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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่องปญหาทางกฎหมายในการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงคเพื่อให
ทราบถึงปญหาในทางกฎหมาย รวมถึงปญหาในทางปฏิบัติในการใชกฎหมายของพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 โดยศึกษา
ถึงลักษณะการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พนักงานเจาหนาที่ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของตางประเทศ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความเขาใจมากขึ้น ในเรื่องของฐานความผิด 
บทบาทอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ และในเรื่องของพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 นี้ มีลักษณะที่แตกตางจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่น โดย
กฎหมายมุงคุมครองประโยชนสูงสุดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็น รวมถึงการรับรูขอมูลขาวสาร ดังนั้น อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในบางกรณีจึงถูก
ควบคุม ตรวจสอบการใชอํานาจจากหนวยงานอื่น เชน เร่ืองขอบอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ที่ไม
ตองขออนุญาตศาลตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 18(1) (2) และ (3) เจาพนักงานสามารถใชอํานาจ
ในการสอบถาม เรียกบุคคล ขอขอมูลที่ผูใหบริการเก็บไวไดโดยไมจําเปนตองขออนุญาตจากศาล 
ตามความในมาตรา18(3) อางถึง มาตรา 26 กําหนดใหผูบริการตองเก็บขอมูลยอนหลัง 90 วัน และ
เจาพนักงานก็เรียกตรวจสอบไดทันทีโดยไมตองขออนุญาตจากศาล ซ่ึงเปนการเพิ่มภาระใหกับผูให
บริการ  ซ่ึงอาจจะตองปรับกฎหมายหรือกระจายภาระในการจัดเก็บขอมูลไปใหแกหนวยงานยอยๆ 
เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ที่มีความใกลชิดกับผูที่ใชคอมพิวเตอรไมเหมาะสม  

 



 

ในทางปฏิบัติ พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 นั้นประสบปญหาตอการใชอํานาจในกรณีที่ตองขออนุญาตจากศาล   
อีกทั้งความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงตองรับผิดแมกระทั่งทําใหกรณีที่ทําใหขอมูลถูกเปดเผย
โดยประมาท  และปญหาในเรื่องการประสานงานระหวางของพนักงานเจ าหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติฯกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ปญหาเหลานี้ จากการศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุง ดังนี้ 

1. แกไขเพิ่มเติม มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550ในกรณีของการทําสําเนาขอมูลของคอมพิวเตอรตามมาตรา 18(4) อาจ
กระทําไดสําหรับกรณีที่จําเปนเรงดวนหรือเกรงวาผูตองหาหรือพยานบุคคลอาจไปยุงเหยิงกับ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหพนักงานเจาหนาที่ทําสําเนาไดโดยไมตองขออนุญาตศาล 

2. แกไขเพิ่มเติม มาตรา 23 ในเรื่องความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ที่อาจตอง
รับผิดตามพระราชบัญญัติฯแมกระทําโดยประมาทในกรณีที่เปดเผยขอมูลที่ไดรับตามมาตรา 18    

3.  สรางความรู ความเขาใจ ในเรื่องการประสานงานระหวางพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 กับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ ในเรื่องของคดีการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร                                                             
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ABSTRACT 
 

This research about Problems on the Exertion of the Authorities Power arisen 
from the Enforcement of the  Computer Crime Act B.E. 2550 has an objective to identify 
problems in terms of Laws and problems occurring when a relevant official takes action 
according to the Act. This research compares Thai and foreign Laws in order to clarify and make 
the information more understandable in terms of guilt, role and power of authority of relevant 
competent officials, and witness and evidence regarding the computer crime. 

 
The power of authority of the relevant competent officials according to this Act 

is differentiated from others according to different Laws. This Act’s objective is to protect 
public’s right and freedom so that people can express opinions and receive information. Thus, the 
power of authority of relevant competent official is somehow limited and examined by other 
bureaus, for example, referred to Section 18(1) (2) and (3), the authority margin that empowers 
relevant official to investigate and call a person, including receiving information from service 
providers without filing a petition to a court. According to Section 18(3), referred to Section 26, 
that service providers have to keep 90-day information and that the official is entitled to 
investigate this without a petition to a court, would increase burdens to service providers. This 
subject may affect the Law adjustment or information distribution to various departments in order 
for relevant offices to be responsible for any inappropriate action by computer users. 

 
Practically, relevant competent officials according to the Act are facing problems 

of authority in case they have to file a petition to a court, such as, in case they would exercise 
their power of authority according to Section 18(4)-(8). As well, officials will need to be 



 

responsible even for any case that information may be carelessly revealed and for problems of 
coordination between relevant officials and officials responsible for investigation according to the 
Criminal Procedure Code. This conflict, from this research, would offer suggestions as following: 

1. To amend Section 19 of the Act: a case of computer information backup 
according to Section 18(4) could be done if necessary, urgent, or possible that accused person or 
witness would interrupt computer-related evidence. An official is entitled to copy the information 
without a petition to a court. 

2. To amend Section 23 regarding responsibility of relevant official who 
may have to admit guilt according to the Act although it is a careless action to reveal the received 
information from Section 18. 

3. Educate and inform the coordination between relevant officials 
according to the Act and responsible investigating officials in a case of computer crime. If all 
parties are well informed and cooperate with each other, the investigation on evidence and 
witness to find a criminal would be quickly and effectively complete 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
  
 ในปจจุบนั  โลกเครือขายในยุคไรพรมแดนนั้น มีบทบาทสําคัญและมีสวนเกีย่วของใน
ชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น ไมวาจะเปนการทําธุรกรรม  การติดตอส่ือสาร คนควาหาขอมูล 
รวมถึงใชเปนฐานเก็บขอมูลสําคัญตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอยุคโลกาภิวัฒน   เมื่อการใช
อินเทอรเน็ตซ่ึงเปน เครือขายนานาชาต ิที่เกิดจากเครือขายเล็ก ๆ มากมาย รวมเปนเครือขายเดียวกนั
ทั้งโลก หรือทั้งจักรวาลมีความสําคัญและมีความเกีย่วของกับชีวิตประจําวนั  สภาวะโลกที่ไรพรหม
แดนอันมีผลกระทบตอประเด็นเขตอํานาจการบังคับกฎหมายอยางสําคัญ อาจกลาวไดวา ปจจุบัน มี
โลกแหงความเปนจริง(ภูมิศาสตร)   กับ โลกในยุคไรพรมแดน (Cyber Space) 

เมื่อโลกในยุคไรพรมแดนนัน้สามารถเขาถึงไดงาย รวดเร็ว อันเนื่องมาจากปจจุบนั
ระบบสื่อสาร-โทรคมนาคมไดเชื่อมโยง ประเทศตาง ๆ ในโลกเขาดวยกัน  ทําใหเกดิสังคมโลก “ยคุ
ไรพรมแดน” มนุษยซ่ึงอยูคนละซีกโลกกนัสามารถ ติดตอถึงกัน โดยใชเทคโนโลยทีี่หลากหลาย
รูปแบบอินเทอรเน็ตเปนเครือ่งมือชนิดหนึง่ที่สามารถสงผาน ขอมูลไดเกือบทุกรูปแบบ คนที่อยูซีก
โลกหนึ่ง สามารถสงขอมูล หรือทําธุรกรรม ผานขามทวปี ไปหาอีกซีกโลกหนึ่งได เพียงแคใชปลาย
นิ้วสัมผัส กระบวนการตางๆที่กลาวมานี้ ในโลกที่ไรพรมแดนราสามารถคนขอมูล สงขอมูล ทํา
ธุรกรรมไดภายในเวลาไมกีว่นิาที  

เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย หมายถึงวา มีการกระทํารวมกนัในบางสิ่ง
บางอยาง นั่นคือการถายทอดหรือการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรู ความคิด ของคนเรานั่นเอง เมื่อ
มนุษย มีความจําเปนที่ตองตดิตอส่ือสาร เพราะการสื่อสารทําใหคนในสังคมทราบขอคิดเห็น ความ
ตองการ ส่ิงตางๆเหลานี้จึงจําเปนตองทําผานสื่อ ซ่ึงถาเราพูดถึงเรื่องราวของ "ส่ือ" ในปจจุบันแลว 
คงไมมีใครปฏิเสธวา อินเทอรเน็ต ถือเปนสื่อทางเลือกที่เปน สาธารณะ เปดกวาง สะดวก และเปนที่
นิยมมากที่สุด ในเวลานี้ จุดเดนของอินเตอรเน็ตอยูที่เปนเครือขายที่ใชการสื่อสารแบบสองทาง ผูใช
เปนไดทั้งผูรับและสงสารในเวลาเดยีวกัน ประกอบกับอนิเทอรเน็ต เปนระบบที่ไมมเีจาของที่
แทจริง ปรากฏการณทั้งหลายที่เกิดขึน้บนอินเทอรเน็ต ถูกขับเคลื่อนจากผูใชบริการทกุคน และผู
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ใหบริการทุกคน การตรวจสอบควบคุมจึงเกิดไมไดอยางสมบูรณในโลกเสมือนจริงใบนี้ ดังนั้น
เสรีภาพในการรับและสงขาวสารจึงมีมากกวาส่ือแบบดัง้เดิม ไดแก ส่ือวิทยุ และ โทรทัศน 

 ดังนั้นอินเตอรเน็ต จึงเปนเครือขายที่มีความแตกตางจากการสื่อสารในรูปแบบ
อ่ืนๆที่เกิดขึ้นในยุคกอน เพราะทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว และเผยแพรไดในวง
กวาง ดังนั้น เมื่อทุกคน มีพืน้ที่สําหรับ “การแสดงออก” (Freedom of Expression) อยางอิสระ    
ดังนั้น ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย เราไมอาจหลกัเลี่ยงที่จะกลาวถึง “สิทธิ
และเสรีภาพ” ไมวาจะเปนสทิธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น   หรือสิทธิที่จะ
ปกปองตัวเอง จากการลวงละเมิดตางๆ เชน มีสิทธิที่จะเปดเผย หรือปดบังขอมูลสวนบุคคลของ
ตนเอง หรือของผูอ่ืนในกรณีของผูประกอบธุรกิจบนเครือขายในโลกไซเบอรนี้  

เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น  (Free Speech  หรือ Free Opinion) เปนสิ่งจําเปนในสังคมประชาธิปไตย และเปนสิ่งที่
หลายคนยอมเสียเลือดเนื้อเพือ่แลกมาซึ่งสิทธิดังกลาว ยิ่งเขาสูยุคแหงอินเทอรเน็ต  ยคุที่ไรพรมแดน
กั้นระหวางชนชาติตางๆ Free Speech ก็ยิง่มีมีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยางเหน็ไดชัด   เว็บไซททัว่ไป 
เว็บประชาสัมพันธหนวยงานตาง ๆ, เว็บขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบนัไดอารี่สวนตัว (Blog)นั้น
เปนที่นิยมมาก ซ่ึง ลวนแลวแตตองมีพื้นทีใ่หผูอานรวมแสดงความคิดเห็นทั้งส้ิน ถาเว็บไหนไมเปด
พื้นที่สาธารณะแบบนีไ้วใหเลย หรือจํากดัการแสดงความคิดเห็นดวยเงื่อนไขบางอยาง เชน ตองเปน
สมาชิกกอนจงึจะแสดงความคิดเห็นได จาํนวนคนอานก็อาจลดนอยรอยหรอ เพราะประเภทของ
กลุมผูใชถูกจํากัด  เมื่อธุรกิจการเปน “เจาของพื้นที่สาธารณะ” นั้นมีคนใหความสนใจนอย ยอม
หมายถึงผลกําไรที่ตามมา จากการประกอบธุรกิจดังกลาว ยอมมีโอกาสไดนอยลงดวย 

ดวยความที่อินเทอรเน็ต เปนพื้นที่แหงเสรีภาพซึ่งตรวจสอบไดยาก และเปนโลก
เสมือนจริง ผูคน และตวัตนในสังคมอินเทอรเน็ต ก็เลย "เสมือนจริง" ตามไปดวย เปนเรื่องแสนจะ
ปกติธรรมดา คนใชอินเทอรเน็ตกวา 90% มักนิยมใชนามแฝง หรือนามปากกา (Pseudonym) 
หรือไมก็ เปนบุคคลไรช่ือ หรือ เปนนายนรินาม (Anonym) เพื่อการแสดงความคิดเหน็ตอกัน ทั้งนี้
เพื่อไมแสดงใหใครตอใครรูวาเขาเปนใครในโลกจริง ๆ เมื่อเปนพื้นทีแ่หงเสรีที่ตรวจสอบไดยาก 
ดังนั้น ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลในโลกที่ไรพรมแดนนี้ มกัจะ ตรงไปตรงมา และมี
ประเด็นที่รอนแรงกวา การแสดงความเหน็ทางกายภาพ ขณะเดียวกนั ก็เปนชองทางใหบุคคลซึ่งไม
สุจริตใชอินเตอรเน็ตในการประกอบอาชญากรรมหรือใชในการกระทาํความผิดไดงายเชนเดียวกนั 
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หากพิจารณาเฉพาะประโยชนของอินเตอรเน็ต  ดวยเหตผุลในแงกฎหมาย ไมวาจะ
เปนกฎหมายการคุมครองความเปนสวนตวั ขอมูลสวนบุคคล และเสรภีาพในการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อความปลอดภัยของตัวผูเขียน และลักษณะเฉพาะของอินเทอรเน็ตเองที่ตรวจสอบไดยา
กวา ใครเปนใคร ทําใหการใชนามแฝง หรือ ไมใชนามอะไรเลย ไดรับการรับรอง เปนสิทธิของผูใช
ทุกคน และทําไดเสมอ ความเสมือนจริง ที่ไมจริงนี ้ยังผลใหการแสดงความคิดเหน็ทัง้หลายเกดิขึ้น
ไดอยางอิสระ เพราะผูแสดงความคิดเหน็ไมตองติดอยูในกรอบขอจํากัดบางอยาง อาทิ อิทธิพล 
ความกลัว ความเกรงใจ ระบบบังคับบัญชา มิตรภาพ หรือความเกีย่วของสัมพันธกันในบางสถานะ 
ที่อาจใหผลอันไมพึงประสงคตอผูนั้นไดหากทําแบบเดยีวกันนีใ้นสังคมจริง ๆ   สังคมอินเทอรเนต็
เลยทําใหผูคนกลาคิด กลานาํเสนอขอมูล กลาแสดงความเห็นกนัมากขึ้น นอกจากนี ้ประโยชนจาก 
การเขาไปในสนทนาในกระดานสนทนาหรือโตเถียงกนัในอินเทอรเน็ต แทนทีจ่ะถกเถียงกันขาง
นอก ยอมเปนผลใหชวยลดการเผชิญหนา และลดความความรุนแรง ในยามที่ตองทะเลาะเบาะแวง
อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกตางได  

ดังนั้น ไมวา สิทธิและเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลหรือรูปภาพ การแสดงความ
คิดเห็นหรือการแลกเปลี่ยนขอมูล การติดตอส่ือสาร ยอมตองมีขอบเขตจํากัดดังเชน โลกทาง
กายภาพ เมื่อใด สิทธิในการแสดงความคิดเห็นดังกลาวเปนเรื่องที่มีมากเกินไป และสมควรจะถูก
ควบคุม “รัฐ” ซ่ึงหมายความถึง “พนักงานเจาหนาที่” ผูมอํีานาจกระทําการตามกฎหมาย จึงเขามา
จัดการ ควบคมุ การแสดงออกดังกลาว  

เมื่อรัฐมี “อํานาจ” ตามบทบัญญัติของกฎหมายในการควบคุมการใช การกระทํา การ
แสดงออก ของประชาชน ไมวาจะเปนผูกระทําหรือใชอินเตอรเน็ต ผูใหบริการ หรือผูประกอบ
ธุรกิจในวงการดังกลาวจึงจําเปนตองศึกษากฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร รวมถึง
อํานาจของพนกังานเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติและมีอํานาจกระทําการตามกฎหมาย ในขณะเดียวกัน
การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ตองกระทําการภายในขอบเขตที่กฎหมายไดบัญญัติ
ไวเชนเดยีวกนั  

สําหรับประเทศไทย ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
ความนิยมของผูคนในสังคมในการเขาสูการเปนประชากร ในโลกที่ไรพรมแดน (Cyber Space) นีม้ี
มากขึ้น และขยายวงกวางขึน้เรื่อยๆ นั่นหมายถึงปญหาตางๆ ที่จะเกดิขึ้นมา ดังเชน โลกทางกายภาพ 
ก็ยอมติดตามมาดวยเชนกนั  เมื่อกฎหมายอาญาที่ใชเฉพาะบังคับและลงโทษการกระทําความผิด
โดยกายภาพ ไมอาจมีหลักครอบคลุมไปถึงการกระทําความผิดในโลกที่ไรพรมแดน (Cyber Space) 
ได เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทําดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตาม
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คําส่ังที่กําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคาํส่ังที่กําหนดไว หรือใชวิธีการใด ๆ เขา
ลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอนัลามกอนาจาร ยอม
กอใหเกิดความเสียหายกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความ
สงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพือ่ปองกันและปราบปรามการ
กระทําดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ขึ้นมาในป 
พ.ศ.2550 ซ่ึงในหลักกฎหมายการกระทําความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร มีรายละเอียดอยู 2 สวน 
สวนแรกเปนสวนของการกระทําความผิด และสวนที่สองคือเร่ืองพนักงานเจาหนาที ่

พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  รวมถึงประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเรื่องหลักเกณฑเกีย่วกับคุณสมบตัิของพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  กฎหมายไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูเปน
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ รวมถึงเงื่อนไขการใชอํานาจตางๆ แมสวนใหญ การใช
อํานาจพนกังานเจาหนาที่จะตองขออนุญาตศาลกอนก็ตาม แตยังมกีฎหมายบางมาตรา เปดโอกาส
ใหพนกังานเจาหนาที่สามารถใชอํานาจไดโดยที่ไมตองขออนุญาตศาลกอน เชน กรณีในการเรียก
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือ
จากบุคคลผูเกีย่วของตามหลักมาตรา 19(2) ซ่ึงในกรณดีังกลาวถือเปนการละเมิดความเปนสวนตวั
หรือสิทธิสวนบุคคล เพราะเปนขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ ปญหาดุลพินิจหรืออํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ ความเปนกลางในการทําหนาที่ แมการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่จะถูก
จํากัดไวอยางเขมงวด และอาจตองรับผิดในกรณีที่ประมาท  รวมถึงกระบวนการตรวจสอบการใช
อํานาจของพนกังานเจาหนาที่ เพื่อปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบก็ตาม แตบทบัญญัติในบาง
มาตราที่ยังคลุมเครือและไมชัดเจนนั้น อาจกอใหเกดิปญหาในทางปฏิบัติได ดังเชนกรณกีารเขาถึง
ขอมูลของพนักงานเจาหนาที่โดยที่ไมตองขออํานาจศาลตามมาตรา 18 “…..ในกรณทีี่มีเหตุอันควร
เชื่อไดวามกีารกระทําความผดิอยางหนึ่งอยางใด……”  กรณี “เหตุอันควรเชื่อ”  นั้น เราจะใช
มาตรฐานหรือหลักเกณฑเปนสิ่งชี้วัด   

 
ปญหาที่เกิดขึน้คือ ปญหาขอบเขตการใชอํานาจของพนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

