวอย่างการเข้าถึงภารกิจ



ตัวอย่างการเข้าถึงภารกิจ (ต่อ)



ตัวอย่างการเข้าถึงภารกิจ (ต่อ)



ตัวอย่างการเข้าถึงภารกิจ (ต่อ)



ตัวอย่างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ



ตัวอย่างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ



ตัวอย่างการใช้ Social media ที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน



ตัวอย่างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ



ตัวอย่างการประพฤติไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทอ.



ตัวอย่างการประพฤติไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทอ.



หน.นขต.ทอ.ต้องร่วมเผยแพร่ info graphic 
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกของข้าราชการ ทอ.



หน.นขต.ทอ.ต้องร่วมเผยแพร่ info graphic 
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกของข้าราชการ ทอ.



หน.นขต.ทอ.ต้องร่วมเผยแพร่ info graphic 
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกของข้าราชการ ทอ.



แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และทหารกองประจ าการ ของ ทอ.

อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๗ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ. 
ที่ กห ๐๖๐๙.๖/๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๕๗



๑. ค าแนะน าการใช้ส่ือสังคมออนไลน์

๑.๑ การแสดงความคิดเห็นต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช่ขององค์กร
๑.๒ การแสดงความคิดเห็นเฉพาะงานที่รับผิดชอบ งดเว้นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทาง
การเมือง
๑.๓ ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
๑.๔ มีการแสดงตัวตน เพ่ือความน่าเชื่อถือของข้อมูล (เปิดเผยเฉพาะ ยศ ชื่อ สกุล ไม่อนุญาตให้   
เปิดเผยต าแหน่ง
๑.๕ ระมัดระวังการโพสต์รูปภาพ หรือวิดีโอ ที่อาจมีการระบสุถานที่หรอืข้อมลูที่เป็นความลับของ
ทางราชการ
๑.๖ ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ก้าหนดการนัดหมาย การประชุมหัวข้อเรื่องที่มีความ
อ่อนไหว หรือที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น



๑. ค าแนะน าการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
๑.๗ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ต้องไม่ส่งผลเสียหายต่องานที่ปฏิบัติประจ้า และไม่เสียภาพลักษณ์
ของหน่วยงาน

๑.๘ ข้อมูลที่ห้ามเผยแพร่สู่สาธารณะ

๑.๘.๑ ข้อมูลความลับทางราชการ เช่น สถานภาพก้าลังรบและส่วนสนับสนุนก้าลังรบ รวมทั้ง
เอกสารทางราชการที่เน้ือหาระบุถึงก้าลังพล งบประมาณ และยุทโธปกรณ์

๑.๘.๒ ภาคพื้นที่ที่เป็นความลับของทางราชการ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุทธการ หรือ
พื้นที่อันไม่สมควรเปิดเผย

๑.๘.๓ ข้อมูลที่มีเนื้อหาดูหมิ่นต่อบุคคลหรือองค์กร

๑.๘.๔ ข้อมูลที่มีเนื้อหาในลักษณะยั่วยุ โฆษณาชวนเช่ือ ทางการเมือง



๑. ค าแนะน าการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
๑.๘ ข้อมูลที่ห้ามเผยแพร่สู่สาธารณะ (ต่อ)

๑.๘.๕ ข้อมูลสื่อลามกในทุกรูปแบบ

๑.๘.๖ ภาพความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย

๑.๘.๗ ข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นภัยคุกคามให้กับบุคคลหรือกลุ่มคน

๑.๘.๘ ข้อมูลที่มีเนื้อหาสนับสนุนการซื้อขาย การเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

๑.๘.๙ โปรแกรมที่เป็นไวรัส โทรจัน หรือมัลแวร์อื่นๆ

๑.๘.๑๐ ข้อมูลที่มีเนื้อหาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา หรือชนชั้น



๒.๒  ข้อพิจารณาก่อนการโพสตข์้อความตอบโต้บนสื่อสังคมออนไลน์
๒.๒.๑  เท่าที่จ าเป็น : ไม่จ้าเป็นต้องตอบโต้ทุกเว็บไซต์ เลือกเฉพาะเว็บไซต์