ฯ โดย พนกังานเจาหนาที่มีอํานาจขอขอมูลจากผูใหบริการได ตามมาตรา 18 (1)-(3) โดยไมตองขอ
หมายศาล สวนการทําสําเนาขอมูล ส่ังใหสงมอบอุปกรณ  เขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 
ถอดรหัสขอมูล การยึดอายดั ตามมาตรา 18 (4)-(8) ตองขอหมายศาล และมาตรา 21 หามมิใหเจา
พนักงานเปดเผยขอมูลที่ไดตาม มาตรา 18 ยกเวนเพือ่ประโยชนในการดําเนนิคดีตาม



 5 

พระราชบัญญัตินี้โดยมกีําหนดโทษตอพนกังานเจาหนาที่ทั้งการกระทาํความผิดโดยเจตนาและการ
กระทําความผดิโดยประมาท  

ดังนั้นในคดีที่เกี่ยวพันกับคดอีาญาทั่วไป เชน จําหนายยาเสพติด, การพนัน, จางวานฆา 
เปนตน แมวาตรวจสอบพบก็ไมสามารถเปดเผยเพื่อขยายผลได หากจาํเปน ตองรองขอตอศาลให
อนุญาตกอนเทานั้น 

การใชอํานาจตามพระราชบญัญัติการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอรประกอบกับ
กฎหมายอืน่ๆ เชน ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ซ่ึงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มาตรา 29 วางหลักไววา “ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจชั้นผูใหญตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้”  ดังนั้น พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ จะมีอํานาจเชนเดยีวกับ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กลาวคือ มี
อํานาจในการรับคํารองทุกข ตลอดจนมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผดิตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550   
  สวนการจับ ควบคุม คน การทําสํานวน พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มาตรา 29 วรรคสอง “ในการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและ
ดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให
พนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ตอไป” ดังนั้น คดีที่เกี่ยวพนักับคดีอาญาทั่วไป พนักงานเจาที่ตาม พระราชบัญญัติจะไมสามารถ
ดําเนินคดไีด 

ดวยความสําคญัและที่มาดังกลาวขางตน จึงจําเปนและสมควรอยางยิง่ที่จะตองทําการศึกษา
และวิเคราะหถึงตัวบทกฎหมายในเรื่องขอบเขตการใชอํานาจของพนกังานเจาหนาที่(มีปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางไร ไมวาจะเปนเรื่องปญหาขอกฎหมาย ความรูความเขาใจขอ
กฎหมายรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานสืบสวน สอบสวน การประสานงานระหวาง
หนวยงานทีเ่กีย่วของ การประสานงานระหวางพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ กบั
พนักงานสืบสวน สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซ่ึงการใชอํานาจอาจ
กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส วามีสภาพปญหา รวมถึงชองวาง
ของกฎหมายในการใชอํานาจดังกลาว และการกระทําทีก่ระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึง
เปนสิทธิขึ้นพื้นฐาน(Basic Rights or Fundamental Rights) ของประชาชนที่จะตองไดรับการรับรอง 
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จากรัฐ ดังเชน สิทธิในการพูด การเขียนและการแสดงความคดิเห็น นั้นขดัตอบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 หรือไม  และจะมีมาตรการอยางไรในการกําหนด
ขอบเขต อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ในการจะควบคุม และตรวจสอบการใชสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนที่เกินขอบเขตและกระทบตอช่ือเสียง เกยีรติยศของบุคคลอื่น  ยังกระทบถึงขอมูล
สวนบุคคล ที่ถูกเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรอีกดวย  ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการเสนอแนะแนว
ทางแกไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติดังกลาว ใหถูกตอง เหมาะสม สรางดุลยภาพและความเปน
ธรรมใหแกผูเสียหาย หรือผูใชบริการ อีกทั้งสังคมโดยรวมสืบไป                               

 1.2วัตถุประสงคของการวิจัย

 
1.เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการใชอํานาจของรัฐโดยผานพนกังานเจาหนาที่ เพื่อ

ปราบปรามผูกระทําความผิดในการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร 
2.เพื่อศึกษาลักษณะการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร หรืออาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร และการใชอํานาจของพนกังานเจาหนาที่ในการคนหาผูกระทําความผดิ 
พยานหลักฐาน วามีลักษณะอยางไร ตางจากการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไปหรือไม 

3. เพื่อศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ในประเทศไทยและตางประเทศในเรื่องกลไก
การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติวาดวยการกระทาํความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ 

4.เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงปญหาขอกฎหมาย อุปสรรคตลอดจนถึงผลกระทบจากการใช
อํานาจของพนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 
พ.ศ.2550 เพื่อใหเกดิความเปนธรรมในสังคมสูงสุด 

5.เพื่อศึกษาและคนหามาตรการที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา 
ขอขัดของ   และอุปสรรคดังกลาว  
 
1.3 คําถามการวิจัย 

  
   1. ผูวิจัยไดทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีในเรื่องการใชอํานาจของรัฐเพื่อปราบปรามการกระทํา

ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอรโดยผานพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวหรือไม 
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       2. ผูวิจัย ไดทราบถึงอํานาจ ขอบเขตการใชอํานาจ การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจ 
ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.
ศ.2550 หรือไม 

3. ผูวิจัยสามารถทราบถึงหลักกฎหมายที่เกีย่วของและเปรียบเทียบหลักกฎหมายการกระทํา
ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร ตลอดจนถึงการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
ดังกลาว ทั้งกฎหมายในประเทศ และตางประเทศวามีลักษณะที่เหมือน หรือแตกตางกันอยางไร  

4.  ผูวิจัยไดทราบถึงปญหาการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการ
กระทําความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ วามีหรือไม มีอุปสรรค
มากนอยเพียงใด 

5. ผูวิจัยสามารถเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา   ขอขัดของ   และอุปสรรคดังกลาวได
หรือไม เพยีงใด 
 
1.4 สมมุติฐานการวิจัย  
   

กฎหมายทีใ่ชบังคับในประเทศไทยในเรื่องการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 นั้น ยังมีปญหาและไมมีความ
ชัดเจน อีกทั้งเมื่อผูวิจัยไดศึกษาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
ตลอดจนกฎหมายฉบับอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดพบประเดน็ปญหาในเรื่องเกีย่วกับการใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่   อาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเขาถึงหรือใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ในการแสดงความคิดเหน็ และการรับรูขอมูลขาวสาร รวมถึงการลวงรูขอมูลสวน
บุคคลหรือความเปนสวนตวัโดยพนกังานเจาหนาที่ผูกระทําการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรที่จะ
พิจารณาในแงของประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบในเรื่องดังกลาว จากการใชอํานาจของพนักงาน
เจาหนาที่ ดวย  
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 

วิจัยฉบับนี้มุงเนนที่จะทําการศึกษา และวิเคราะหถึงผลกระทบที่มีตอประชาชนในเรื่อง
ของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็และการรับรูขอมูลขาวสาร รวมถึงการไดรับความ
คุมครองดานขอมูลสวนบุคคลหรือความเปนสวนตวัจากการใชบริการทางอินเตอรเนต็ ซ่ึงเปนผล
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สืบเนื่องมาจากการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ วา ประชาชนนั้น ไดรับผลกระทบในการ
แสดงออกซึ่งความเหน็ รวมถึงการรับรูขอมูลขาวสารทั้งของภาครัฐ และเอกชน อันเนื่องมาจากการ
ใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่หรือไม และอํานาจของพนักงานเจาหนาที่นั้น มีขอบเขตและลําดบั
การใชที่เหมาะสมเพียงใด  โดยวิเคราะหถึงสภาพปญหาดังกลาวที่เกี่ยวของกับบทบญัญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550   พระราชบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 
พ.ศ.2550 และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ ในดานของ
ประชาชนผูใชบริการ และผูใหบริการหรือผูประกอบธุรกิจ รวมถึงบุคคลผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว เพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนารางกฎหมายใหเหมาะสม และสรางความเปนธรรมใหแกผู
ที่เกี่ยวของไดอยางแทจริง  
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
  
 “สิทธิ” หมายถึง อํานาจ หรือประโยชนอันมีกฎหมายรบัรอง และคุมครอง 
  
 “เสรีภาพ” หมายถึง อํานาจของบุคคลที่จะกระทํา หรือละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 
ซ่ึงไมเปนการฝาฝนกฎหมาย 
  
 “อินเตอรเน็ต”   หมายถึง ระบบเครือขายที่มีการเชื่อมโยงกันของระบบเครือขายยอยและ
คอมพิวเตอรจาํนวนนับไมถวนทัว่โลก เพือ่ใหบริการการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ไมวาจะเปน
ขอความ ภาพ (ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว) เสียง วีดีโอ และอ่ืนๆ เพื่อประโยชนในดานตางๆ เชน 
การซื้อขายสินคา การศึกษา วิทยาศาสตร การเงิน ธุรกิจ ศิลปะ ฯลฯ 
  
 “สื่ออิเล็กทรอนิกส”   หมายถึง ส่ือที่ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือหลักในการ
ปฏิบัติงานและติดตอส่ือสารขอมูล ใน E-commerce ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน เครือขายอินเทอรเน็ต 

 
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการ

ทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏบิัติงานให
อุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
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“ขอมูลคอมพวิเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่
อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถงึ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการตดิตอส่ือสารของระบบ

คอมพิวเตอร ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที ่ปริมาณ ระยะเวลา 
ชนิดของบริการ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนัน้  

 
“ผูใหบริการ” หมายความวา 
(1) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย 

ประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือ
ในนามหรือเพือ่ประโยชนของบุคคลอื่น 

(2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
 

            “ผูใชบริการ”     หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการ
หรือไมก็ตาม 
  
 “พนักงานเจาหนาท่ี”   หมายถึง เจาพนกังานผูมีอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  

  “รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
   
 งานวิจัยนี้  คาดวาจะกอใหเกิดประโยชนดังนี้ 

1.ทําใหทราบถึงแนวคิด  ทฤษฎีการใชอํานาจรัฐโดยพนกังานเจาหนาที่ เพื่อปราบปรามการ
กระทําความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร 

 2. ทําใหทราบถึงอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ ขอบเขตการใชอํานาจ และการควบคุมการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550 ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมาย
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วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติวาดวยการกระทาํความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 3. ทําใหทราบถึงหลักกฎหมายทั้งในประเทศ และตางประเทศที่เกี่ยวของการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ตลอดจนถึงการใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ในการดําเนินการสืบสวน และสอบสวน คนหาพยานหลักฐานเพื่อใหไดมาซึ่งตัว
ผูกระทําความผิด   

4. ทําใหทราบถึงปญหาขอกฎหมายในเรื่องการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 การบังคับใชหรือในฐานะผูใช
กฎหมายวามีขอบเขตอํานาจมากนอยเพียงใด หรือมีอุปสรรคหรือไม ทั้งนี้เพื่อปกปองใหความ
คุมครองในเรื่องดังกลาวแกประชาชนผูใชคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมสูงสุด 
 5. สามารถนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาแกไข ปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และวิธีการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

 
 



บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
ในบทนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูล  และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และ

งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ  โดยสามารถสรุปสาระสําคัญเปนหัวขอตางๆได ดังนี้ 
 

2.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่วิจัย 
2.1.1 ความเปนมาของกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการ

และการดํารงชีวิตของมนุษย  และเปนที่ยอมรับวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology : ICT) เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญที่กอใหเกิด
กระบวนการเรียนรู และการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตอส่ือสารกัน
นั้น กอใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเผยแพรภาพ เสียง และขอความ ที่เปนสาระ
และความบันเทิง ผานเครือขายอินเตอรเน็ต จึงเปนทางเลือกและเสรีภาพของประชาชนในการ
เขาถึงและรับรูขอมูลขาวสาร แตบางครั้งอาจเปนชองทางในการกระทําความผิด โดยมีผูกระทําดวย
ประการใดๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําสั่งที่กําหนดไวหรือทําใหการทํางาน
ผิดพลาดไปจากคําส่ังที่กําหนดไว หรือใชวิธีการใดๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข ทําลาย ขอมูลของบุคคล
อ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ  หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอัน
เปน เท็จหรือมี ลักษณะลามกอนาจาร  การกระทํ า เหล านี้  ยอมกอให เกิดความเสียหาย 
กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  ดวยเหตุนี้รัฐจึงตองออกกฎหมายเพื่อกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษความผิด
อาญาสําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนกฎหมายในสวนสารบัญญัติ ยังมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ รวมทั้งหนาที่ของผูใหบริการดวย เพื่อใชใน
การกํากับและควบคุมการกระทําความผิด รวมถึงอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ หนาที่ของผู
ใหบริการ จึงตองกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําตังกลาว  

 
2.1.2 เจตนารมณของกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
การทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคทั้งในลักษณะของการกระทํา

ความผิดและลักษณะของการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจาหนาที่ รวมทั้งพัฒนาการทาง
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เทคโนโลยีซ่ึงจะมีสวนทําใหการกระทําความผิดมีความซับซอนและการจับกุมผูกระทําความผิดมี
ความยากมากยิ่งขึ้น จึงตองมีกฎหมายที่มีความทันสมัยสามารถครอบคลุมไปถึงการกระทําความผิด
ในอนาคตได และมีการกําหนดอัตราโทษที่เหมาะสมกับการกระทําความผิด อีกทั้งเปนการสราง
ความสมดุลระหวางปการปกปองคุมครองสังคม กับการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวและเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน จึงตองมีการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจในทางทีม่ิ
ชอบ  โดยพนักงานเจาหนาที่จะตองเปนผูมีความรูความชํานาญทั้งทางดานกฎหมายและดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงตองมีการวางระเบียบในเร่ืองของการแตงตั้ง และในเรื่องที่ตองกําหนด
ระเบียบและวางแนวทางวิธีปฏิบัติในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนซึ่งจะตองมีการประสานงาน
ระหวางพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

การพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดหนาที่ใหผูใหบริการเก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนพยานหลักฐานสําคัญในการสืบสวน สอบสวน แกะรอย หรือ
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด เพื่อมิใหเกิดภาระหรือผลกระทบแกผูใหบริการเกินสมควรหรือเกิน
ความจําเปน 

 

2.2 ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวของ  

2.2.1 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ 
     1) แนวคิดหลักนิติรัฐ 
     2) ความหมายสิทธิและเสรีภาพ 
     3) แนวคิดและความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
     4)  ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับอาชญากรรม 
     1) ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคม 
     2) แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
     3) แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดความผิดทางอาญาที่เหมาะสม 
     4) ทฤษฎีการลงโทษและการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการลงโทษ 
2.2.4 หลักสิทธิสวนบุคคล 
     1) สิทธิสวนบุคคลตามกฎหมายไทย 
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     2) สิทธิสวนบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
     3) สิทธิสวนบุคคลตามกฎหมายอังกฤษ 
2.2.5 หลักเกณฑท่ีสําคัญเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
     1) ความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
     2) ลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
     3) ความเสียหายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
 

2.3 ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
สกล  นิศารัตน (2545) กฎหมายอาญาและการลงโทษที่เหมาะสม แนวความคิด

ท า งด านปรั ชญาและคว ามยุ ติ ธ ร รมทางสั ง คม ,วิ ทย านิพนธ นิ ติ ศ าสตรมหาบัณฑิ ต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

งานวิจัยของสกล  นิศารัตนเปนการศึกษาถึงการลงโทษในทางอาญา โดยศึกษา
ควบคูไปกับแนวความคิดปรัชญาและความยุติธรรม (Equity) วาโทษทางอาญาในปจจุบันนั้น 
เหมาะสมกับสังคมในปจจุบันหรือไม โดยศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีของนักปรัชญาของสํานักตางๆ 
ซ่ึงมีอิทธิพลตอแนวความคิดของนักกฎหมายในปจจุบัน แมงานวิจัยฉบับนี้จะไมไดกลาวถึงเรื่อง
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร แตงานวิจัยฉบับสามารถนํามาศึกษาเพื่อเปนฐานใน
การศึกษาคนควาวิจัยอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ในการใชอํานาจในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงถือเปนคดีอาญาเนื่องจากมีบทบัญญัติกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ได  

  
องอาจ  เทียนหิรัญ (2546) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การกําหนดความผิดทาง

อาญาสําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร,วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

งานวิจัยขององอาจ  เทียนหิรัญ เปนการศึกษาถึงลักษณะของอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร ซ่ึงในขณะนั้นไดมีรางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ…….. 
ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนเปนรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ….. 
ซ่ึงวิทยานิพนธขององอาจนั้นไดศึกษาถึงการกําหนดฐานความผิดอาญาสําหรับการกระทําความผิ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยไดเปรียบเทียบกับของตางประเทศและไดศึกษาควบคูไปกับฐานความผิด
อาญาในกรณีความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาดวย ซ่ึงเนื้อหาของงานวิจัยฉบับนี้ สามารถ
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นํามาตอยอดความรูเพื่อศึกษาคนควาวิจัยปญหาการใชกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติฯ ตามที่ควรจะเปนได 

  
นัยนรัตน  งามแสง (2547) อาชญากรรมคอมพิวเตอร ศึกษาเฉพาะกรณีปจจัยที่มี

ผลตอการเกิดปญหาอาชญากรรมบนอินเตอร เน็ต ,วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

งานวิจัยของนัยนรัตน  งามแสง เปนการศึกษาปจจัยหรือสาเหตุที่มีการเกิดปญหา
อาชญากรรมบนอินเตอรเน็ต ซ่ึงปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 แลว ซ่ึงวิทยานิพนธฉบับนี้มุงเนนปญหาในทางดานสังคม 
มากกวาปญหาในการใชกฎหมาย แตวิทยานิพนธฉบับนี้ สามารถนํามาศึกษาตอเพื่อเปนฐานใน
การศึกษาคนควาวิจัยปญหาทางดานสังคมหรือปจจัยที่มีผลตอการเกิดการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรในสวนของกฎหมายได 

 
มาโนช  สายจีน (2549) มาตรการทางกฎหมายและการลงโทษการทําอาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร, สารนิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
งานวิจัยของมาโนช  สายจีน เปนการศึกษาถึงสภาพปญหาตางๆ ที่ เกี่ยวกับ

กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย และรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ……  ซ่ึงปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 แลว และปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจศาล รวมถึงมาตรการลงโทษของ
รางพระราชบัญญัติฯดังกลาว ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดกลาวถึงภาพรวมของกฎหมายวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในภาพรวมอยางกวางๆ โดยไมไดศึกษาเฉพาะกรณีใดโดยเฉพาะ ซ่ึง
สารนิพนธฉบับนี้ สามารถนํามาศึกษาเพื่อเปนฐานในการศึกษาคนควาวิจัยอํานาจหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550ได  
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในบทนี้จะกลาวถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ไดนํามาประยุกตใชประกอบการศึกษาขอบอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  
2550 โดยมีประเด็นสําคัญ   ดังตอไปนี้ 
 
3.1  รูปแบบการวิจัย 
 
 การศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  2550 ใชวิธีการศึกษา และทฤษฎี
ทางนิติศาสตร โดยทําการศึกษาและวิเคราะหแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
 
3.2 ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจัย 
 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1)  ทบทวนวรรณกรรม   ใชเวลาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมและทบทวน 3 เดือน 
 2)  วิเคราะหขอมูลเอกสารโดยตีความเอกสารและนําขอมูลมาเรียบเรียงอยางเปน 
                           ระบบ 
                     3)  เขียนรายงานวิจยั บทที1่ -4   โดยใชเวลา 1 ป โดยขอคําแนะนํา 
                          ที่ปรึกษางานวิจยัอยางสม่าํเสมอ 
 4)  สรุปผลพรอมจัดทําตัวเลมฉบับสมบูรณ   เขียนบทที ่5  บทสรุป  สงใหที ่
                          ปรึกษางานวจิัยพิจารณา  กอนจัดทําตวัเลมฉบับสมบูรณ 
 
3.3 เคร่ืองมือการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่นํามาใชในการวจิัยเร่ืองศึกษาปญหากฎหมายเกีย่วกับการใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการกระทําความผดิเกีย่วกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  2550   
ประกอบดวย การวิเคราะหเอกสาร   โดยศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกบักฎหมายการ
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กระทําความผดิเกีย่วกับคอมพิวเตอรหรือ กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และกฎหมาย
ตางประเทศ 
 
3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  1.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสารตางๆ  
ไมวาจะเปน  พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 , วทิยานิพนธ,
บทความจากผูเชี่ยวชาญ กฎหมายการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร   อันไดแก    และ
กฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอรของตางประเทศ 
  2.  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต (Internet) 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวจิยัคร้ังนี้ประกอบดวย  การใชวิเคราะหในเชงิ
ประวัติศาสตร (Historical Analysis)    และวิเคราะหเปรยีบเทียบ (Analytical and  
Comparative  Research) 
  
 
3.6 ขอจํากัดของการวิจัย  
 
 ในประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
ดังนั้น การศึกษาสวนใหญจะเปนการศึกษาวิเคราะห หลักเกณฑ ความหมาย ของพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 รวมถึงกฎหมายลําดับรองอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในภาพรวม   เพื่อที่ผูศึกษาในเรื่องดังกลาวจะไดทําความเขาใจในตัวกฎหมายทั้งหมดเสียกอน 
ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงมุงเนนที่การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับปญหากฎหมายในการใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ ทั้งในแงของคุณสมบัติของบุคคลผูเปนพนักงานเจาหนาที่,ขอบเขตการใชอํานาจ 
ปญหาและอุปสรรคของพนักงานเจาหนาที่ ประกอบกับกฎหมายของตางประเทศ   
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
4.1 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 4.1.1. หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสทิธิและเสรีภาพ  
     หลักพื้นฐานของประเทศเสรีประชาธิปไตย มี 2 ประการ คือหลักประชาธิปไตยและ
หลักนิติรัฐซึ่งหลักประชาธปิไตยและหลกันิติรัฐเปนหลักที่มีความเกีย่วพนัซึ่งกันและกัน เปนหลัก
ที่มีสวนสนับสนุนซึ่งกันและกัน จนอาจกลาวไดวาหลักประชาธิปไตยเปนหลักที่เอื้อใหเกดิหลักนติิ
รัฐ และขณะเดียวกันหลักนติิรัฐก็เปนหลักที่สงเสริมสนับสนุนตอหลักประชาธิปไตย แตในการ
ศึกษาวจิัยครั้งนี้ หลักที่มีความสอดคลองกับหลักอํานาจของพนักงานเจาหนาทีน่ั้น คอืหลักนิติรัฐ  
  
  4.1.1.1 แนวคดิหลักนิติรัฐ 
  คําวานิติรัฐ เปนคําที่เกิดขึ้นในประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน เปนคําที่รูจักกนัใน
ศตวรรษที่ 19  โดยชวงกอนป ค.ศ.1848 นักคิดที่สําคัญของเยอรมันคือ Robert von Mohl, Carl 
Welcker และ Johann Christoph Frisherr von Aretin กลาวโดยสรุปคือ นิติรัฐ คือรัฐที่ปกครองตาม
หลักแหงเหตแุละผล เพื่อใหการอาศัยอยูรวมกันของมนษุยเปนไปดวยความสงบสุข (บรรเจิด  สิง
คะเนติ 2547:24 ; cited in Albert Bleckmann Staatsrech I – Staatsorganisationsrecht 1997 : 188) 
  ตอมาความหมายของคําวา “นิติรัฐ” ถูกลดขอบเขตของความหมายของนิติรัฐ
ในทางเนื้อหา กลายเปนนิติรัฐในทางรูปแบบ โดย Friedrich Julius Stahl ไดอธิบายวารัฐควรเปน 
“นิติรัฐ” ซ่ึงเปนแนวทางในการแกไขปญหาของรัฐ และเปนความพยายามที่จะพัฒนารัฐไปสูยุค
ใหม  ดังนั้นรัฐจะตองกําหนดแนวทางและขอบเขตในการทําใหบรรลุความมุงหมายดงักลาว  โดย
รัฐจะตองเคารพในขอบเขตสวนบุคคลของปจเจกบุคคลและจะตองใหการรับรองคุมครองขอบเขต
สวนบุคคลโดยกฎหมาย และทําใหเกิดความมั่นคงตอแนวทางดังกลาว นอกจากนัน้รัฐไมควรจะใช
อํานาจเหนือของรัฐบังคับบุคคลตามแนวจารีตที่เคยปฏบิัติมาอีกตอไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในขอบเขต
สวนบุคคล  
  คําสอนวาดวยนิติรัฐแนวใหม เปนความพยายามที่จะนําขอเรียกรองทัง้หลายของ
หลักนิติรัฐที่ไดรับการพัฒนามาตั้งแตศตวรรษที่ 19 มารวบรวมไวทั้งหมด ดังนั้นการอธิบาย
ความหมายของหลักนิติรัฐในชวงหลังจึงใหความหมายของหลักนิติรัฐ ซ่ึงหลักการที่สําคัญอันเปน
สาระสําคัญของหลักนิติรัฐ ประกอบไปดวย 
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  1) หลักการแบงแยกอํานาจ  
  หลักการนี้เปนพื้นฐานที่สําคญัของนิติรัฐ เพราะหลักการนิติรัฐไมสามารถจะ
สถาปนาขึ้นไดในระบบการปกครองที่ไมมีการแบงแยกอํานาจ ไมมีการควบคุมตรวจสอบซึ่งกัน
และกันระหวางอํานาจ ภายใตหลักแบงแยกอํานาจ ฝายนติิบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ โดย
หลักแลวตองสามารถควบคุม ตรวจสอบและยับยั้งซ่ึงกนัและกันได ทั้งนี้ เพราะอํานาจทั้งสามมิได
แบงแยกจากกนัโดยเด็ดขาด หากแตมกีารถวงดุลกัน (Check and balance) เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไดรับความคุมครอง ดวยเหตนุี้จะตองไมมอํีานาจใดอํานาจหนึ่งที่รับภาระหนาที่ของ
รัฐทั้งหมด และดําเนนิการเพือ่ใหบรรลุภารกิจดังกลาวแตเพียงฝายเดียว ดังนั้นหลักการแบงแยก
อํานาจจึงเปนหลักที่แสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกนัของการแบงแยกอํานาจ การตรวจสอบอํานาจ 
และการถวงดลุอํานาจ (บรรเจิด สิงคะเนต ิ2547: 25)  
 
  2) หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  หลักนิติรัฐมีความเกีย่วพันกนัอยางยิ่งกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล และสิทธิใน
ความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกลาวถือวาเปนพืน้ฐานของ “ศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในรฐั
เสรีประชาธิปไตยทั้งหลายยอมรับหลักความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการที่จะพฒันา
บุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงคของบุคคลนั้น  ดังนั้นเพื่อเห็นแกความเปนอิสระของ
ปจเจกบุคคลในการพัฒนาบคุลิกภาพของแตละบุคคล รัฐจึงตองใหความเคารพตอขอบเขตของสิทธิ
และเสรีภาพของปจเจกบุคคล  โดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายซึ่งผานความเหน็ชอบ
จากตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย ดังนัน้การกระทําของรัฐ
ตองดําเนินการใหสอดคลองกับคุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพราะมนุษยนั้นเปนเปาหมายการ
ดําเนินการของรัฐ มนุษยมใิชเปนเพยีงเครื่องมือในการดาํเนินการของรัฐ การดํารงอยูของรัฐตอง
ดํารงอยูเพื่อประชาชน 
   
  3) หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง 
  ความผูกพันของฝายตุลาการตอการใชกฎหมายเปนไปตามหลักความเสมอภาค
ของการใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ฝายตลุาการจะตองไมพิจารณาพพิากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให
แตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย และตองใชกฎหมายอยางเทาเทียมกันในการใชกฎหมายให
ตรงกับขอเท็จจริงในกรณีของตน สวนฝายปกครองจะกระทําการใดไดตองมีกฎหมายไดใหอํานาจ
ไว และการกระทําของฝายปกครอง ซ่ึงหมายความถึงการกระทําของรัฐนั้น จะตองไมขัดแยงกับ
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บทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงการกระทําหรอืมาตรการของฝายปกครองถาขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
การกระทําหรอืมาตรการนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย 
   
  4) หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา 
  เปนหลักที่เรยีกรองใหฝายนติิบัญญัติหรือฝายปกครองที่ออกกฎหมายลําดับรอง 
กําหนดหลักเกณฑในทางกฎหมายใหเปนตามหลักความแนนอนของกฎหมาย กลาวคอืในการ
บัญญัติกฎหมายจะตองมีความชัดเจนอยางพอเพียงเพื่อใหบุคคลสามารถกําหนดการกระทําของ
ตนเองใหเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และทําใหเกดิความแนใจวา การกระทําของตนจะไมเปน
การละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย อีกทั้งหลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลังเปนการเรียกรอง
ไมใหกฎหมายมีผลบังคับใชกับเหตกุารณที่เกดิขึ้นในอดีตที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ
การยอนหลังไปเปนโทษตอเหตุการณทีไ่ดส้ินสุดไปแลว อีกทั้งกฎหมายที่ดีตองมีหลักความได
สัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุดวย  
   
  5) หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา 
  ผูพิพากษาสามารถทําภาระหนาที่ในทางตุลาการไดโดยปราศจากการแทรกแซง
ใดๆ โดยผูพิพากษามีความผกูพันเฉพาะกฎหมาย และทาํการพิจารณาพิพากษาภายใตมโนธรรมของ
ตนเทานั้น โดยความเปนอิสระของผูพิพากษาวางอยูบนพืน้ฐานของความอิสระจาก 3 ประการ คือ 
ความอิสระจากคูความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม ซ่ึงความเปนอสิระนี้ลวนมี
วัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความมั่นคงตอความเปนกลางของผูพิพากษา (บรรเจิด สิงคะเนติ 2547 : 
33; cited in Schmidt-Raentsch 1995 :25) 
   
  6) หลักไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย 
  หลักนี้เปนหลักประกนัในกฎหมายอาญา  นอกเหนือจากเปนหลักประกันใน
กฎหมายอาญาแลว หลักดังกลาวยังมีผลใชกับเรื่องโทษปรับในทางปกครอง เร่ืองโทษทางวินยัและ
การลงโทษในทางวิธีเรียงตามขอบังคับขององคกรในทางวิชาชีพดวย หลักไมมีความผิด ไมมีโทษ
โดยไมมีกฎหมายนั้น วางอยูบนพื้นฐาน 4 ประการ คือ หลักการกระทํา,หลักการกําหนดโทษโดย
กฎหมาย, หลักความแนนอนของกฎหมายและหลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง 
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  7) หลักความเปนกฎหมายสงูสุดทางรัฐธรรมนูญ 
  หมายความวารัฐธรรมนูญไดรับการยอมรบัใหเปนกฎหมายที่อยูในลําดับสูงสุดใน
ระบบกฎหมายของรัฐ หากกฎหมายที่อยูในลําดับที่ต่ํากวาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญกฎหมาย
ดังกลาวยอมไมมีผลบังคับใช  
   
  หลักนิติรัฐทุกหลักมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยแตละหลักมุง
คุมครองและเปนหลักประกนัสิทธิเสรีภาพ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะจํากัดขอบเขตอํานาจของรัฐ 
หรือเพื่อถวงดลุตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ โดยอํานาจรัฐมีขอจํากัด ถูกผูกพันตอกฎหมาย 
รวมทั้งถูกควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตลุาการได ซ่ึงหลักการเหลานีย้อมทําใหสิทธิของปจเจก
บุคคลไดรับการคุมครอง  
  
  4.1.1.2 แนวคดิสิทธิเสรีภาพ 
  มี 2 แนว คือ แนวคิดเสรีภาพนิยมและแนวคิดสังคมนิยมซ่ึงพิจารณาความแตกตาง
จากผูทรงสิทธิ ผูผูกพันตอสิทธิ และผูทําใหเกิดความเคารพตอสิทธิ 
  เสรีนิยม ถือวาเกิดจากบุคคลเปนผูทรงสิทธิ แตสังคมนิยม ถือวาประชาชนเปนผู
ทรงสิทธิ เพราะเสรีนิยมมุงสิทธิเสรีภาพเปนรายๆ สวนสงัคมนิยมเนนเปาหมายโดยรวมของสังคม 
มารคโจมตีเสรีภาพนยิมวาจะใหเกิดความเห็นแกตัว จะมคีวามหมายอยางไร ถามีเสรีภาพในที่อยู
อาศัย แตไมมบีาน ดังนั้นจึงอยูที่โอกาส ซีเอเยร (Sieyes) ถือวาเปาหมายเปรียบเสมือนขนมปง ทุก
คนยอมไดรับถามีโอกาส 
  เสรีนิยม ถือวารัฐมีอํานาจตอปจเจกบุคคล เพื่อปองกันอํานาจรัฐ จึงผูกพันจํากดัตอ
สิทธิเสรีภาพ แตสังคมนิยม มีเปาหมายโจมตีสังคมชนชั้นเพราะเห็นแกตัว ดังนั้นจึงมีเปาหมาย
ตองการปลดปลอยมนุษยชาติออกจากสังคมชนชั้น จึงเหน็วาไมมใีครตองผูกพัน 
  เสรีนิยม เหน็วาจะตองมีองคกรกลาง เชน ตุลาการเขามาควบคุมตรวจสอบ ถาไมมี
การควบคุมตรวจสอบจะขึน้อยูกับความกรณุาของฝายปกครอง รัฐธรรมนูญ มาตรา 27 ผูกพัน=การ
ควบคุมตรวจสอบ ตัวอยางเชน ศาลถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ ยกเวนศาลฎีกาและศาล
ปกครองสูงสุด 
  สังคมนิยม มีแนวคิดที่ปราศจากองคกรตุลาการ เพราะฉะนั้นการสัมฤทธิ์ผลขึ้นอยู
กับการชี้นําของพรรค ไมขึ้นกับการถวงดุลโดยองคกรตุลาการ สรุปวาขึ้นอยูกับการนําของรัฐหรือ
พรรคเทานั้น 
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  สรุป แนวคิดเสรีนิยม มีหลักประกนัสิทธิเสรีภาพมากกวาสังคมนิยม เพราะมี
องคกรตรวจสอบถวงดุลมากกวา 
 
 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
  “สิทธิ” ตามความหมายทั่วไป หมายถึง อํานาจที่กฎหมายรับรองคุมครองใหแก
บุคคลในอันที่จะเรียกรองใหบุคคลอื่นกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิจึงกอใหเกิดหนาที่แก
บุคคลอื่นดวย 
  “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” ถือวาเปน “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” หมายถึง อํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรองคุมครองแกปจเจกชน 
  บุคคลในอันที่จะกระทําการใดไมกระทําการใด การใหอํานาจแกปจเจกบุคคล
ดังกลาวกอใหเกิดสิทธิเรียกรองที่จะไมใหบุคคลใดแทรกแซงในสิทธติามรัฐธรรมนูญของตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรียกรองตอองคกรของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตนและในบาง
กรณีกอใหเกิดสิทธิเรียกรองใหรัฐดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิจึงเปนอํานาจที่บคุคลมีเพื่อ
เรียกรองใหผูอ่ืนหรือรัฐกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง (บรรเจดิ สิงคะเนติ, 
2547 : 58) 
  ในปจจุบนัมีการใชคําวา สิทธิและเสรีภาพปนๆกันไป และเรียกบรรดาสิทธิและ
เสรีภาพที่มนษุยแตละคนพงึมีวาเปน “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) หรือในสหพนัธสาธารณรัฐ
เยอรมันเรียกบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไววา “สิทธิขั้นพื้นฐาน” (Basic 
Rights) กระนัน้ก็ตามสิ่งที่ตองระลึกไวเสมอก็คือ ไมวาจะเปนสิทธิมนุษยชนหรือขัน้พื้นฐานโดย
สวนใหญแลวหาใชสิทธิโดยแทซ่ึงเปนอํานาจของบุคคลที่จะเรียกรองใหรัฐกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงใหเกดิประโยชนแกตนไม แตจะเปน “สิทธิในเสรีภาพ” (Right of Liberty) 
กลาวคือ เปนอํานาจตามกฎหมายในอันทีจ่ะกระทําการตางๆ โดยปราศจากการรบกวนขัดขวางของ
รัฐนั้นเอง แตเดิมรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยตางๆ มักจะบัญญัติรับรองเสรีภาพหรือ 
“สิทธิในเสรีภาพ” เสียเปนสวนใหญ สิทธิโดยแทที่พอจะรับรองอยูบางคงไดแก สิทธิในชีวิตและ
รางกาย กรรมสิทธิ์ และสิทธิทางการเมืองบางประการ เชน สิทธิเลือกตั้ง สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
สิทธิสมัครเขารับราชการ เปนตน ตอมารัฐเสรีนิยมประชาธิปไตยบางรัฐไดบัญญัติรับรอง “สิทธิ” 
ของราษฎรในอันที่จะเรยีกรองประโยชนบางประการจากรัฐไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ โดยมีความมุง
หมายเพื่อประกันอยูในวิสัยที่จะใชเสรภีาพตางๆไดเทาเทียมกับคนที่มฐีานะดี สิทธิเหลานี้รวมรียก
วา “สิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจ” (Social and Economic Rights) (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2543 : 24-
25) 
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  “เสรีภาพ” หมายถึง สภาพการณที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งตามความประสงคของตน เสรีภาพเปนอํานาจในการกําหนดตนเองโดยอิสระของบุคคล 
เปนอํานาจที่บคุคลนั้นมีอยูเหนือตนเองในการตัดสินใจทีจ่ะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือไม
โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําจากบุคคลอื่น “เสรีภาพ” ยอมกอใหเกิดหนาที่เชิงปฏิเสธ
แกผูอ่ืนที่จะไมเขารบกวนขดัขวางการใชอํานาจในการกระทําหรือไมกระทําการของบุคคล อยางไร
ก็ตามหากกลาววาบุคคลมี “สิทธิในเสรีภาพ” ตามรัฐธรรมนูญยอมหมายความวา บุคคลยอมมีสิทธิ
ที่จะใชสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองในความหมายนี้ เสรีภาพยอมกอใหเกิดความผูกพัน
ตอบุคคลอื่น กลาวคือ บุคคลยอมมีหนาทีท่ี่จะไมละเมิดการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล
นั้น (วรพจน วศิรุตพิชญ, 2543 : 47-48) 
 