ที่อยู่ในความสนใจหรือมีผลกระทบต่อ ทอ.อย่างมาก
๒.๒.๒  โปร่งใส : แสดงตัวตน ระบุ ยศ ชื่อ ของตนเอง
๒.๒.๓  น่าเชื่อถือ : ข้อมูลที่โพสตส์ามารถอ้างอิงแหล่งที่มา แต่ต้องไม่เป็น

ความลับของทางราชการ
๒.๒.๔  รอบคอบ : ตรวจสอบข้อความให้รัดกุมถูกต้อง ไม่จ้าเป็นต้องเร่งรีบ
๒.๒.๕  สุภาพ : แสดงออกถึงความเป็นสุภาพชน โดยค้านึงถึงธรรมเนียม

ปฏิบัติ และเกียรติของ ทอ.

๒.  แนวทางปฏิบัติเมื่อพบการโพสตท์ี่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ทอ.
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๑. ห้ามไม่ให้ข้าราชการ ทอ. หรือบุคคลภายนอกน าอุปกรณ์ถ่ายภาพ หรือเครื่องมือสื่อสาร,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
บันทึกภาพหรือวีดีโอได้เข้าไปในเขตพื้นที่ยทุธการ หรือพื้นที่ปฏิบัติการดา้นการบินรวมถึงพื้นที่หวงห้าม ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานที่จ าเป็น
ต้องมีการใช้โทรศัพท์ในการตดิตอ่สื่อสาร ทั้งนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลพื้นทีน่ั้นๆ หากมีภาพ วีดีโอ หรือข้อมูลถูกเผยแพร่
และส่งผลกระทบตอ่ ทอ. ให้พิจารณาบทลงโทษแกผู่้ถา่ยภาพ ผู้เผยแพร่ และ ผบช.ที่รับผิดชอบผู้ดูแลพืน้ที่ และให้กองบินที่มีการ
อนุญาตให้มีการโดยสาร บ.ทอ. ก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องจากท่าอากาศยานทหารต้องมีการชี้แจงแจ้งเรื่อง รปภ.ภาพถ่ายก่อนขึ้นโดยสาร

มติที่ประชุม คณก.ปฏิบัติการข่าวสาร ทอ. ครั้งที่ ๖/๖๐

แนวทางการ รปภ.ข้อมูล/ภาพถ่าย
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๒. กรณีที่มีความจ าเป็นในการถ่ายภาพในเขตพื้นที่ยุทธการ, พื้นที่ปฏิบัติงาน หรือมีชั้นความลับ ของ ทอ. 
ต้องเป็นภารกิจของ ทอ. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจในการอนุมัติคือ ผู้ดูแลพื้นที่ หรือตามที่ ผบ.ทอ.
มอบหมาย

๓. ขว.ทอ.ด าเนินการจัดท าแนวทางการพิจารณาการอนุมัติการถ่ายภาพ วีดีโอ ข้อมูล และการเผยแพร่ ใน
แต่ละกิจกรรม หรือแล้วแต่ละกรณี

แนวทางการ รปภ.ข้อมูล/ภาพถ่าย (ต่อ)
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๔. การเผยแพร่ขอ้มูล/ภาพถา่ย สามารถเผยแพร่ไดเ้ฉพาะที่ผา่นการพจิารณาจากหนว่ยเกีย่วข้องแลว้
เท่านั้น หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับ รูปภาพ / ข้อมูล ที่จะเผยแพร่ ให้ประสานหน่วยที่เป็นผู้ถา่ยภาพหรือ ขว.ทอ., กร.ทอ. 
และ คณะท างานฯ เพื่อพิจารณา

แนวทางการ รปภ.ข้อมูล/ภาพถ่าย (ต่อ)

ผบ.ทอ. / เสธ.ทอ.
(ประธาน คณก.สื่อสารทางยุทธศาสตร์ ทอ.)



มติที่ประชุม คณก.สื่อสารทางยุทธศาสตร์ ทอ.