  4.1.1.3 แนวคดิและความหมายของศักดิศ์รีความเปนมนุษย 
  นักกฎหมายเยอรมัน Guenter Duerig ไดอธิบายคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” วา 
มนุษยทกุคนเปนมนุษยโดยอํานาจแหงวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงทําใหเขาแตกตางจากความเปนอยูใน
สภาวะธรรมชาติที่ปราศจากความเปนสวนบุคคลและการทําใหบรรลุเปาหมายภายในขอบเขตสวน
บุคคลนั้น ยอมขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบุคคลนั้นเองในอันที่จะกําหนดตนเอง และในการสราง
สภาพแวดลอมของตนเอง (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547 : 106-107) 
  สวน J.M. Wintrich ไดอธิบายไววาศักดิ์ศรีความเปนมนษุยนัน้มีลักษณะที่อยู
เหนือตวับทบญัญัติแหงกฎหมายและมีอยูกอนการบัญญตัิรัฐธรรมนูญ โดยผูรางรัฐธรรมนูญไมได
เปนผูสรางศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยขึ้นมาแตเขาพบสิง่นี้อยูกอนแลวและยอมรับปฏิบัติซ่ึงใหการ
เคารพและคุมครองศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ซ่ึงก็ถือเปนการแสดงของความยุติธรรมดวย การ
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงมีคุณคาสูงสุดในรัฐธรรมนูญและไดรับการยอมรบัวาเปน
บรรทัดฐานขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การสรางสังคมจากเสรีชนที่มีความเปนอิสระในตวั
ของตนเอง โดยเริ่มจากการเปลี่ยน หรือรวมกันทํางานเพือ่ประโยชนของสวนรวมกเ็พื่อทําใหความ
เปนมนุษยเกดิขึ้นอยางเปนธรรม สังคมจึงตองยอมรับวาสมาชิกแตละคนในสังคมมคีวามเสมอภาค
และมีคุณคาของตนเอง มนษุยที่อยูในสังคมจึงยังคงมีเปาหมายในการดําเนินชวีิตของตนเองไมอาจ
ตกมาเปนเครือ่งมือของสังคม หรือลดคุณคาของชีวิตมาอยูในลักษณะที่เปนเพยีงวัตถุของวิธี
พิจารณาความเปนมนุษยควรเปนหนวยหนึง่ในสังคม และการอยูในสังคมอยางสมศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยนั้น บุคคลทุกคนในสงัคมจะตองเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยซ่ึงกนัและกัน 
(บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547 : 108) 
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  Klaus Stern ไดสรุปสาระสําคัญของคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” วาหมายถึง
คุณคาอันมีลักษณะเฉพาะ และเปนคุณคาที่มีความผูกพนัอยูกับความเปนมนุษยซ่ึงบุคคลในฐานะที่
เปนมนุษยทุกคนไดรับคุณคาดังกลาว โดยไมตองคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติ
อ่ืนๆของบุคคล (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547 : 109) 
  และศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธเยอรมันไดเคยวินิจฉยัในคดี KPD – Urtil 
เกี่ยวกับ “ศักดิศ์รีความเปนมนุษย” โดยอธิบายวาเปนการเรียกรองการสรางตนเองอยางอิสระของ
ปจเจกบุคคลในรัฐเสรีประชาธิปไตย “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ถือวามีคุณคาสูงสุดเปนสิ่งที่มิอาจ
ลวงละเมิดได เปนสิ่งที่ตองใหความเคารพและตองไดรับความคุมครองจากรัฐซึ่งมาตรา 1 วรรค 1 
ของรัฐธรรมนูญ ไดใหหลักประกันในทางคุณคาซ่ึงปจเจกบุคคลไดรับหลักประกนัดงักลาวเพราะ
ความเปนบุคคล การไมอาจลวงละเมิดไดในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนัน้เปนการรับรองถึงการ
คุมครองจากการแทรกแซงในปริมณฑลสวนบุคคล (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547 : 112)  
  ดังนั้น จึงสรุปไดวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนษุย” นั้นเปนคณุคาที่มีลักษณะเฉพาะสืบ
เนื่องจากความเปนมนุษย และเปนคณุคาที่มีอยูในมนุษยทุกคนโดยไมมีขอจํากัดหรอืเงื่อนไขใดๆ 
ไมวาจะเปนเชือ้ชาติ ศาสนา เพื่อใหมนุษยมีอิสระในการพัฒนาและรับผิดชอบตนเองโดยถือวา 
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เปนคุณคาที่ไมอาจลวงละเมิดไดซ่ึงแนวความคิดดังกลาวประกอบดวย
รากฐานอันเปนสาระสําคัญ 2 ประการ คือ สิทธิในชีวิต รางกาย และสิทธิที่จะไดรับความเสมอภาค 
  สิทธิในชีวิตและรางกาย เปนสิทธิที่ติดตัวปจเจกบุคคลมาตั้งแตเกดิ เปนสิทธิที่มี
อยูในสภาวะธรรมชาติ ไมอาจถูกพรากจากบุคคลได และเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนษุยที่จําเปน
อยางยิ่งตอการดํารงอยูของมนุษย และแสดงใหเห็นวามนษุยมีอิสระที่จะกําหนดตนเองไดตาม
เจตจํานงที่ตนประสงค ดังนัน้ เพื่อเปนการเคารพสิทธิในชีวิตและรางกายของปจเจกบุคคล บุคคล
แตละคนจึงตองเคารพขอบเขตสวนบุคคลของแตละคน 
  สิทธิในความเสมอภาค เปนการแสดงวามนุษยทกุคนมีสิทธิและเสรีภาพอยางเทา
เทียมกัน กลาวคือ ถึงมนุษยจะมีสิทธิในชีวติและรางกายของตน แตถาหากขาดหลักประกันในเรื่อง
ความเสมอภาคบุคคลนั้นก็อาจไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกนักับบุคคลอื่นในสังคม หรืออาจ
ถูกเลือกปฏิบัติจากผูใชอํานาจรัฐ ดังนั้น เพื่อใหมนษุยสามารถดํารงตนไดอยางมีศกัดิ์ศรีอยางแทจริง
แลว นอกจากปจเจกบุคคลจะมีสิทธิในชีวติและรางกายแลว ปจเจกบคุคลยังตองมีหลักประกนัใน
เร่ืองความเสมอภาคดวย 
  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เปนมูลฐานหนึ่งของหลักสิทธิมนุษยชน มีนยัสําคัญ 2 
ประการคือ (ระววิรรณ พงษพานิช, 2547 : 29) 
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  ประการแรก คือ “ธรรมชาติของมนุษย” กลาวคือลักษณะที่แทจริงของมนุษยที่
เกี่ยวกับสภาพจิตใจและความตองการจําเปนที่จูงใจมนุษยทําการใดๆ โดยทฤษฎีมนษุยนาจําเปน
อยางเดยีวกันไมวาจะอยู ณ ทีใ่ด แตในทางปฏิบัติพฤติกรรมของมนุษยอยูภายใตอิทธพิลของสังคม
และวัฒนธรรมดวย 
  ประการที่สอง คือ “ศีลธรรม” อันไดแกหลักที่วาดวยความผิดชอบชั่วดทีี่สังคม
กําหนดใหสมาชิกยึดถือ ศีลธรรมสากลไมมี นอกจากอนมุานเอาจากสวนที่กําหนดไวเหมือนกันใน
ความประพฤติบางเรื่อง ดังนั้น ในการวนิจิฉัยวา พฤติกรรมใดเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยหรือไมตองพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้ คือ 
  ประเด็นแรก ส่ิงนั้นๆมนุษยควรปฏิบัติตอกันหรือไม 
  ประเด็นที่สอง ความรูสึกในดานจิตใจของสังคมในขณะนั้นสนับสนุนหรือโตแยง
อยางไร 
  ประเด็นที่สาม แนวทางที่สังคมอื่นที่มีประสบการณมากอนเปนขอพิจารณา
ประกอบ 
  จากแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดงักลาว ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 ไดบัญญัติรับรองเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวดังนี ้
  มาตรา 4  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความ
คุมครอง” เปนการวางหลักทัว่ไปอันเปนการประกาศเจตนารมณของรัฐที่ใหความรับรองคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล กอใหเกิดความผูกพนัตออํานาจรัฐทั้งหลาย โดยถือวาศักดิ์ศรี
ความเปนมนษุยเปนตัวกําหนดและเปนตวัจํากัดวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของรัฐ นอกจากนี้ยัง
เปนตัวกําหนดความชอบธรรมของรัฐดวย การกําหนดหลักทั่วไปดังกลาว กอใหเกิดผลตามมาก็คือ 
ผลในแงของการตีความสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายซึ่งจะตองตีความวาสิทธิขั้นพื้นฐานทัง้หลายลวน
แตมีผลมาจากศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งส้ิน การกระทําใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษยบรรลุความมุง
หมายอยางแทจริง ยอมหมายความวา รัฐจะตองเปนผูดําเนินการสําหรบัความพรอมในการใชสิทธิ
เสรีภาพของปจเจกบุคคล จากพื้นฐานดังกลาว กอใหเกิดสิทธิเรียกรองตอรัฐเพื่อใหรัฐกระทําการ
ตางๆเพื่อบรรลุเปาหมายตอการใชสิทธิและเสรีภาพตางๆ  
  มาตรา 26 บัญญัติไววา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” 
  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามมาตรา 26 นี้มีสถานะเปนคณุคาที่รัฐธรรมนูญมุงหมาย
จะใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองผูกพันใหความคุมครองในการคํานึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนษุย สิทธิและเสรีภาพ องคกรผุใชอํานาจรัฐอาจแสดงออกไดใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรก 
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องคกรของรัฐจะไมกระทําการใดๆ ในลักษณะที่จะเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองไว (ระวิวรรณ พงษพานิช, 2547 : 31) 
  มาตราที่ 28 วรรคแรก บัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนษุย หรือใช
สิทธิเสรีภาพของตนไดเทาทีไ่มละเมิดสิทธิสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏปิกษตอ
รัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน” ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีสถานะ
เชนเดยีวกับสิทธิและเสรีภาพซึ่งเทากับวาบุคคลที่ถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสามารถจะใช
สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูในคดีได และเมื่อศกัดิ์ศรีความเปนมนุษยมีสถานะเชนเดยีวกบั
สิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยอมอยูภายใตเงือ่นไขเชนเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ เพราะ
ถึงแมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะเปนสิ่งที่มีคณุคาสําคัญอยางไรก็ตามแตคุณคาของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยดังกลาวยังตองอยูภายในขอบเขตเทาที่ไมละเมิดสทิธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปน
ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน เนือ่งจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นี้วางอยูบนพืน้ฐานของการเคารพสิทธิปจเจกชนนิยม (Individualism) 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยรับรอง และใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพดานตางๆของราษฎรโดยชัด
แจงหรือปริยาย เพื่อใหราษฎรแตละคนใชสิทธิและเสรีภาพได ตามใจปรารถนาและดํารงอยูใน
สังคมอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ยังให
ความคุมครองราษฎรโดยใหองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญตัิ บริหาร หรือตุลาการ จะตองเคารพและ
ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของราษฎร จะตองถือวามนุษยมิใชเปนวัตถุแหงการกระทําของ
รัฐ หากการใชอํานาจรัฐไดกระทําไปในลักษณะที่ทําใหมนุษยถูกลดคณุคา การกระทําของรัฐจะขัด
กับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย ถือวา
เปนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ หากมีการกระทําอันเปนการกระทบหรือละเมิดตอศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย บุคคลที่ถูกลวงละเมิดยอมสามารถที่จะใชสิทธิเรียกรองทางศาลเพื่อใหรัฐดําเนินการ
ปกปองคุมครอง หรือใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลนั้นได (บรรเจิด สิงคะเน
ติ, 2547 : 152) 
 
 ความหมายของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
 คําวาสิทธิมนุษยชน หมายถงึ สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทกุคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา 
ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใดรวมทัง้เชื้อชาติหรือพื้นฐานทางสงัคม ทรัพยสิน 
กําเนิดหรือสถานะ หรือกลาวโดยสรุปสิทธิมนุษยชนคือ สิทธิที่ทุกคนไดรับเสมอกันในฐานะที่เกดิ
มาเปนมนุษย สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องของการที่มนุษยเรามาตกลงยอมรับกันใหบุคคลในฐานะที่เปน
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มนุษยแตละคนไดรับความเคารพนับถือ เอาใจใส ดแูลคุมครองรักษาและไดรับประโยชนจากการมี
ชีวิตอยูในโลกนี้อยางดีที่สุด มนุษยที่มาตกลงกันในทีน่ี้หมายถึงชุมชนระดับโลก องคการ
สหประชาชาต ิไดแก ชาติทั้งหลายในโลกนี้ที่ไดตกลงกนั และไดวาเปนขอกําหนดกฎเกณฑขึน้ ซ่ึง
ยอมใหบุคคลยกขึ้นเปนขออางเพื่อเปนหลักประกันหรือเปนมาตรฐานที่เขาจะมีชีวติอยูอยางดี 
สามารถเขาถึงความดีงามและประโยชนสุขเทาที่เขาควรจะไดรับ สิทธมินุษยชนจึงเปนมนุษยที่
เจริญงอกงาม มีอารยธรรม รูจักคํานึงถึงชีวติของกันและกัน เอาใจใสในความทุกขความสุขของกัน
และกัน และแสดงถึงการรูจักจัดวางกฎเกณฑ กตกิา เพือ่ใหอยูรวมกนัดวยดี จึงเปนเครื่องหมายของ
ความเจริญกาวหนาในอารยธรรม  
 
 4.1.2. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 การพัฒนาทางคอมพิวเตอรในยุคสมัยนี้ ถือไดวามกีารพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญทางประวัติศาสตรของการพัฒนาเทคโนโลยี เพราะการพัฒนาดังกลาวสามารถขยายโอกาสทัง้
ในทางบวกและลบไดอยางกวางขวางขึ้นมาก ในทางบวกคือทําใหมนษุยมีโอกาสมากขึ้นใน
การศึกษาคนควาขอมูลความรูขาวสารตางๆและรวมไปถึงการไดรับความบันเทิงอีกดวย แตใน
ขณะเดียวกันนี้การพัฒนาทางคอมพิวเตอรหากผูใชนําไปกระทําที่ผิดตอกฎหมายแลว ก็จะนํามาซึ่ง
ปญหาที่มีความสลับซับซอนดวยเชนเดียวกัน 
 
  4.1.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
  เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ไดมีผูนิยามไวหลายความหมายแตกตางกันออกไปแต
โดยรวมแลว หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีมาใชในงานที่เกี่ยวกับการประมวลผลเพื่อใหไดเปน
สาระสนเทศ ซ่ึงเทคโนโลยีที่ใชเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อชวยในการตดิตอส่ือสาร และการสงผานขอมูลสารสนเทศใหสะดวก
รวดเร็วมากขึน้ 
  จากนยิามของเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในการ
ประมวลผลขอมูล (Data) เพื่อใหไดเปนสารสนเทศ (Information) ไดแก เทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางดานการสือ่สาร ซ่ึงทําใหทราบวาองคประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นจะตองประกอบดวย 
  1) ฮารดแวร (Hardware) 
  2) ซอฟตแวร (Software) 
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  3) เครือขายคอมพิวเตอรและการติดตอส่ือสาร (Computer Network and 
Communication) 
  4) ขอมูลและฐานขอมูล (Data and Database) 
  องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานี้ ไดมกีารพัฒนาขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความตองการในแงของความสะดวกสบายและในแงของการเพิ่มประสิทธิภาพ
และความรวดเร็วในการทํางานทุกๆดานของมนุษย ทําใหผูผลิตมีจํานวนมากขึน้ แขงขันกันมากขึน้
ทําใหราคาของเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นกอน มีราคาถูกลง การซื้อหามาใชในองคกรมีความงาย
มากขึ้นกลายเปนความนยิมนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในองคกรเพิ่มมากขึ้นนัน่เอง (นัยนรัตน 
งามแสง, 2547 : 11)  
 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computer Technology) 
 ประโยชนประการหนึ่งที่ทําใหเทคโนโลยสีารสนเทศไดรับความนิยมในการนํามาใชก็คือ
ความสะดวกรวดเรว็และความถูกตองแมนยํา และเทคโนโลยีดานหนึ่งที่เปนสวนเสรมิคุณลักษณะ
สําคัญดังกลาวใหกับเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร (Computer) เปนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของชุดคําส่ังที่
อยูในหนวยความจําของคอมพิวเตอร ซ่ึงผูใชสามารถปอนขอมูล (Data) เขาสูหนวยประมวลผลเพือ่
ทําการคํานวณและแสดงผลลัพธออกทางอุปกรณแสดงผลโดยที่ผลลัพธเหลานี้จัดไดวาเปนขอมูลที่
ผานการประมวลผลเรียบรอยแลว จะเรยีกผลลัพธนี้วาสารสนเทศ (Information) 
 การพัฒนาไมโครชิปที่ทําหนาที่เปนไมโครโพรเซสเซอรมีการกระทําอยางตอเนื่องทําใหมี
คอมพิวเตอรรุนใหมๆที่ดกีวาเกิดขึ้นเสมอ จึงเปนการยากที่จะจําแนกชนิดของคอมพวิเตอรออกมา
อยางชัดเจน เพราะเทคโนโลยีไดพัฒนาอยางรวดเร็ว ขดีความสามารถของคอมพิวเตอรขนาดเล็ก
อาจมีประสิทธิภาพสูงกวาคอมพิวเตอรขนาดใหญ แตอยางไรก็ตามพอจําแนกชนิดคอมพิวเตอรตาม
สภาพการทํางานของระบบเทคโนโลยีที่ประกอบอยู และสภาพการใชงานไดดังนี ้
  
 ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer) 
  ไมโครคอมพิวเตอรเปนเครือ่งคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็ก บางสวนเหน็วาเปน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานสวนบุคคล หรือเรียกวา พีซี (Personal Computer : PC) สามารถใชเปน
เครื่องตอเชื่อมในเครือขาย อาจจะกลาวไดวาไมโครคอมพิวเตอร คือเครื่องคอมพิวเตอรที่มีหนวย
ประมวลผลกลางเปนไมโครโพรเซสเซอร ใชงานงาย ทาํงานในลักษณะสวนบุคคลได สามารถ
แบงแยกไมโครคอมพิวเตอรตามขนาดของเครื่องไดดังนี้  
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  คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Desktop Computer) เปนไมโครคอมพิวเตอรที่มีขนาด
เล็กถูกออกแบบมาใหตั้งบนโตะ มีการแยกชิ้นสวนประกอบเปน ซีพียู จอภาพ และแผนแปนอักขระ 
  แล็ปท็อปคอมพิวเตอร (Laptop Computer) เปนไมโครคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่
วางใชบนตกัได จอภาพที่ใชเปนแบบราบชนิดจอภาพผนกึเหลว (Liquid Crystal Display : LCD) 
น้ําหนกัของเครื่องประมาณ 3-8 กิโลกรัม 
  โนตบุคคอมพิวเตอร (Notebook Computer) เปนไมโครคอมพิวเตอรที่มขีนาดและ
ความหนามากกวาแล็ปท็อป น้ําหนกัประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภาพแสดงผลเปนแบบราบชนิดมี
ทั้งแบบแสดงผลสีเดียว หรือแบบหลายสี โนตบุคที่มีขายทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถ
เหมือนกับแล็ปท็อป 
  ปาลมท็อปคอมพิวเตอร (Palmtop Computer) เปนไมโครคอมพิวเตอรสําหรับ
ทํางานเฉพาะอยาง เชนเปนพจนานกุรม เปนสมุดจดบันทึกประจําวัน บันทึกการนดัหมายและการ
เก็บขอมูลเฉพาะบางอยางทีส่ามารถพกพาติดตัวไปมาไดสะดวก (นยันรัตน งามแสง, 2547 : 12) 
  
 มินิคอมพิวเตอร (Mini Computer) 
  มินิคอมพิวเตอรเปนเครื่องที่สามารถใชงานพรอมๆกันไดหลายคนจึงมีเครื่อง
ปลายทางตอได มินิคอมพิวเตอรเปนคอมพิวเตอรที่มีราคาสูงกวาสถานีวิศวกรรม นาํมาใชสําหรับ
ประมวลผลในงานสารสนเทศขององคกรขนาดกลาง จนถึงองคกรขนาดใหญที่มีการวางระบบเปน
เครือขายเพื่อใชงานรวมกนั เชน งานบัญชแีละการเงิน งานออกแบบทางวิศวกรรม งานควบคุมการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มินิคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่สําคัญในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ขององคกรที่เรียกวาเครื่องใชบริการ (Server) มีหนาที่ใหบริการกับผูใชบริการ (Client) เชน 
ใหบริการแฟมขอมูล ใหบริการขอมูล ใหบริการในการชวยคํานวณ และการสื่อสาร (นัยนรัตน งาม
แสง, 2547 : 13) 
  
 เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) 
  เมนเฟรมคอมพิวเตอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการพัฒนามาตั้งแต
เร่ิมแรก เหตุทีเ่รียกวา เมนเฟรมคอมพิวเตอรเพราะตัวเครื่องประกอบดวยตูขนาดใหญที่ภายในตูมี
ช้ินสวนและอปุกรณตางๆอยูเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามในปจจบุันเมนเฟรมคอมพิวเตอรมี
ขนาดลดลงมา เมนเฟรมเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีราคาสูงมาก มักอยูทีศู่นยคอมพวิเตอรหลักของ
องคกรและตองอยูในหองทีม่ีการควบคุมอุณหภูมิและมกีารดูแลรักษาเปนอยางดี บริษัทผูผลิต
เมนเฟรมไดพฒันาขีดความสามารถของเครื่องใหสูงขึ้น ขอเดนของการใชเมนเฟรมอยูที่งานที่
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ตองการใหมีระบบศูนยกลาง และกระจายใชงานไปเปนจํานวนมาก เชน ระบบเอทีเอม็ ซ่ึงเชื่อมตอ
กับฐานขอมูลที่จัดการโดยเครื่องเมนเฟรม อยางไรก็ตามขนาดของเมนเฟรมและมนิิคอมพิวเตอรก
ยากที่จะจําแนกจากกันใหเหน็ชัด ปจจุบนัเมนเฟรมไดรับความนิยมนอยลง ทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอร
ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพและมีความสามารถดีขึ้น ราคาถูกลง ขณะเดยีวกันระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรกด็ีขึ้นจนทําใหการใชงานบนเครือขายกระทําไดเหมือนการใชงานบนเมนเฟรม (นยัน
รัตน งามแสง, 2547 : 14)  
  
 ซูเปอรคอมพิวเตอร (Super Computer) 
  ซูเปอรคอมพิวเตอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะกับงานคํานวณที่ตองมีการ
คํานวณตัวเลขจํานวนหลายลานตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว เชน งานพยากรอากาศ ที่ตองนําขอมูล
ตางๆเกี่ยวกับอากาศทั้งระดบัภาคพื้นดนิ และระดับชัน้บรรยากาศเพือ่ดูการเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศ งานนี้จําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูงมาก นอกจากงาน
ควบคุมทางอวกาศ งานประมวลผลภาพทางการแพทย งานดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทางดานเคม ี
เภสัชวิทยา และงานดานวิศวกรรมการออกแบบ ซูเปอรคอมพิวเตอรทํางานไดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงกวาคอมพิวเตอรชนิดอื่น การที่ซูเปอรคอมพิวเตอรทํางานไดเร็ว เพราะมีการพัฒนา
ใหมีโครงสรางการคํานวณพเิศษ เชนการคํานวณแบบขนาดที่เรียกวา เอม็พีพี (Massively Parallel 
Processing : MPP) ซ่ึงเปนการคํานวณทีก่ระทํากับขอมูลหลายๆตัวในเวลาเดยีวกัน (นัยนรัตน งาม
แสง, 2547 : 14) 
 
  4.1.2.2 เครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสาร (Computer Network and 
Communication) 
  เครือขายคอมพิวเตอรหรือทีเ่รียกสั้นๆวา “เครือขาย” และการสื่อสารเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญอยางมากในปจจุบัน โดยเมื่อกลาวถึงเครือขายจะหมายถงึการเชื่อมโยงขอมูลที่ไมใช
เพียงภายในองคกรเทานั้น แตเปนการเชื่อมโยงขอมูลจากทั่วโลก เพื่อใหการติดตอส่ือสาร และการ
แลกเปลี่ยนขอมูลมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น ในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผานเครือขายมาใชกันอยางแพรหลายรวมถึงโทรคมนาคม ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสารทางไกลโดยได
มีการเชื่อมโยงผานเครือขาย ทั้งการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตและการสื่อสารผานดาวเทียมกันเองก็
ได หรืออาจจะเปนระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับอุปกรณคอมพิวเตอร โดยผานชองทางสื่อสาร 
(Communication Channel) แตขอมูลที่สงถึงกันนั้นจะเปนเพียงขอมูล (Data) เทานั้นไมรวมเสียงพูด 
(Voice) (นยันรัตน งามแสง, 2547 : 16) 
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 โทรคมนาคม (Telecommunication) 
  หมายถึง การตดิตอส่ือสารระหวางกนัในระยะทางไกลๆ โดยอาศัยชองทางการ
ส่ือสารเหมือนกับการสื่อสารขอมูล แตสามารถสงไดทั้งขอมูล (Data) และเสียงพูด (Voice)  
อินเทอรเน็ต (Internet) 
  ปจจุบันไมวาจะเปนการทํางาน การทําธุรกิจการคา หรือแมกระทั่งทํางานอยูที่บาน 
ผูคนสวนใหญจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรกันเปนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกร 
สถาบันการศึกษา สถานบริการตางๆ ตลอดจนบริษัทหางราน จะใชคอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมตอเขากับ
อินเทอรเน็ต เราจะพบวาชื่อของเว็บไซตตางๆจะปรากฏใหเห็นจนชินตาตามสื่อตางๆ เชน รายการ
โทรศัพท รายการวิทยุ หนังสือพิมพ วารสารและตามสื่อโฆษณามากมาย 
  อินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวนัเปนเครื่องมือในการประกอบ
ธุรกิจ แมกระทั่งกลายเปนสือ่ที่จําเปนของภาครัฐในการประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูล ขาวสาร 
ออกไปสูสังคมภายนอกใหไดทราบ นี่คือสภาพแหงความเปนจริงของสังคมโลกที่ไมสามารถจะ
ปฏิเสธได 
  หากจะกลาวถึงอินเทอรเน็ต ก็คงจะตองกลาวถึง เครือขายคอมพิวเตอร (Network) 
ควบคูกันไป ดวยเหตุที่เครือขายคอมพิวเตอรจะรวมเอาเครื่องคอมพิวเตอรหลายๆเครื่องเชื่อมตอเขา
ดวยกันผานทางระบบการสื่อสาร (Communication) เชน ทางสายเคเบิล สายโทรศัพท โมเด็ม และ 
ดาวเทยีม เปนตน 
  “อินเทอรเน็ต” (Internet) เรียกไดวาเปนเครอืขายที่ใหญทีสุ่ดในโลกซึ่งรวมเอา
เครือขายตางๆจํานวนมหาศาลที่มีอยูทั่วโลกมาเชื่อมตอ (Links) เขาเปนเครือขายเดียวกัน โดยแตละ
เครือขายจะจดักลุมของขอมูลกันเองเพื่อสะดวกตอการทีจ่ะเขาไปสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 
  ระบบเครือขายจํานวนมากรวมเปนเครือขายอินเทอรเน็ตซ่ึงมักนิยมเรยีกสั้นๆวา 
“เน็ต” (Net) อินเทอรเน็ตเปนสื่อสาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิบริโภคอยางเทาเทียมกนัไมมีผูใดเปน
เจาของ โดยแตละองคการ หรือหนวยงานก็จะรับผิดชอบดูแลในสวนของตนที่เกีย่วของ มีผูใช
อินเทอรเน็ตมากกวา 100 ลานคนทั่วโลกทีเ่ขามาเชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชบริการดวยเหตุผลและ
ความตองการที่ตางๆกันซึ่งพอที่จะสรุปได คือ เพื่อคนควาหาขอมูล ขาวสาร งานวิจยั และเพื่อ
การศึกษาและเพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน การซื้อขายสินคา ความบันเทิง ทองเทีย่ว หาซื้อ
สินคา และบริการตางๆ พบปะสังสรรคกับบุคคลอื่น เพื่อเขาสูระบบเครือขายอ่ืนๆ และแลกเปลีย่น
ขอมูล รวมถึงรับสงจดหมาย เอกสาร ขอความ 
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 การบริการบนอินเทอรเน็ตมหีลายอยางดวยกัน เชน 
 เวิลด ไวด เว็บ (WWW) เวิลด ไวด เว็บ เปนการบริการหนึ่งที่อยูบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การพัฒนาของเครือขายใยแมงมุม ไดดําเนนิไปอยางรวดเร็วและกาวหนาไปอยางไม
หยุดยั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดานมัลติมีเดีย ทําใหเครือขายคอมพิวเตอรทวีความมหัศจรรย
ใหกับการศึกษาในโลกไรพรหมแดน และกลายเปนแหลงทรัพยากรของกระบวนการเรียนการสอน
ที่ตอบสนองตอกระบวนการเรียนรูไดเปนอยางดียิ่ง 
 เนื่องจากการใชบริการอินเทอรเน็ตเมื่อไมกี่ปกอนหนานีม้ีสนใจใชงานอินเทอรเน็ตไมมาก
นัก ไมวาจะเปนการคนหาขาวสารขอมูล การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนกิส การสําเนาแฟมขอมูล
ฯลฯ จะอยูในรูปแบบของอักษร (Text Mode) เทานั้นไมมีการแสดงที่เปนรูปภาพ เสียง ภาพยนตร 
และไมมีอักษรแบบตางๆปรากฏใหเห็นแตอยางใด นอกจากนี้ผูใชจะตองเรียนรูการใชคําส่ัง
คอมพิวเตอรมากมาย 
 จนกระทั่งสามารถพัฒนาการมีบริการที่เรียกวา World Wide Web (WWW) หรือเครือขาย
ใยแมงมุมเกิดขึ้นทําใหความนิยมในการใชอินเทอรเน็ตสูงขึ้นเนื่องจาก WWW เปนบริการหนึ่งที่อยู
ในอินเทอรเนต็ที่ใชงานไดงาย สะดวก การอานและคนหาขอมูลสามารถกระทําไดเพียงแตกดปุม
เมาสเพียงอยางเดียวเทานัน้ 
 E-mail  เปนบริการในระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สําคัญที่มีผูใชบริการกันมากที่สุด 
สามารถสงตัวอักษร ขอความ  แฟมขอมูล ภาพ เสียง ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไปยังผูรับ 
อาจจะเปนคนเดียว หรือกลุมคนโดยทั้งทีผู่สงและผูรับเปนผูใชที่อยูในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เดียวกัน ชวยใหสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันไดทัว่โลก มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถ
ส่ือสารกันไดตลอดเวลาโดยไมตองคํานึงวาผูรับจะอยูทีไ่หน จะใชเครื่องคอมพิวเตอรอยูหรือไม 
เพราะไปรษณยีอิเล็กทรอนิกสจะเก็บขอความเหลานั้นไว เมื่อผูรับเขาสูระบบเครือขายก็จะเห็น
ขอความนั้นรออยูแลวความสะดวกเหลานีท้ําใหนกัวิชาการสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารถึงกัน
และระยะทาง โดยผูใชสามารถติดตอส่ือสารกันไดไมวาจะอยูตรงสวนใดของมุมโลก 
 Chat เปนการประชุมหรือสนทนาผานเครอืขายคอมพิวเตอร เรียกยอๆวา IRC (Internet 
Relay Chat) มีลักษณะคลายๆกับการทอลค(Talk) ซ่ึงสามารถคุยเปนการสวนตัวหรือเปนกลุมก็ได
โดยใชการพิมพขอความโตตอบกันแบบทนัทีทันใด ขอความนั้นจะไปปรากฏบนจอภาพของเครือ่ง
คอมพิวเตอรของผูที่ติดตอดวยในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อผูรับอานขอความนั้นแลวก็สามารถพิมพ
ขอความตอบกลับไดในทนัที ซ่ึงในวงการการศึกษาสามารถนํามาใชเพือ่การเรียนการสอนทางไกล
ได การสนทนาลักษณะนี้เราเรียกวา Chatting ทําใหผูคนไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 
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และประสบการณไดอยางสะดวก ประหยดัคาใชจาย เราสามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไดทั่ว
โลกโดยการพมิพขอความถึงกันได 
 
 4.1.3. แนวคิดเก่ียวกับอาชญากรรม 
 อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแตละสังคมนั้นยอมจะตองมีความแตกตางกนั โดยพบวา
พฤติกรรมที่สังคมควรกําหนดเปนความผิดอาญาหรืออาชญากรรมอยางแทจริงนั้นไมมีคําตอบเปน
อยางหนึ่งอยางเดียวกันในแตละสังคม ทั้งนี้เนื่องจากสภาพของแตละสังคมที่แตกตางกันทั้งในแง
สภาพแวดลอม วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ความเปนมาทางประวตัิศาสตรรวมไปถึงส่ิงตางๆ
เหลานี้ลวนแตทําใหผูคนในแตละสังคมมีความตระหนกัในผลของการกระทําตางของคนในสังคม
ที่แตกตางกนั และรับรูถึงส่ิงเหลานี้ที่แตกตางกันยอมทําใหการกระทําทีสั่งคมหนึ่งเหน็วาเปน
ความผิดอาญาที่รายแรงแตกอ็าจไมเปนความผิดในอีกสังคมหนึ่ง อยางไรก็ตาม การใชกฎหมาย
จําเปนที่จะตองทราบถึงความสําพันธและหนาที่ของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของกับสังคมนั้นๆ 
เพื่อที่จะเปนเครื่องมือในการควบคุมสังคม และจะตองคํานึงถึงสภาวะความเปนไปของสังคมอีก
ดวย 
 
 ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคม 
 มีภาษิตลาตินบทหนึ่งกลาววา “ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” (Ubi Societas, Ibi Jus) 
(แสวง บุญเฉลมิวิภาส, 2543 : 2) หากพิจารณาในเชิงสังคมแลวเหน็ไดวาทุกๆสังคม ตางก็มีกลไก
ในการควบคุมดูแลสังคมรวมทั้งเปนกฎเกณฑในสังคม โดยที่สังคมดั้งเดิมจะพึ่งพาขนบธรรมเนียม
ประเพณี เปนรากฐานของกฎเกณฑซ่ึงถือเปนกฎหมายภายในของสังคม และเมื่อมีความขัดแยงกจ็ะ
ใชผูใหญในทองถ่ินเปนผูไกลเกลี่ยเปนสวนใหญ และโดยลักษณะความสัมพันธระหวางกันใน
สังคมดังกลาวมีลักษณะเปนความสัมพันธโดยตรงและเปนสวนตวั ดังนั้นการใชกลไกที่มิใชกลไกที่
มิใชกลไกของกฎหมายในการควบคุมดูแลสังคมจึงเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ แมในบางแงมุมของ
นักคิดบางทานเชน Karl Marx จะมกีารตอตานกฎหมายและมองวากฎหมายเปนเครื่องแสดงถึงชน
ช้ัน โดยเห็นวากฎหมายถกูบงัคับใชโดยการอางอํานาจของมหาชนและผูที่มีอํานาจกค็ือมีอาวุธ และ
ทายที่สุดกฎหมายก็จะหมดไป เพราะสังคมอุดมคติที่ไมมชีนชั้นจะเขามาแทน ซ่ึงเปนความเหน็ใน
แงมุมที่แตกตางกัน แตก็ไมมีผูใดปฏิเสธความมีอยูของกฎหมายในสถานะกลไกอันอนัเปนบรรทัด
ฐานหนึ่งของสังคมได แมแต Hans Kelsen ซ่ึงพยายามอธิบายกฎหมายในเชิงของวิทยาศาสตร 
[Hans Kelsen (1881-1973) ไดใชมุมมองในลักษณะของวิทยาศาสตรเขาปรับใชกับการพิจารณา
กฎหมาย โดย Kelsen เห็นวาทฤษฎีของกฎหมายนัน้ไมควรจะอิงอยูกับคุณคาทางศีลธรรมหรือทาง
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การเมือง หากแตควรคิดในเชิงของทฤษฎีกฎหมายลวนๆ (เปนที่มาของคําวา Hans Kelsen’s Pure 
Theory of Law และเหน็วา Positive Law ทั้งหลายควรถกูมองในเชิงของระบบของบรรทัดฐานซึ่ง
บังคับใชภายใตเงื่อนไขที่แนนอนและปรับมาตรการบังคับเขามาใช)] กย็ังใชความหมายนี้ในการให
คําจํากัดความของกฎหมาย วา “เปนบรรทดัฐาน (Norm) เบื้องตนที่กําหนดมาตรการบงัคับ” เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะวา “เปนสภาวะของการสั่งใหเจาพนักงานปรับใชมาตรการบังคับ
ภายใตแตละสถานการณ” 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวาจนถึงปจจุบันกฎหมายยังเปนกลไกอยางเปนทางการของการควบคุม
ทางสังคม (Formal Social Control) ซ่ึงกฎหมายจะมีบทบาทอยางมากเมื่อการควบคมุทางสังคมใน
รูปแบบอื่น เชน ขนบธรรมเนียม จริยธรรม ไรประสิทธิภาพหรือไมมปีระสิทธิภาพเพียงพอ (สกล 
นิศารัตน, 2545 : 7) 
 
  4.1.3.1 ลักษณะเฉพาะของกฎหมายอาญา 
  กฎหมายอาญาแตกตางจากกฎหมายอื่นหลายประการ แตลักษณะเดนชดัที่สุดคือ
ส่ิงที่ถือเปนอํานาจของกฎหมายอาญามาจากการประกอบดวยลักษณะ 4 ประการใหญๆ คือ 
  1) คุณลักษณะในการกําหนดวาอะไรเปนความผิดอาญา 
  2) คุณลักษณะในการจดัประเภทความผิด (Classifying) 
  3) คุณลักษณะในการจดัระดบัความผิด (Grading) 
  4) คุณลักษณะในการกําหนดขอหามไมใหปฏิบัติ (Prohibiting) 
  นอกจากนั้นแลวกฎหมายอาญายังมีความแตกตางจากกฎหมายอื่นตรงที่เปนการ
เกี่ยวของกับคณุธรรมรวมกนัของสังคมสวนรวม ลักษณะเฉพาะของกฎหมายอาญาอาจเห็นไดจาก
ส่ิงที่เปนผลจากกฎหมายอาญาคือคําวา “อาชญากรรม (Crime)” ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงและเกีย่วของ
กับความคิดในเรื่องกฎหมายอาญา (Criminal Law) โดยความเกีย่วของของคุวาอาชญากรรมและ
กฎหมายอาญาที่กลาวมานั้นสามารถแสดงไดจากหลักดั้งเดิมแตโบราณ 2 ประการคือ 
 