ให้ หน.นขต.ทอ. ก ากับดูแลการปฏิบัติในการใช้สื่อสังคม Online ของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนต้องสอดส่องการปฏิบัติของข้าราชการ ทอ.ไม่ให้กระท าความผิดหรือ
ยุ่งเก่ียวกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะหากเกิดการกระท าความผิด ผู้ที่ต้องคอยตอบค าถามสื่อจะเป็น 
ผบช.ระดับสูง 

ทั้งนี้หากพบการกระท าความผิดของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พลทหาร
ประจ าการของหน่วยใด ท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศหรือมีการเปิดเผย
ความลับของทางราชการ หน.นขต.ทอ.ต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง



๑. การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมฯ ยกเว้นการกดไลค์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา ๑๑๒ หรือมีความผิดร่วม
๕. กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ ๓
๖. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระท าเอง สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึงเฟซบุก๊ ที่ให้แสดงความคิดเห็น 
หากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด

๗. ส าหรับ แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบข้อความท่ีผิด พ.ร.บ.คอมฯ เมื่อลบออกจากพืน้ที่ที่ตนดูแลแล้ว จะถือเป็นผู้พ้นผิด
๘. ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร ที่ท าให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้
๙. การโพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชม อย่างให้เกียรติ
๑๐. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสยีชวีิต ต้องไม่ท าให้เกิดความเสื่อมเสยีเชือ่เสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย
๑๑. การโพสต์ด่าว่าผู้อื่น มีกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหา เอาผิดผู้โพสต์ได้ และมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี 

ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒. ไม่ท าการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ
๑๓. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใชใ้นเชิงพาณิชย์ หารายได้

๑๓ ข้อ สาระส าคัญ พ.ร.บ.ว่าด้วยกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐



๔. กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมฯ ยกเว้นการกดไลค์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ   
สถาบัน เสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา ๑๑๒ หรือมีความผิดร่วม



ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ซึ่งบัญญัติวา “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น 
หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ สามปถึงสิบห้าป”

มาตรา ๑๑๒



มาตรา ๕๒ ที่บัญญัติให้ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคง
ของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยรัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรอง
ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ก้าลังทหารเพื่อพัฒนาประเทศได้ การที่รัฐต้องจัดให้มีการทหารที่มี
ประสิทธิภาพน้ันหมายความรวมถึงรัฐต้องจัดให้มีก้าลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย 
จ้าเป็น และเพียงพอ เพื่อสามารถพิทักษ์รักษาตามที่กล่าวข้างต้นด้วย รวมทั้งในการพิทักษ์รักษาดังกล่าว
ไม่อาจใช้เฉพาะการทหารเพียงอย่างเดียว ต้องใช้หรือค้านึงถึงการทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย และมีบทบัญญัติชัดเจนให้ใช้ก้าลังทหารเพ่ือพัฒนาประเทศได้ กฎหมายที่มีบทบัญญัติ
โดยตรงเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม คือ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ส่วนการใช้ก้าลังทหารเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
การใช้ก้าลังทหาร การเคลื่อนก้าลังทหาร และการเตรียมพร้อม พ.ศ.๒๕๔๕

มาตรา ๕๒
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จากสถานการณ์ที่ผ่านมา คดีความที่มีการหมิ่นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มีจ านวนมากนี้ และ
ความคิดเหล่านี้มีการพูดคุยกันมากขึ้นในกระแสโซเชียลมีเดียท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมไทย และจากที่ผ่านมา
มีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในแต่ละเดือนเพ่ิมมากขึ้น รายละเอียดตามภาพ

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เดือน

เดือนพฤศฺจิการยนมีการพูดถึง ๓๔,๕๔๓,๕๐๔ ข้อความ

กระแสการพูดถึงสถาบันกษัตริย์
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สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการพูดถึงมากที่สุด

Twitter
(๗๑.๗๖)

จะเห็นได้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่มาจากทวิตเตอร์ และทวิตเตอร์ถือเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คนไทย
ใช้กันมากขึ้นแบบก้าวกระโดด สัดส่วนผู้ใช้งานเกือบครึ่งเป็นวัยรุ่นอายุ ๑๖-๒๔ ปี และในยุคสมัยที่คนรุ่นใหม่ตื่นรู้ 
ตระหนักถึงปัญหาการเมืองและประเด็นสังคมต่าง ๆ จึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนสังคม
ผ่านแฮชแท็กทวิตเตอร์จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์ แฮชแท็กเหล่านั้นล้วนข้องเกี่ยวกับประเด็นสังคมการเมืองทั้งสิ้น 
เมื่อขับเคลื่อนการเมืองในโลกออนไลน์มาได้ถึงจุดหนึ่ง กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เริ่มกระโดดไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในโลก
ออฟไลน์ โดยที่ยังเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวทั้งสองโลกไว้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งแนวโน้มในอนาคตดูจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
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สถิติการกระท าผิดของ ข้าราชการ ทอ.