Nullum crimen sine poena No crime without punishment 
Nulla poena sine lege No punishment without law 

 
  ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายเอกลักษณของกฎหมายอาญาเพิม่เติมไดดังนี ้
  1) ผูกระทําไมตองรับผิดในทางอาญา หากการกระทํานัน้ไมมีกฎหมายบัญญัติไว
ในขณะกระทาํวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว 
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  2) กฎหมายอาญาจะยอนหลังใหผลรายมิได 
  3) ถอยคําในกฎหมายอาญาจะตองบัญญัติใหชัดเจนแนนอน ปราศจากการ
คลุมเครือ 
  4) กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2544 : 15-28) 
 ทั้งนี้แมจะเหน็ไดวากฎหมายอาญาประกอบไปดวย 2 สวน คือ 
  (1) สวนทีเ่ปนขอหาม และ 
  (2) สวนทีเ่ปนขอกระตุนใหตองทํา ซ่ึงเปนการกําหนด “การกระทําความผิดที่เกดิ
จากการไมกระทํา” 
  อยางไรก็ตามในสวนที่สองนีไ้มอาจนับเปนอาชญากรรมอยางแทจริงไดเพราะเปน
เพียงหนาที่ทางศีลธรรมหรือจริยธรรมเทานั้น ซ่ึงเปนที่รูจักในฐานะกฎหมายที่อยูเบื้องหลัง
กฎหมายดวยกนั “Law behind the Law” (Gardner & Anderson 1996) อันเปนบทบัญญัติที่มุงใหเกดิ
การประพฤติ ปฏิบัติที่ดีงามของผูคนในสังคม (สกล นิศารัตน, 2545 :10) 
  ขอจํากัดประการหนึ่งที่ทําใหกฎหมายอาญาไมสามารถนําไปใชในวัตถุประสงค
อ่ืนๆ (เชน เพือ่การศึกษา การจัดการสหภาพแรงงาน การจัดการทางศาสนา เปนตน) ไดมากนกัคือ
ผลที่อาจจะทําใหสูญเสียความยุติธรรมได เพราะตองไมลืมวาโครงสรางหลักของกฎหมายคือสภาพ
บังคับ ซ่ึงในแงมุมหนึ่งแมเราอาจกลาวในแงของความยตุิธรรมซึ่งถือวาไมอาจแยกออกจากความมี
อยูของกฎหมายไดนัน้ จะพบเห็นลักษณะทีซ่อนเรนอยูของกฎหมายประการหนึ่ง คือการที่ 
กฎหมายเปนสภาวะการปฏิบัติ (Law is a Negative Concept) หรือกลาวใหถูกตองแลววัตถุประสงค
ของกฎหมายคอืเพื่อขจัดความอยุติธรรมใหพนไป เพราะในความเปนจรงินั้นพบวา เราจะรูสึกถึง
ความยุติธรรมตอเมื่อไมมีความอยุติธรรมคงอยู (Justice is achieved only when Injustice is absent) 
และโดยเหตุทีป่จจัยยังมีความคลุมเครือในเรื่องของขอบเขตและความหมายของการกระทําความผดิ
หรืออาชญากรรมอยูมาก ซ่ึงอาจมีผลตอการพิจารณาการกําหนดความผิดอาญาซึ่งเปนวัตถุประสงค
ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นจึงเปนการเหมาะสมที่จะศึกษาถึงความหมายของการกระทาํความผิดหรือ
อาชญากรรมเพื่อความชัดเจนในชั้นหนึ่งกอน (สกล นิศารัตน, 2545 : 10) 
 
  4.1.3.2 ขอบเขตและความหมายของการกระทําความผิดหรืออาชญากรรม 
  เหตุผลที่เราจําเปนตองทราบวาอาชญากรรมคืออะไร เพือ่ที่เราจะไดพจิารณา
กําหนดโทษใหเหมาะสม โดยเปนไปตามหลักการที่วา การลงโทษจะตองเหมาะสมกับความผิดทัง้
เชิงคุณภาพและปริมาณ อันนําไปสูคําตอบซึ่งเปนวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้วาพฤติกรรมที่
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เปนอาชญากรรมใดจึงจะสมควรไดรับการลงโทษและควรลงโทษดวยรูปแบบหรือวิธีการใด (What 
Crimes Deserve What Punishment) 
  ตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวาไมมกีารใหคํา
นิยามหรือคําจาํกัดความที่ชัดเจนไว สําหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. 2499 ซ่ึงเปนฉบับที่ใชบังคับอยูในปจจุบันของประเทศไทยแลวก็ไมพบคําจํากดัความของคําวา
ผิดแตอยางใดเชนกัน โดยเทาที่มีปรากฏและมีลักษณะใกลเคียงที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มี
ดังนี ้
  มาตรา 2 “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใช
ในขณะกระทาํนั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว” 
  มาตรา 59 “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแต
จะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีทีก่ฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาทหรือ
เวนแตในกรณทีี่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา” 
  ดังนั้นจึงเห็นไดวาตามกฎหมายไทยนั้นไมระบุไวชัดเจนแตอยางใด วาอะไรกันแน
ที่เปนความผิด โดยปลอยใหตีความจากบทบัญญัติของกฎหมายวาอะไรก็ตามที่กฎหมายบัญญัติวา
เปนความผิดและมีผูฝาฝนความผิดนั้น ผูนัน้ก็ตองรับโทษ ซ่ึงเปนการบัญญัติในเชิงทฤษฎี สํานัก
กฎหมายบานเมือง (Positivism) ทั้งนี้การบัญญัติในลักษณะนี้ถาเราไมคํานึงถึงการใชอํานาจของรัฐ
ในการกําหนดการกระทํา (หรือไมกระทํา) ใดใหเปนความผิดแลว เรายอมไมสามารถตอบไดวา
ทําไมการกระทํานั้นจึงเปนความผิดหรือเปนอาชญากรรม (สกล นิศารัตน, 2545 : 11) 
  ภายใตแนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ความผิด
อาญาจะผนวกอยูกับการกําหนดโทษและการบังคับโทษ ดวยเหตุผลนี้เมื่อเราคิดถึงอาชญากรรม
เทากับเราคิดถึงความผิดที่หามโดยอํานาจรฐั และการลงโทษจากเจาหนาที่ของรัฐ ฉะนั้นในทาง
ความคิดเมื่อคิดถึงอาชญากรรมก็หมายถึงการทําการฝาฝนในสิ่งที่หามและตองถูกลงโทษ ไมวาจะ
เปนความผิดจากการฆาคน การปลนจี้ การขับรถเกินความเร็วที่กําหนด หรือแมแตการกอกองไฟใน
สถานที่หาม เปนตน 
  แตอยางไรก็ตามไดมีผูที่เคยกลาวไววากฎหมายที่กําหนดความผิดไดโดยอําเภอใจ
ของผูปกครองก็ไมตางไปกับบทเรียนในนทิานอีสปเรื่องหมาปากับแกะนั่นเอง ทั้งนีน้ักปรัชญา
การเมืองที่มีช่ือเสียงทานหนึง่คือ Montesquieu ไดเคยเอยถึงเหตุเหตุการณคร้ังหนึ่งในยุคของ Philip 
of Macedon ซ่ึงเปนชาวเอเธนส โดย Philip of Macedon ไดประกาศใหเปนความผิดอาญาหากมี
ผูนําเงินอันจดัสรรไวเพื่อการมหรสพไปเปนคาใชจายในดานความมัน่คงของรัฐ ซ่ึงหากเรายอมรบั
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กฎหมายลกัษณะนีว้าเปนกฎหมายที่สมบรูณแลว ก็ทําใหเกิดเปนขอนาคิดวาที่แทความผิดอาญาควร
มีขอบเขตเพียงใด 
  โดยหากพิจารณาอยางลึกซึ้งถึงขอบเขตแทจริงที่สังคมควรกําหนดเปนความผิดอัน
ตองรับโทษอาญาแลว พบวาการจะลงโทษใหเหมาะสมกบัอาชญากรรมเปนสิ่งที่ยุงยากอยางมาก
และเปนที่ถกเถียงมาเปนเวลานาน ถึงคําจํากัดความของอาชญากรรมและโทษที่จะนํามาใชกับแตละ
ความผิด ตัวอยางเชนในพื้นที่เกษตรกรรมชนบทของจีน เราอาจไมสามารถจินตนาการไปถึง
ปฏิบัติการเผาทําลายบานเรอืนหรือยึดทรพัยเนื่องจากผูเปนเจาละเมดิกฎหมายคุมกําเนิดอันมหีลัก
อยูวา “ถาคุณมีเด็กมากกวา 1 คน พวกเขาก็จะมาและถอดเครื่องยนตไปจากเรือหรือทําลายสิ่งปลูก
สรางคือบานเรือนเสีย” อยางไรก็ตามเปนการยากทีจ่ะกลาววาเปนการลงโทษโดยมาจรการทาง
อาญาแมวาจะมีลักษณะใกลเคียงกับมาตรการลงโทษทางอาญาในประเทศอื่นๆทั่วไปก็ตาม 
เนื่องจากผลของรูปแบบระบบการปกครองที่แตกตางกนัในแตละประเทศนั้นเอง (สกล นิศารัตน, 
2545 : 12) 
  สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยและเปนที่
ยึดถือจากบุคคลทั่วไปในประเทศวาเปนประเทศเสรีนิยม ซ่ึงมีความหมายวาโดยหลักการขั้น
พื้นฐานแลว ประชาชนทุกคนยอมมีเสรีภาพในการทีจ่ะกระทําการหรือไมกระทําการใดๆไดอยาง
เต็มที่ ตราบเทาที่ไมมีกฎหมายกําหนดหามหรือบังคับใหตองกระทําใดๆ ซ่ึงเปนความคิดพื้นฐานใน
ระบบเสรีนิยมแลว การกําหนดใหการกระทําใดสมเปนความผิดอาญาที่ตองรับโทษโดยมาตรการ
ทางอาญานั้นจงึมีความจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงการคานอํานาจอันปราศจากขีดจํากัดของหลัก
สํานักกฎหมายบานเมือง ซ่ึงก็คือ หลักการยึดความชอบธรรมของกฎหมายเปนหลัก (The Concept 
of Legality) ซ่ึงส่ิงเดียวที่ปรากฏเปนการคานอํานาจดังกลาวและทําใหสังคมสามารถดํารงอยูไดโดย
ปราศจากความขัดแยงทีน่ําไปสูการลมสลายของการใชอํานาจปกครองในสังคมไดนั้นเอง 
 
 4.1.4 แนวคิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
 เทคโนโลยีสารสนเทศไดมีความเจริญกาวหนาโดยเฉพาะทางดานคอมพิวเตอร โดยไดนํา
ประโยชนอยางมหาศาลมาสูสังคมมนุษย แตขณะเดียวกนัก็มีบุคคลที่ใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ไม
ถูกตอง โดยทาํการลวงละเมดิเขาไปในระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนญุาต ซ่ึงการ
กระทําผิดทางคอมพิวเตอรขยายวงกวางออกไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากกระทําไดโดยงาย ไมตองบุก
รุกทางกายภาพ สะดวกและรวดเร็ว เปนผลที่กอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมากและเปนวงกวาง
อยางมากมาย 
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 สําหรับการอธิบายถึงสาเหตขุองการกระทาํผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรนัน้ยงัไมมี
ทฤษฎีทางอาชญากรรมประเภทหนึ่งในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ผูเชี่ยวชาญในการปองกัน
อาชญากรรมไดใชแนวคิดทีเ่รียกวา สามเหลี่ยมอาชญากรรม “Crime Triangle” มาอธิบายเกณฑที่
เปนองคประกอบกอนเกดิการกระทําผิดเกีย่วกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร ซ่ึงเราสามารถนําเกณฑ
ที่วานี้มาใชเปนแนวคิดในการปองกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เกณฑ 3 ประการดังกลาว
ประกอบดวย 
 1) แรงจูงใจ (Motive) ผูบุกรุกจะตองมีเหตุผลในการที่จะเจาะเขาสูระบบเครือขายถึงแมวา
เหตุผลนั้นจะเปนแคเพื่อความสนุกก็ตาม 
 2) ความสามารถ/เครื่องมือ (Means) ผูบุกรุกจะตองมีความสามารถ คืออาจเปนความรู
ทางดานโปรแกรมมิ่ง หรือการใชซอฟทแวรที่สรางขึ้นมาสําหรับการบุกรุกโดยผูอ่ืน ซ่ึงสามารถหา
ไดไมยากในอนิเทอรเน็ต มิเชนนั้นคงไมสามารถมาละเมิดระบบความปลอดภัยของทานได 
 3) โอกาส (Opportunity) ผูบุกรุกจะตองมีโอกาสที่จะเขาสูเครือขายไดอาจเปน ขอบกพรอง
จากแผนความปลอกภัย รูร่ัวของซอฟทแวรหรือโปรแกรมที่ใช ซ่ึงเปดโอกาสใหเขาถึงได หรืออาจ
เปนการมาใชอุปกรณของทานเองเลยกเ็ปนได ดังนั้นถาไมมีโอกาสหรือชองทางที่อาจกระทําไดผู
บุกรุกก็คงไปที่อ่ืนแทน 
 จากขอมูลของผูเชี่ยวชาญขางตน สามารถนําทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาอธิบายหลาย
ลักษณะ โดยจะยกตัวอยางบางทฤษฎี อาทิ 
 1) ทฤษฎีการเลือก (Choice Theory) 
 ทฤษฎีการเลือกมองวา การละเมิดกฎหมายของคน เกิดจากเหตุผลสวนตัวหลายเหตุผล
รวมถึงความอยาก การแกแคน ความตองการ เปนตน แตเมื่อเหตุผลสวนตัวไดมีการชัง่น้ําหนกั
ระหวางการทีไ่ดมาซึ่งผลประโยชนและผลที่ตามมาจากการประกอบอาชญากรรมคือบทลงโทษ 
โครงสรางของอาชญากรรม ตามแนวคิดทฤษฎีการเลือกในการตัดสินใจจะประกอบอาชญากรรม
นั้น มีองคประกอบดังนี ้
  1.1) การเลือกสถานที่กออาชญากรรม 
  1.2) การเลือกเปาหมาย 
  1.3) เรียนรูเทคนิคของการเปนอาชญากร 
 จากแนวคิดดังกลาว สามารถอธิบายพฤติกรรมของอาชญากรคอมพิวเตอรซ่ึงสวนใหญจะ
เร่ิมจากมูลเหตจุูงใจของตวัอาชญากรเองซึ่งจะมีทั้งขอมูลจูงใจสวนตัว เชน อยากสนกุทดลองวิชา 
แกแคน เปนตน หรือในเรื่องของผลประโยชนที่จะไดมาจากการกระทําผิดโดยอาชญากรจะตองมี
ขอมูลของกลุมเปาหมาย หรือตรวจสอบหาขอบกพรองของระบบที่ตองการจะเจาะเขาไป รวมทั้ง
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อุปกรณเครื่องไมเครื่องมือโปรแกรมตางๆ และการเรียนรูเทคนิคตางๆของการกระทาํผิด เพื่อหา
โอกาสดําเนินการในการบกุรุกเขาไปในระบบคอมพิวเตอร เปนตน (นัยนรัตน งามแสง, 2547 : 35) 
 2) ทฤษฎีการโยนความผิด 
 เดวิด แมตซา (David Matza) และเกรชัม ซีเกส (Gresham Sykes) เชื่อวาคนที่กระทําผิดมี
เทคนิคในการอธิบายการกระทําของเขา โดยโยนความรบัผิดชอบตอการกระทําใหกบัคนอื่น ทําให
การกระทําของเขานั้นถูกตองมีเหตุผล การคิดเชนนั้นปรากฏอยูในวิธีการกระทําผิดของคนในสังคม
อยางมาก 
 จากแนวคิดดังกลาว สามารถอธิบายการกระทําผิดของอาชญากรคอมพิวเตอรไดหลาย
ลักษณะ อาชญากรสวนใหญมักคิดวาการบุกรุกระบบรกัษาความปลอดภัยเปนเรื่องของการทดลอง
วิชา การที่สามารถบุกรุกระบบเขาไปไดเปนเรื่องที่เกงและทาทายความสามารถ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความผิดพลาดของเจาของระบบที่ไมสามารถปองกันดูแลระบบของตัวเอง หรือเจาของระบบเองที่
เปนผูเปดโอกาสใหสามารถบุกรุกระบบได อาชญากรมักคิดวาเปนความผิดของเจาของระบบ 
นอกจากนี้แฮกเกอรบางกลุม ยังมีแนวคิดวาอินเทอรเนต็เปนโลกแหงเสรีภาพทางความคิดและ
ขอมูล ไมควรมีการเสียคาใชจายเพื่อใชบริการและคนควาขอมูล ฉะนั้นแฮกเกอรกลุมดังกลาวจะคิด
วาการกระทําของเขาเปนเรื่องที่ถูกตองและสมควร การเสียคาใชจายเพือ่คนควาขอมูลและใชบริการ
จึงเปนเรื่องที่ไมถูกตอง เปนตน (นยันรัตน งามแสง, 2547 : 35) 
 
  4.1.4.1 แนวคดิเก่ียวกับการกําหนดความผิดทางอาญาทีเ่หมาะสม 
  ในการกําหนดความผิดทางอาญาที่เหมาะสมตามสภาพแลวนั้น สังคมสวนใหญได
รับรูถึงอาชญากรรมในแงของความรายแรงของอาชญากรรม และลักษณะความนาตําหนิของการ
กระทําความผดิ และปจจัยดานศีลธรรมซึ่งปจจัยในดานนี้มีความเกีย่วของกับความรูสึกตอบสนอง
ของประชาชนในสังคมอยางมาก แตกย็ังมคีวามคลุมเครืออยูมากในการใชเปนเกณฑในการกําหนด
ความผิดทางอาญา ในสังคมยุคปจจุบันซึ่งมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงเปนการไมเหมาะสมมากนกัที่จะนํามาใชเปนเกณฑกําหนดความผิดไดมากนกั แต
อยางไรก็ตาม ทางปจจัยทางดานศีลธรรมก็ยังคงเปนปจจยัที่มีอิทธิพลคอนขางสูงในการนําไปสู
ปฏิกริยาโตตอบจากผูคนในสังคมอีกดวย 
  การใชกฎหมายอาญาในสังคมนั้นมีขอจํากดั กลาวคือ กฎหมายอาญาเปนเครื่องมือ
ของสังคมประการหนึ่ง จึงยอมตองมีขีดจํากดัในการนํามาใชบังคับในแตละเรื่องทั้งในดาน
งบประมาณ กาํลังคน เวลา และความยากงายในการบังคับใชกฎหมาย โดยในเรื่องนี้ไดมีนักวิชาการ
ของไทยทานหนึ่งไดเขียนบทความที่เปนประโยชนอยางมากเกีย่วกับเรื่องนี้ไว ซ่ึงสามารถสรุปไดด
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ไดวารัฐไมสมควรบัญญัติความผิดในกฎหมายอาญาโดยมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อกอใหเกิด
หลักประกนัวาการฝาฝนกฎหมายจะไดรับการลงโทษแกแคนตอบแทนดวยการลงโทษแตเพยีง
อยางเดยีวซ่ึงหลักในขอนี้มีทีม่าจากแนวคิดของซีซาร เบคคาเรีย (Cesare Beccaria) ในเรื่อง
อรรถประโยชนแหงการลงโทษ เบคคาเรีย กลาววา “การปองกันอาชญากรรมดีกวาการปราบปราม
อาชญากรรม ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดแหงกฎหมายนิติบัญญัติที่ดี” สมมติฐานนี้ไดรับการยอมรับจาก
ผูสนับสนุนลัทธิอรรถประโยชนในยุคหลัง เชน เจอเรมี เบนแธม (Jeremy Bentham) จอหน สจวรด 
มิลล (John Stuart Mill) และบารอนเนส วูตัน (Baroness Wooton) เปนตน อีกทั้งรัฐไมควรใช
กฎหมายอาญาลงโทษความประพฤติที่ไมกอใหเกิดอันตราย ทั้งนี้โดยเหตุผลที่วาถาการกระทํานั้น
ไมมีความชั่วรายก็ไมมีเหตุผลแตอยางใดทีจ่ะบัญญัติกฎหมายลงโทษการกระทํานัน้ เชน ไมควร
บัญญัติกฎหมายลงโทษผูมีมารยาทเลว หรือส่ิงที่บุคคลเห็นวาเปนความเลว อยางไรก็ตามผูเขียน
พบวาอาจมีขอโตแยงกนัไดตลอดเวลาวาความประพฤติอยางใดกันแนทีเ่ปนความประพฤติเลวอยาง
แทจริงและรัฐไมควรใชกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงสามารถบรรลุได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยกอใหเกดิความทกุขทรมานนอยกวา หรือหมายถึงรัฐไมควรใชกฎหมาย
อาญาในกรณทีี่มาตรการอื่นๆ ซ่ึงกอใหเกดิความทุกขทรมานนอยกวา มีประสิทธิภาพเทาหรือเกือบ
เทาในการลดจํานวนการกระทํานั้น และรัฐไมควรใชกฎหมายในกรณผีลรายซ่ึงเกิดจากการลงโทษ
มีมากกวาผลรายที่เกิดจากความผิด หลักในขอนี้มาจากแนวความคิดของเบนแธมวา การลงโทษจะ
กอใหเกิดประโยชนหรือไมตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวางความพอใจกับความเจบ็ปวดที่
ผูกระทําผิดไดรับ การชั่งน้ําหนักระหวางการลงโทษปรับและจําคุกในความผิดบางประการกระทํา
ไมไดงายนัก เพราะมีความแตกตางทางดานบุคลิกภาพของบุคคล นอกจากนั้นยังมีขอโตแยงทาง
ความคิดระหวางการลงโทษประหารชีวิตกบัจําคุกตลอดชีวิต วาการลงโทษดวยวิธีใดจะกอ
ประโยชนแกสังคมกวากัน โดยที่สมมติฐานของเบนแธมในขอนี้มีจดุออนตรงที่ไมสามารถวัดไดวา
การกําหนดโทษอยางไรจึงจะพอดี ดังนั้นวอรคเกอร ไดเสนอแนะใหปรับปรุงขอความเสียใหม ดังนี้ 
“กฎหมายอาญาไมควรบัญญัติหามการกระทําซ่ึงจะกอใหเกิดผลพลอยได (By Product) อันจะเปน
ผลรายมากกวาการกระทําทีรั่ฐไมสงเสริม” (สกล นิศารัตน, 2545 : 32) 
 ในเรื่องนี้ไดใหขอสังเกตอันเกิดจากการบญัญัติกฎหมายหามการกระทาํความผิด ซ่ึงเรียกวา
อาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหาย เชนกฎหมายหามการทําแทง วาไดกอใหเกิดการรับจางรีดลูกโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย และมกีรณีมากมายที่กระทําโดยผูมิใชแพทยอันเปนอันตรายตอชีวิต และสุขภาพ
ของหญิง กฎหมายปองกนัและปราบปรามการคาประเวณี กอใหเกดิการประพฤติทุจริต การ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากจากผูรักษากฎหมายกบัหญิงและจากสถานการคาประเวณีและ
โรงแรมที่ไดรับอนุญาตใหจดัตั้งโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อประกอบธรุกิจเกีย่วกับการคาประเวณี 
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ทั้งโดยทางตรงและทางออม การกระทําผิดบางอยาง เชนการเสพกัญชา ซ่ึงมีผูอางวาเปนอันตรายตอ
สุขภาพและกฎหมายหาม ในขณะเดียวกนัก็มีผูอางวาการเสพกัญชามิไดมีอันตรายแกรางกายและ
จิตใจของผูใชยาเสพติดประเภทนี่มากกวาการสูบบุหร่ี การบัญญัติกฎหมายหามไดกอใหเกดิตลาด
มืดและเปนประโยชนแกผูคายาเสพติด ซ่ึงรัฐไมสามารถปราบปรามได อยางไรก็ตามผูเขียน
บทความทานนี้ไดใหขอสังเกตวามิไดหมายความวาควรยกเลิกกฎหมายหามเสพกัญชาหรือ
ยาเสพติดที่ไมรายแรง เพยีงแตมีความสงสัยในสภาพบังคบัของกฎหมาย นอกจากนัน้การกระทํา
ความผิดดังกลาวเปนอันตรายตอตัวผูกระทาํผิดเอง ดังนั้นจึงมีผูกลาวอางวากฎหมายอาญาสมควร
ใชบังคับอื่นเปนหลักซึ่งผูเขียนทานนี้ไดแสดงความเห็นคลอยตามโดยระบุวามีความเห็นดวยกับราง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องการทําแทงภายใตหลักเกณฑทีย่อมรบั
ในทางการแพทยและรัฐไมควรใชกฎหมายอาญาโดยมีวัตถุประสงคในการบังคับใหบุคคลกระทํา
เพื่อประโยชนแกตนเองเทานั้นซึ่งผูเสนอหลักการนี้ไดแก จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) ซ่ึง
มีความเหน็วารัฐไมควรลิดรอนเสรีภาพของประชาชนหรอืจํากัดสิทธิโดยบทบัญญัตขิองกฎหมาย
ถาการกระทํานั้นมิไดเกิดจากการใชความรุนแรงหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน เชนการเสพสุรา 
ยาเสพติด และการเลนพนัน เปนตน อยางไรก็ตามหลักการในขอนี้ก็มีขอยกเวนอยูบาง อาทิ กรณี
รัฐบาลเผด็จการมีความชอบธรรมในการครองสังคมผูปาเถื่อนเพื่อปรับปรุงสภาพสังคมใหดีขึ้น 
หรือกรณีพอแมผูปกครองลูกหรือการบังคบัใหเดก็และเยาวชนเขารับการศึกษาในโรงเรียนตาม
เกณฑอาย ุ
รัฐไมควรใชกฎหมายอาญาหามการกระทาํซ่ึงไมไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันจากสาธารณชน 
สังคมบางแหงอาจใชกฎหมายอาญาบังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้นในขอบเขต
กวางขวางกวาสังคมอื่น แตในสังคมใดก็ตามการบัญญัติกฎหมายหามการกระทําบางอยางเพื่อให
บุคคลเปลี่ยนแปลงความประพฤติเปนสิ่งที่ไมถูกตอง แตหลักการในขอนี้ก็ประสบปญหาในการ
สํารวจมติมหาชน และความรูสึกทางธรรมของประชาชน การประพฤตฝิาฝนกฎหมายบางประเภท 
เชน ความผิดกฎหมายจราจร และความผดิเพราะกฎหมายหาม (Mala prohibita) ผูกระทําความผิด
มิไดรับการประณามจากสังคมอยางเหน็ไดชัด หรือการบงัคับใหกฎหมายเกีย่วกับการรักษาความ
สะอาดของบานเมืองมักจะไดรับการตอตานจากผูคาหาบเรและแผงลอย ในปจจุบันการบังคับใช
กฎหมายบางประเภทกระทําไดยาก นอกจากนั้นยังจะตองไดรับความชวยเหลือ และรวมมือจาก
พลเรือนจึงจะบรรลุผล ถาประชาชนไมใหความรวมมือรายงานการกระทําความผิดตางๆแลว 
เจาหนาที่ตํารวจจะทราบการกระทําความผิดนอยมากประกอบกับรัฐไมควรบัญญัติความผิดซึ่ง
บังคับใชไมไดไวในกฎหมายอาญาซึ่งหลักเกณฑในขอนีห้มายถึง “ไมควรบัญญัติความผิดใน
กฎหมายอาญา ถาปรากฏวาผูที่ละเมิดกฎหมายและถูกดําเนินคดีรวมทั้งถูกลงโทษมีจํานวนเพียง
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เล็กนอยเทานัน้”   หลักเกณฑ ในขอนี้อาจกอใหเกิดปญหาไดวาจํานวนนอยเทาใด
จึงจะถือไดวาเล็กนอย เหตุผลสําคัญสําคัญในหลักการนีไ้ดแก กฎหมายที่ใชบังคับไมไดยอมไม
สมควรคงไวในกฎหมายอาญา เพราะหากมีกฎหมายที่ปรากฏวาในความเปนจริงเจาหนาที่เจาหนาที่
ตํารวจจะจับผูกระทําผิดไดนอย หรือประชาชนไมใหความสนใจ กลับจะเปนผลใหบคุคลขาดความ
เคารพกฎหมาย หรือกฎหมายขาดความศกัดิ์สิทธิ์ไปเลยทีเดียว (สกล นศิารัตน, 2545 : 31-33) 
  นอกจากความเห็นที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีแนวความคดิของนักกฎหมายที่
สําคัญๆ อีกหลายทานที่ไดเสนอความคิดเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของกฎหมายอาญาไวและลวน
แตใหเหตุผลทีน่ารับฟงและเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการนําไปสูการหาคําตอบของปญหาที่
ศึกษาในครั้งนี ้โดยผูเขียนขอเสนอความคิดเห็นหลักๆที่เกีย่วของกับเรื่องนี้ ของนักกฎหมายผูมี
ช่ือเสียง 2 ทาน ซ่ึงลวนแตใหขอคิดเหน็อันเปนที่ยอมรบัจากแวดวงวชิาการในระดบัสากล โดยมี
แงมุมที่แตกตางกันดังนี ้
  ความเหน็เรื่องการกําหนดความผิดอาญาที่เหมาะสมในความเหน็ของ Herbert L. 
Packerไดอธิบายเกีย่วกับเรื่องขีดจํากัดของกฎหมายอาญาไวดวยเหตุผลที่นาฟงหลายประการ โดย
นอกจากจะใหความเหน็วาเราควรคิดถึงขีดจํากัดของการใชกฎหมายอาญานั้น เพราะมาตรการ
ลงโทษทางอาญานั้นเปนขีดสูงสุดของกฎหมาย โดยเหน็วาการตองไดรับโทษอาญานี้ตางกับผลของ
โทษอื่นๆ ที่มิใชโทษทางอาญาไมวาจะเปนโทษที่เปนมาตรการทางปกครอง หรือแมแตโทษตอง
ชดใชในทางทรัพยสินใดๆกต็าม หรือกลาวไดวาโทษอาญานั้นเปนโทษที่มีราคาแพงที่สุด และ
รุนแรงจนสมควรสงวนไวใชเฉพาะกับความผิดที่รายแรงแทจริงเชนกนั จึงมีเพยีง 2 ประการที่
บุคคลควรถูกลงโทษดวยมาตรการทางอาญาคือ 1. การลงโทษเพื่อใหสมควรแกผูกระทําผิดอยางชั่ว
ราย และ 2. เพือ่ปองกันอาชญากรรม ทั้งนี้ Packer มีขอคิดเห็นดังนี้ กลาวคือ เปนสิ่งสําคัญสําหรับ
สังคมปจจุบันที่มีลักษณะเสรีนิยมวา รัฐควรมีอํานาจที่จะบังคับประชาชนเพียงเทาที่เขากระทํา มิใช
บังคับใหเปนดังที่ตองการ (A government should be empower to force People only for what they 
do and not for they are) รวมถึงการไมควรลงโทษบุคคลที่ไมสามารถรูผิดชอบไดดวย (Mental 
Sick) หรือเปนไปตามสํานวนที่กลาววา “Sick not Bad” ทั้งนี้เนื่องจากการลงโทษบุคคลที่ไมมี
สภาวะจิตใจทีส่มบูรณ ยอมเทากับไมใชบคุคลจากสิ่งที่เขากระทํา (หรือเชื่อวาไดกระทํา)อีกทั้งเพยีง
แคมีการกระทาํยังไมพอที่จะใหตองรับโทษ เพราะแนวคดิที่วาตองกับไมใชลงโทษบุคคลจากสิ่งที่
เขากระทํา (หรือเชื่อวาไดกระทํา) แตเปนการลงโทษบุคคลจากสภาพของบุคคล (Concern not with 
the actor did or believed but with what kind of person he is) ซ่ึงตองพิจารณาถึงสภาวะทางจิตใจ
ของบุคคลนั้นดวย ซ่ึงในจดุนี้ Packer เห็นวาเปนจดุที่ปองกันมิใหกฎหมายกฎหมายอาญาตองตก
เปนเครื่องมือของแนวคิดเรื่องการปองกันซึ่งเปนแนวคิดในเชิงอรรถประโยชนนยิมอยางไมมี



42 
 

ขีดจํากัดประกอบกับรัฐตองคํานึงถึงหลักนิติธรรมโดยการกระทําที่เปนความผิดนัน้จะตองไดมีการ
บัญญัติความผิดโดยผูที่มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญสูงสุดและไมมีผลยอนหลัง (Ex post facto 
lawmaking) ซ่ึงในหลักนิติธรรมนี้เองมีความเห็นในหลายๆครั้ง กฎหมายไดบัญญัติใหการกําหนด
รายละเอียดเงือ่นไขของการกระทําที่จะตองมีโทษเปนอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร จงึนาจะขัดแยง
กับหลักการนี้ และไมใชส่ิงทีถู่กตอง เพราะเทากับทําใหการเพิ่มเติมรายละเอียดทีจ่ะสงผลใหเปน
ความผิดอาญานั้นขาดการตรวจสอบการใชดุลยพินจิดังกลาวโดยผูที่เหมาะสม เชน โดยรัฐสภา เปน
ตน รัฐไมควรลงโทษที่การกระทําของเขาไมอาจตําหนิไดอยางเหมาะสมโดย Packer ยกตวัอยาง
เร่ืองของความจําเปน ซ่ึงโดยทั่วไปมีหลักพจิารณาในเชิงอรรถประโยชนวาการตดัสินใจนั้นกระทํา
ไปเพื่อรักษาคณุธรรมที่สูงกวาหรือไม โดยยกตัวอยางวาชายคนหนึ่งขับรถลงมาจากภูเขาคนเดยีว
และตองพบกบัรถที่จอดขวางถนนอยางกะทันหัน ซ่ึงภายในรถมีคนอยูหาคน เขาเหยยีบเบรกแต
เบรกไมทํางาน ในเสีย้ววินาทีนั้นเขาตองตดัสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่งระหวางทางเลือกที่
หนึ่งคือขับรถพุงลงเหวขางทางซึ่งเขารูวาผูขับตองตายแนนอน หรือตดัสินใจพุงเขาชนรถที่ขวางอยู
นั้นซึ่งซ่ึงเขารูวานาจะทําใหคนบนรถหลายคนหรือทั้งหมดตองตาย และเขาไดตัดสนิใจกระทําอยาง
หลังและผลคือคนบนรถดังกลาวเสียชีวิตทั้งหมด ในทางกฎหมายเมื่อถูกตัดสินเขาจงึไมอาจยกเหตุ
ความจําเปนเพือ่ใหพนผดิได คําถามคือในกรณีความเปนจริงจะมีใครคนใดก็ตามที่อยูใน
สถานการณนัน้ที่สามารถยืนยันไดวาตนเองจะเลือกกระทําการอยางอื่นที่ดีกวาการตัดสินใจของ
บุคคลผูนั้นโดยเลือกทางเลือกที่หนึ่ง ซ่ึงจะทําใหตนเองตองคายอยางแนนอน และไมควรลงโทษ
ดวยเหตุผลทางศีลธรรมเทานั้นเนื่องจากเหตุผลวาการลงโทษโดยเหตผุลทางศีลธรรมนั้นยังเปน
เร่ืองที่มีความคลุมเครืออยูมากโดยเห็นไดวาเราไมอาจมัน่ใจไดแนนอนวาการกระทาํเชนนั้นจะทํา
ใหเกดิสิ่งที่ดีขึน้มากกวาเกดิความสูญเสีย นอกจากนั้นแลวโดยที่การบงัคับทางศีลธรรมนั้นคํานึงถึง
เพียงศีลธรรมโดยไมคํานึงถึงความชอบธรรมดวยเหตุอ่ืนๆซึ่งตางกับการบังคับทางกฎหมายและสิ่ง
ที่มักทําใหมีผูโตแยงคือปญหาความยากลาํบากในการกาํหนดวาอะไรกันแนถึงจะเรยีกวาผิด
ศีลธรรมซึ่งการกระทําที่ผิดศลีธรรมนั้น แคไหนเพียงใดจงึควรรับโทษอาญาและเปนไปไมไดที่เรา
จะใชกฎหมายอาญากับทุกการกระทําที่ผิดศีลธรรม อีกทั้งการกําหนดใหศีลธรรมมากาํหนด
ความผิดอาญานั้น มีปญหาวาในสังคมที่มีผูนับถือศาสนาแตกตางกนัเปนจํานวนมาก การนํามาใชจึง
มีตนทุนในการบังคับใชกฎหมายที่สูงมากและไมมีอะไรที่จะพิสูจนไดวากฎหมายอาญาจะสามารถ
ทําใหผูคนมีศลีธรรมที่ดีขึ้นหรือเลวลง จากการที่มีการบงัคับใชกฎหมายอาญาในสังคมหรือการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายอาญา 
  ผลของการใชมาตรการทางอาญากับพฤติกรรมที่เปนเรือ่งศีลธรรมสวนตัว โดย
ไมใชผลเสียหายของสังคมสวนรวม อาจกอใหเกดิผลเหลานี้ตามมา กลาวคือความเปนไปไดนอย
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มากในการบังคับใชกฎหมาย ทําใหเปนปญหาตอตํารวจและอัยการผูบังคับใชกฎหมายและ ความ
ยากลําบากในการควบคุมพฤติกรรมเหลานั้น ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติเกิดความรูสึกไมตองการ
บังคับใชกฎหมายประกอบกบัการกําหนดขอหามตามกฎหมาย ทําใหเกิดเปนความเบี่ยงเบนของ
กลุมในสังคมที่เรียกวาวัฒนธรรมรอง (Subculture)และการที่ประชาชนพบวากฎหมายที่หามนัน้ ไม
สามารถบังคับไดจริง เทากับเปนการสนับสนุนการไมเคารพศรัทธาในกฎหมายมากขึน้ซึ่งรัฐไม
สามารถแสดงใหเห็นผลรายที่ไมใชแคผลทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําการดงักลาวไดและ
การใชมาตรการอาญาอาจทําใหเกดิปญหาอื่นตามมา เชน ปญหาการคอรัปชั่นของเจาหนาที่ผู
ควบคุมบังคับใชกฎหมายไดโดยงายซึ่งมีเหตุผลที่นาเชื่อถือไดวาในระยะยาวประชาชนไมตองการ
ใหบังคับใชกฎหมายอาญากบัการกระทําดงักลาวโดยเขมงวดอีกตอไปและในเชิงของทฤษฎี
อรรถประโยชนนิยม ไมมีประโยชนใดที่สังคมสวนรวมจะไดรับจากการหามพฤติกรรมบางอยาง 
เชนพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศของบุคคลซึ่งเปนผูใหญและเปนเรื่องสวนตัว 
  การใชมาตรการทางอาญาเปนเสมือนการชัง่คุณคาระหวาง ดานหนึ่งคือตนทุนทาง
ศีลธรรมและความประพฤติ สวนอีกขางหนึ่งของสมการคือประโยชนที่สังคมจําไดรับจากการ
ปองกันการกระทําดังกลาวซ่ึงตองหักลบดวยความเปนไปไดของการบงัคับใชกฎหมาย ซ่ึงส่ิงนี้
เทากับเปนขีดจํากัดสําคัญของการใชกฎหมายอาญา และหากพิจารณาแลวเห็นวาแตละทางเลือกยัง
ไมเหมาะสม หรืออาจมีตนทุนที่สูงกวาประโยชนที่จะไดรับมาก บางทีเราอาจตองพิจารณาแนว
ทางการไมทําอะไรเฉยเพราะอาจเปนสิ่งทีม่ีประโยชนมากกวา ซ่ึงถึงทีสุ่ดแลวก็พบวาการตัดสินใจ
เลือกมาตรการทางอาญาอยางใด นั้นเกิดขึน้จากปญหาการจัดสรรทรัพยากรของสังคมที่มีอยูอยาง
จํากัด เชนเดยีวกับปญหาเรื่องอื่นๆสังคมก็จําเปนตองพจิารณาถึงตนทนุของมาตรการทางอาญาแต
ละประการที่สังคมตองแบกรบั (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) จากนั้นจึงนํามาพิจารณาถึง
ความสําคัญกอนหลัง 
  ดวยเหตุผลดังกลาวทุกครั้งทีผู่มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายจะออกกฎหมายที่มี
โทษอาญาใดๆ ควรตองระลึกถึงปญหาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดัทุกครั้งโดยตองคํานึงถึงเงินทุก
บาทและเวลาของเจาหนาทีทุ่กนาทีที่ตองใชไปในการบงัคับมาตรการอาญาแตละอยาง 
ปญหาที่สําคัญของการตัดสินใจดังกลาวอาจไมใชปญหาในการเลือกดําเนินการในสิ่งที่ดวนใหถูก
นํามาปฏิบัติกอน แตการตัดสินใจที่ยากกวานั้นคือ ความสามารถในการเลือกสิ่งที่ไมสําคัญไวเปน
เร่ืองสุดทาย (Not only put first Thing first, but also, what is perhaps harder , put last Thing last) 
  โดยทั่วไปการที่บุคคลจะเกิดความรับผิดชอบที่ควรตําหนิได กเ็มื่อเขาไดกระทํา
การฝาฝนส่ิงที่กฎหมายหาม โดยไมมีขอแกตัวใหพนผิดทีม่ีเหตุผลเพียงพอ ดังนั้นบุคคลจึงควรถูก
ตําหนิไดก็ตอเมื่อกฎหมายนัน้ไดถูกทําใหเขาลวงรูแลวแตเขาไมปฏิบัติตามทั้งๆที่รูซ่ึงลักษณะที่
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บุคคลควรตองถูกเตือนใหรูลวงหนาจึงจะถูกลงโทษเมื่อฝาฝนนี้ ทําใหสามารถกลาวไดวาเปนการ
ลงโทษที่ชอบธรรม ส่ิงนี้แตกตางกับคุณคาในทางศีลธรรม ซ่ึงไมจําเปนตองไดรับการเตือน
ลวงหนาในลักษณะเดยีวกัน (สกล นิศารัตน, 2545 : 34-38) 
 