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

จ านวน ๑ ๓

ข้อแนะน าแก่ขรก.ทอ. ส าหรับการวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดคุยเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่บางทีการพูดคุย
เหล่านั้นจะได้ไม่ถูกน าไปเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือหากพบเห็นเนื้อหาที่เป็นเป็นการบิดเบือนสถาบัน

๑. จะต้องไม่พูดถึงพระมหากษัตริย์ในทางเสียหาย เช่นเดียวกับหลักปฏิบัติทางกฎหมายที่มีต่อบุคคลทั่วไป ที่ถือว่า “การให้ร้ายคือ
การดูหมิ่น” หรือที่เรียกว่า “การหมิ่นประมาท” เพราะนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่กฎหมายปกป้องคุ้มครอง แม้ว่าจะมีคนบอกว่าในระบอบ
ประชาธิปไตยเราจะต้องมีเสรีภาพทางความคิด การพูด และการเขียน ที่มีรัฐธรรมนูญรับรองไว้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายจะให้เราใช้
เสรีภาพเหล่าน้ันเพื่อท้าร้ายผู้อื่นหรือท้าให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย ยิ่งกระท้าต่อพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วยิ่งไม่บังควร เพราะพระมหากษัตริย์ทรงฟ้องร้อง
ใครไม่ได้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐคือฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องเข้าปกป้องคุ้มครอง

๒. จะต้องไม่เผยแพร่หรือกระจายเรื่องที่มีการนินทาว่าร้ายพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยในหมู่เพื่อนฝูง ญาติมิตร หรือการ
สื่อสารในสื่อต่างๆ ที่รวมถึงโซเชียลมีเดียทั้งหลาย เพราะนั่นจะเข้าข่ายการสมคบคิดหรือมีเจตนามุ่งร้าย อันเป็นองค์ประกอบทางกฎหมาย
ที่จะต้องมีการรับผิดในทางอาญา ซึ่งหากมีคนเกี่ยวข้องจ้านวนมากก็จะมีความผิดร้ายแรง เนื่องจากมีลักษณะที่เข้าข่ายการกระท้ากัน
เป็นขบวนการ หรือเป็นองค์กรทางอาชญากรรม



- ตรวจพบ Facebook ชื่อ Apisak..Saelim ได้แชร์โพสต์ ของเพจ
ที่มีการพูดพาดพิงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๑๔ 
และ ๑๕ ก.ย.๖๒ โดยมีเนื้อหารูปภาพเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้าย
พระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ และมีการตั้งค้าถามพาดพิงว่า
ช่วยเหลือชาวอุบลกันหมดหรือยัง และ มีข้าราชการ ทอ.แชร์
มาขยายผล อาจท้าให้เกิดส่งผลกระทบต่อ ทอ.ในฐานะกองทัพ
มีหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวอย่างข้าราชการ ทอ. โพสต์พาดพิงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ผลการด าเนินการ จร.ทอ.
๑. คณท.ฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ก้าลังพล จร.ทอ. แล้ว โดยจะ
น้าเรียนให้ ผบช.ต้นสังกัดรับทราบ และสอบถามข้อเท็จจริงกรณี
ดังกล่าว
๒.ได้มีการด้าเนินการ สั่งขัง ๓๐ และธรรมรงค์วินัย ๓๐ วัน  
๓.ไล่ออกจากราชการเนื่องจากประพฤติชั่วร้ายแรง



ตรวจพบ facebook ชื่อ เฟซบุ๊กของ Treepetch Tri-trong
มีการโพสต/์แชร์ข้อความเพจที่ลอ้เลียนสถาบันกษัตริย์

ตัวอย่างข้าราชการ ทอ. โพสต์พาดพิงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์



ผลการด าเนินการ อย.
๑. คณท.ฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ก้าลังพล อย. แล้ว โดยจะน้าเรียนให้ ผบช.ต้นสังกัดรับทราบ และสอบถาม

ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
๒. ได้มีการด้าเนินการ สั่งขัง ๓๐ และธรรมรงค์วินัย ๓๐ วัน  



ตรวจพบ Facebook ชื่อ LIMewzll Kansuda โพสตล์้อเลียนสถาบันฯ
- ได้มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวในเชิงล้อเลียนหรือประชดประชันต่อสถาบันฯ โดยใช้ค้าพูดที่หลีกเลี่ยงเจาะจงที่ตัวบุคคล

โดยตรงแต่ความหมายของข้อความ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวอย่างข้าราชการ ทอ. โพสต์พาดพิงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ผลการด าเนินการ พอ.
๑. คณท.ฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ก้าลังพล พอ. แล้ว โดยจะน้าเรียนให้ ผบช.ต้นสังกัดรับทราบ และสอบถามข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
๒. ผอ.กวป.ฯ ตักเตือนและให้เขียนรายงานชี้แจง และส่ังให้ลบโพสต์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว



สิ่งที่เราท าได้ หรือไม่ได้เม่ือพบเห็นสื่อที่ละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์
๑. สิ่งที่เราท าได้

๑.๑. เมื่อพบเจอโพสต์หรือแฟนเพจที่เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ให้เราคลิกที่ “เพิ่มเติม” แล้วเลือก
ที่เมนู “รายงานปัญหาเพจ”

๑.๒. ก็อปลิงค์ เก็บหลักฐาน แคปหน้าจอ
๑.๓ ห้ามแชร์รูปหรือข้อความที่หมิ่นสถาบันนั้นโดยเด็ดขาด (เพราะอาจจะโดนไปด้วย)

ช่องทางการร้องเรียน
๑. หากบุคคลที่กระท าผิดเปน็ ขรก.ทอ. 

๑.๑. ควรแจ้งแก่ผู้บังคับบญัชาตามล้าดับขั้น
๑.๒. แจ้งผ่าน Facebook กองทัพอากาศ
๑.๓. แจ้งผ่านช่องจาก ร้องเรียนของกองทัพอากาศ ที่เว็บไซต์ กองทัพอากาศ

๒. หากเป็นบุคคลภายนอก
๒.๑. แจ้งผ่าน ปอท.
๒.๒. แจ้งความที่สถานีต้ารวจ
๒.๓. ส่งเรื่องไปที่กระทรวง ICT



๑. แจ้งรายงานข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทาง Website ซึ่งผู้พบเห็นสิ่งไม่ควรเหล่านี้สามารถแจ้งลบเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้โดยวิธีการส่งอีเมล์ภาพหลักฐานการกระท้าผิดและชื่อของเว็บไซต์นั้น ๆ ไปที่

Protect The King : แจ้งเบาะแส – หมิ่นพระบรมฯ กระทรวงกลาโหม โดยส านักปลัดกระทรวงกลาโหม
โทร (๐๒) ๙๘๐-๕๖๑๗ โทรทหาร ๕๗-๕๒๑๕๑   E-mail: cyberclean@mod.go.th

(DSI) ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department Of Special Investigation)
๑๒๘ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร./Fax: ๐-๒๘๓๑-๙๘๘๘   E-mail: webmaster@dsi.go.th

(ICT) แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๑๒๐ ม.๓ ชั้น ๖-๙ อาคารรวมหน่วยราชการ(บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์: ๐-๒๑๔๑-๖๗๔๗ Fax: ๐-๒๑๔๓-๘๐๑๙  สายด่วน: ๑๒๑๒ หรือ สายตรง: ๐-๒๑๔๑-๖๙๗๑-๔   Email: pr@mict.mail.go.th

แจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน (Complaint Form) http://www.tcsd.in.th/ กองบังคับการปราบปรามฯ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๔ ถ.แจ้งวัฒนะเขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

1212@mict.mail.go.th หรือ web_report@nbtc.go.th โดยระบุชื่อเว็ปไซต์หรือลิงค์ URL ของเว็บไซต์นั้นไปด้วยอย่างชัดเจน

หากพบเห็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

http://www.tcsd.in.th/
mailto:web_report@nbtc.go.th


๒. แจ้งรายงานข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทาง FACEBOOK
ในกรณีที่พบข้อมูลที่ไม่เหมาะสม โพสต์หรือแชร์ผ่านทาง Facebook เราสามารถท้าการแจ้งไปยังทาง Facebook ได้โดย เมื่อพบเจอโพสต์

หรือแฟนเพจที่เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ให้เราคลิกท่ี “เพิ่มเติม” แล้วเลือกที่เมนู “รายงานปัญหาเพจ”
เลือกหัวข้อในการรายงานบัญชี Facebook
เลือก “ส่งให้ Facebook ตรวจพิจารณา”
กดปุ่ม “เรียบร้อย” ก็จะเป็นอันเสร็จกระบวนการแจ้ง Facebook

๓. เมื่อพบคลิปหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมบน YOUTUBE
คลิ๊กเมูน “เพิ่มเติม” แล้วเลือก “รายงาน” วิดีโอหรือคลิปที่พบว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมเลือกหัวข้อในการรายงาน “แสดงความเกลียดชัง/ไม่

เหมาะสม  เลือกหัวข้อย่อยในการรายงาน “ล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบาง” และคลิก “ส่ง” เพื่อแจ้งรายงานต่อทาง Youtube

นอกจากนี้ที่ส้าคัญที่สุด เมื่อพบเจอเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไม่เหมาะสม ทุกคนนอกจากควรช่วยกันรายงานข้อมูลเหล่านั้น
ไปยังผู้ที่มีอ้านาจรับผิดชอบในการจัดการแล้ว ไม่ช่วยเผยแพร่ “ไม่ต้องเข้าไปดู” “ไม่กด Like หรือ ถูกใจ” “ไม่กด Share หรือ ส่งต่อ”

เพราะยิ่งเข้าดูมาก ยิ่งไปเพิ่มจ้านวนผู้เข้าชม จะท้าให้การรายงานปิดกั้น/บล็อค ท้าได้ยากขึ้น และการส่งต่ออย่างในไลน์จะมีการ Copy 
หรือคัดลอกส่งต่อไปเรื่อย ๆ เท่ากับเป็นการเผยแพร่ท้าซ้้า ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมาย รวมทั้งกลายเป็นการช่วยเผยแพร่หรือเพิ่มเนื้อที่/ช่องทาง
เข้าชมมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ควรแชร์ต่อเพราะการกดแชร์ต่อ ๆ ไปนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการช่วยกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไป
ในยังวงกว้างผ่านทางเครือข่ายสังคมของออนไลน์จะท้าให้ความประสงค์ของผู้ไม่หวังดีนั้นบรรลุเป้าหมายในอีกทางนึง

หากพบเห็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์  (ต่อ)



หากพบเห็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์  (ต่อ)





แผนภาพ Flow Chart การด าเนินการเมื่อรับแจ้ง 
หรือตรวจพบการโพสต์ข้อความ หรือรูปภาพ

ที่ละเมิดสถาบันและเกี่ยวกับ ทอ.

เมื่อรับแจ้งหรือตรวจพบการโพสต์ ข้อความ / รูปภาพ ที่ละเมิดสถาบนัและเกีย่วกับ ทอ.

คณท.สื่อสารทางยุทธศาสตร์ของ ทอ.
พิจารณาผลกระทบต่อ ทอ.

คณท.สื่อสารทางยุทธศาสตร์ของหน่วย

จนท. ตรวจสอบเจ้าของโพสต์ หรือ Webpage และ
แจ้งเตือน ลบ โพสต์ หรือข้อมูลที่ท าให้ ทอ.เสื่อมเสีย

คณท.ท าหนังสือถึง สธน.ทอ.
เพ่ือแจ้งความด าเนินคดี

(รับมอบอ านาจจาก ผบ.ทอ.)

คณะท างานสื่อสารทางยุทธศาสตร์
ติดตามการขยายผล หรือการกระท าผิดซ้ า

ของผู้โพสต์

สธน.ทอ.ด าเนินร่วมกับ คณท.
ในการรวบรวมข้อมูล/เอกสาร และแจ้งความ

ด าเนินคดีในความผิด 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐/ม.๑๑๒

การโพสต์เกิดกระแสเชิงลบ
และมีการขยายผล

การโพสต์เกิดกระแสเชิงลบ
แต่ยังไม่มีการขยายผล

ไม่ยินยอมลบฯ

ยินยอมลบฯ





ค าถาม