 
  ความเหน็เรื่องการกําหนดความผิดอาญาที่เหมาะสมในความเหน็ของ Lon Fuller  
กลาวโดยทัว่ไปแลวแนวคิดของ Lon Fuller ตรงขามกับแนวคดิพื้นฐานของสํานักกฎหมาย
บานเมืองซึ่งเห็นวามกีารแบงแยกอยางชัดเจนระหวางกฎหมายกับศีลธรรม แต Lon Fuller กลับมอง
วามีความเชื่อมโยงที่ขาดไมไดระหวางกฎหมายกับศีลธรรมซึ่งเขาคิดวาเปน “เหตุผล” ซ่ึงแฝงอยู
ภายใตการบังคับของกฎหมายโดยเขาเสนอหลัก 8 ประการในการบัญญัติกฎหมายทีเ่หมาะสม ซ่ึงมี
เนื้อหาดังนี ้
  ประการแรกคอืตองมีการวางเกณฑ (Rules) ในการบังคับเกณฑดังกลาวเพื่อใหเกิด
ความแนนอนชัดเจนในสิ่งทีก่ฎหมายประสงคจะควบคมุเพราะการใชกฎหมายไมใชเปนไปตาม
อําเภอใจ 
  ประการที่สอง เกณฑดังกลาวจะตองเปนการใชไปในอนาคต ไมใชมุงยอนไปใน
อดีตทั้งนี้เพราะหากมีผลยอนหลัง เทากับบุคคลจะถูกลงโทษในการกระทําในอดีตอันไมเปน
ความผิดในขณะนัน้แตกฎหมายที่ถูกควรบัญญัติเพื่อเปนเครื่องชวยจัดการขจัดการกระทําที่
ปรารถนาใหเกิดขึ้นในอนาคต 
  ประการที่สาม เกณฑควบคุมตองมีการเผยแพรใหทราบทัว่กันเพื่อใหประชาชน
ทราบวาการกระทําใดของตนที่จะตองถูกควบคุมหรือถูกบังคับกฎเกณฑดังกลาว 
  ประการที่ส่ี เกณฑควบคุมตองมีลักษณะทีรั่ดกุมเหมาะสม กฎเกณฑที่จะไมถูก
ละเลยในการปฏิบัติตามนั้น ตองมีลักษณะที่ชัดเจน ประณีตเหมาะสม และครบถวน 
  ประการที่หา  เกณฑควบคุมตองไมมีลักษณะที่ขัดแยงกบักฎเกณฑอ่ืนๆเพื่อให
ประชาชนไมเกิดความสับสน 
  ประการที่หก  การปฏิบัติตามเกณฑควบคมุดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง 
เพราะเกณฑทีป่ฏิบัติตามไมไดยอมทําใหการควบคุมนั้นไรประโยชน หรือแมแตเพียงสรางความ
ยุงยากใหกับการใชชีวิตของพลเมืองก็เชนกัน เวนแตจะเปนไปโดยเจตนารมณของกฎหมายใหเกิด
ลักษณะเชนนัน้  เชน หามทิง้ขยะลงคูคลอง 



45 
 

  ประการที่เจ็ด  เกณฑควบคุมตองไมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ความ
แนนอนชดัเจนของกฎเกณฑเปนสาระสําคัญซึ่งจะสงผลใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตามได อันเปน
การสมเจตนารมณของขอควบคุมดังกลาว 
  ประการที่แปด  ตองมีความสอดคลองตรงกันระหวางเกณฑควบคุมทีไ่ดแถลง
เผยแพรใหทราบทั่วกันกับแนวทางปฏิบัตกิารปฏิบัติในการควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงรับผิดชอบดูแล
และบังคับใชกฎเกณฑดังกลาว เพื่อใหประชาชนเห็นผลที่จะเกดิขึ้นไดชัดเจนวาจะเกดิผลอยางไร
กับตัวเองหากละเลยเพกิเฉย (สกล นิศารัตน, 2545 : 39-40) 
 
 
  4.1.4.2 ทฤษฎีการลงโทษ และการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการลงโทษ 
  การศึกษาถึงทฤษฎีการลงโทษและวัตถุประสงคของการลงโทษพบวาโดยทั่วไป
แลวทฤษฎีการลงโทษที่เปนที่นิยมในปจจบุัน 3 ทฤษฎี คือ 
  1) ทฤษฎีลงโทษเพื่อใหสาสม (Retributive Theory) 
  2) ทฤษฎีลงโทษเพื่อปองกนั (Preventive Theory) 
  3) ทฤษฎีลงโทษเพื่อดดัแปลง (Reformative Theory) 
  โดยนอกจากนีแ้ลวยังมีทฤษฎีอ่ืนๆแตไมเปนที่นิยมมากนัก เชนทฤษฎลีงโทษ
เพื่อใหเปนที่พอใจแกผูเสียหาย และทฤษฎลีงโทษเพื่อเปนการชดเชยความไววางใจในกฎหมาย 
(หรือการลงโทษเพื่อปองกนัและทฤษฎีลงโทษเพื่อดัดแปลงเปนหลัก) เปนตน โดยสามารถสรุป
พื้นฐานแนวคิดทางทฤษฎีตางๆไดดังนี้ (สกล นิศารัตน, 2545 : 70) 
  1) หลักของการลงโทษตามทฤษฎีลงโทษเพือ่ใหสาสม 
   (1) ผูซ่ึงไดกระทําความผิดเทานั้นที่จะถูกลงโทษ 
   เนื่องจากการลงโทษมีความประสงคเพื่อใหสาสมกับความผิด การลงโทษ
จึงใชไดกับผูกระทําผิดเทานัน้ ดังนั้นเงื่อนไขของการลงโทษจึงจะตองมีการกระทําความผิดขึ้นมา
กอน การกระทําความผิดนัน้จึงจะตองถูกลงโทษเพื่อใหสาสมกับความผิด จึงเห็นไดวาการกระทาํ
ผิดเปนเงื่อนไขจําเปนของการลงโทษ บุคคลที่ไมไดกระทําความผิดเราจะลงโทษไมได ไมวา
ลงโทษผูนั้นไปแลวจะไดรับประโยชนเพียงใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะเขาไมมีความผิดอะไรที่จะไป
ทดแทนหรือลบลาง 
   (2) ผูกระทําผิดทุกคนตองถูกลงโทษโดยไมมีขอยกเวน 
  ทฤษฎีลงโทษเพื่อใหสาสมถือวาการลงโทษผูกระทําผิดเปนสิ่งจําเปนเพื่อรักษาไว
ซ่ึงหลักแหงความยุติธรรมเนื่องจากวาคนที่กระทําความผิดเปนผูละเมดิกฎแหงความยุติธรรมเปน
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คนที่สมควรจะไดรับการตอบแทนโดยการลงโทษ ดังนั้นผูกระทําความผิดทุกคนจึงตองถูกลงโทษ
แมวาการลงโทษนั้นจะไมกอใหเกดิประโยชนใดๆแกสังคมเลยก็ตามหรือลงโทษไปแลวจะเกดิ
ผลเสียข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากวาผูกระทําความผิดเปนผูฝาฝนกฎแหงความยตุิธรรม 
   (3) จํานวนโทษตองพอเหมาะกับความผดิที่ไดกระทําไป 
   เนื่องจากทฤษฎีลงโทษเพื่อใหสาสมมีความประสงคที่จะลงโทษความผิด
ที่ไดกระทําไปใหสาสม ดังนัน้จํานวนโทษที่จะใชกับผูกระทําผิดจึงตองมีความหนกัเบาพอเหมาะ
กับความผิดที่เขาไดกระทําลงไป ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับ Just Desert นั้นเอง ทัง้นี้ความ
พอเหมาะนี้มี 2 แนวความคดิคือ 
   ความคิดแนวแรก เห็นวาจํานวนโทษตองเทาเทียมกับความผิด ไดแก
ความเหน็ของคานท ดังนี ้
   การลงโทษเพือ่ใหสาสมตองเทาเทียมกับความผิดที่ไดกระทํา แตอะไรคือ
ขนาดของการลงโทษที่จะยดึเปนมาตรฐาน กรณนีี้เราตองนําหลักแหงความเทาเทียม (Principle of 
Equality) ซ่ึงเปรียบเสมือนตาชั่งของความยุติธรรมที่ไมไดเอนเอยีงไปขางใดขางหนึ่ง ความเลวที่
คนๆหนึ่งกระทําตออีกคนหนึ่งโดยไมสมควรนั้น เปนสิ่งที่เขาไดกระทํากับตัวเขาเอง ดังนั้นอาจ
กลาวไดวา ถาทานใหรายคนอื่น ทานก็ใหรายตัวเอง ถาทานขโมยจากคนอื่น ทานขโมยจากตวัเอง 
ถาทานตีคนอื่น ทานตีตัวเอง ถาทานฆาผูอ่ืน ทานก็ฆาตวัเอง ...  สัดสวนในการลงโทษเราจะตองนํา
หลักการทดแทนมาใช (Principle of Retaliation) ซึ่งหมายความวาทําอยางไรจะไดผลตอบแทน
อยางนั้น (Like as Like) 
   ในการพจิารณาจึงพิจารณาเฉพาะความผิดแตละรายวาความผิดแตละอยาง
จะตองไดรับการทดแทนเทาใด 
   บุคคลบางกลุมเห็นวาจํานวนโทษตองมีความสัมพันธกบัความหนกัเบา
ของความผิดกลาวคือ ถือวาการกระทําที่หนกัพอกันควรไดรับโทษพอกนั ความผิดไมเทากันโทษ
ไมควรเทากนั การกระทําผิดรายแรงกวาควรถูกลงโทษมากกวา พวกนี้ถือวาการลงโทษที่ยุติธรรม
นั้น ไมไดหมายถึงการลงโทษที่เทาเทียมจริงๆกับความผิด แตหมายถึงการลงโทษที่พอเหมาะกับ
ความผิด เพราะเราไมมีทางจะคํานวณโทษใหเทาเทยีมจรงิๆกับความผิด แตหมายถึงการลงโทษที่
พอเหมาะกับความผิด เพราะเราไมมีทางจะคํานวณโทษใหเทากับความผิดไดอยางแทจริงทุกกรณี 
แตเรารูไดวาการกระทําอยางหนึ่งผิดรายแรงกวาอีกอยางหนึ่ง เพราะการลงโทษอยางหนึ่งหนักกวา
การลงโทษอีกอยางหนึ่ง เราจึงลงโทษการกระทําที่ผิดรายแรงกวาดวยโทษมากกวาได 
   
  2) หลักการลงโทษตามทฤษฎีลงโทษเพื่อปองกัน 
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  ทฤษฎีนี้มีแนวคิดวา การลงโทษควรมีลักษณะเพื่อปองกนัสังคม เมื่อผูกระทํา
ความผิดไดกระทําความผิดขึน้มาแลว ความเสียหายในอดีตยอมไมสามารถที่จะเยยีวยาใหดีดังเดิม
แตเราอาจใชประโยชนจากการลงโทษเพื่อปองกันสังคมไมใหเกิดการกระทําผิดเชนนั้นขึ้นมาอีก 
โดยการลงโทษเปนการทําใหกลัวโทษ หรือสรางนิสัยและสอนศีลธรรมแกประชาชนและอาจแบง
ความประสงคในการลงโทษไดเปน 2 ประการคือ 
  (1) เพื่อใหมีผลตอตัวผูกระทําผิดเอง (Special Prevention) คือทาํใหผูกระทําผิดซ่ึง
ถูกลงโทษมีความเข็ดหลาบ ไมกลากระทําความผิดซ้ําขึ้นอีก 
  (2) เพื่อเปนตัวอยางแกบุคคลทั่วไป (General Prevention) โดยใหคนทั่วไปเห็นวา
เมื่อกระทําผิด แลวจะตองไดรับโทษเพื่อคนทั่วไปทีไ่ดทราบจะไดเกรงกลัวไมกลากระทําความผิด 
  แนวความคิดนี้ไมไดคํานึงถึงแตเพยีงผลของการลงโทษตอตัวผูกระทําผิดคนเดียว
แตไดคํานึงถึงผลตอประชาชนทั่วไปดวย เชนถาพิจารณาในแงตวัผูกระทําผิดเองแมอาจไม
จําเปนตองลงโทษ เพราะถึงไมลงโทษเขาก็คงไมกระทําผิดขึ้นอีก แตเมื่อคํานึงถึงผลตอประชาชน
ทั่วไปแลว  อาจตองมีการลงโทษเพื่อเปนตวัอยาง เปนตน 
  วิธีการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันนี้ อาจพิจารณาไดเปน 3 ประการ 
คือ 
   (1) ใหมีปริมาณโทษที่เหมาะสม 
   (2) มีความแนนอนและรวดเร็วในการลงโทษ 
   (3) ใชการลงโทษเปนเครื่องมือใหคนอื่นกลัวโทษ 
 
  3) หลักของการลงโทษตามทฤษฎีลงโทษเพือ่ดัดแปลง 
  หลักนี้เปนผลจากความตืน่ตวัทางวิทยาศาสตรและนําวิธีการศึกษาแบบ Empirical 
Method มาใชแทนวิธีแบบ Metaphysics Method ซ่ึงเปนวิธีศึกษาแบบวิทยาศาสตร ไมใชการคิดใน
เชิงหาเหตุผลทั่วไปเหมือนในสมัยดั้งเดิม ดังเชนตวัอยางแนวคดิของ Fronz Von Liszt ฟรันซฟอน
ลิสท ชาวเยอรมัน ซ่ึงกลาววาจะตองพจิารณากฎหมายอาญาในทางคนควาหาเหตุผลทางดาน
ขอเท็จจริง ซ่ึงไมควรจะมองในดานศีลธรรม แตตองพยายามอธิบายการกระทําความผิดในฐานะที่
เปนสิ่งปรากฏอยูในทางธรรมชาติวิทยา การที่มนษุยแตละคนกระทําความผิดนั้น ยอมเนื่องมาจาก
อุปนิสัยของผูกระทําความผดิและพฤติการณภายนอก หรือจะกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ การกระทํา
ความผิดกฎหมายเปนผลเนือ่งจากลักษณะของผูกระทําผิดเปนคนๆไป ประกอบกบัความสัมพันธ
ในทางสังคมภายนอก 
  วิธีการลงโทษเพื่อดัดแปลงมีรูปแบบหลายวิธีการเชน 



48 
 

   (1) พยายามหลีกเลี่ยงไมใหผูกระทําผิดประสบกับสิ่งที่ทําลายคุณลักษณะ
ประจําตัวเขา เชน ไมใหมีการประจาน เปนตน 
   (2) พยายามหลีกเลี่ยงโทษจาํคุกระยะสั้น โดยหันมาใชวธีิการอยางอื่น
แทน 
   (3) การลงโทษตองลงโทษใหเหมาะสมกบับุคคล 
   (4) เมื่อผูกระทําผิดไดรับการแกไขดแีลวกไ็มตองลงโทษตอ 
   (5) ใหมีการปรับปรุงผูตองโทษระหวางคุมขัง 
  ซ่ึงวิธีการทั้งหลายเหลานี้สามารถนําวิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือหลายๆวิธีมาใช
รวมกันได (สกล นิศารัตน, 2545 : 71-73) 
 
 

 4.1.5 หลักสิทธิสวนบุคคล 
  สิทธิสวนบุคคล หมายถึง สิทธิของบุคคลที่จะอยูโดยลําพังปราศจากการรบกวน
จากบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพราะการที่บุคคลภายนอกเขามาสอดแทรกหรือเกี่ยวของโดยขัดกบัความ
ตองการของผูที่ถูกรบกวน บุคคลผูนั้นยอมเสียความเปนอิสระสวนตวั สิทธิสวนบคุคลเปนสิทธิ
ตามกฎหมายธรรมชาติ ซ่ึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติ หรือที่เรียกวา สิทธิมนุษยชน สิทธิ
สวนบุคคลเปนสิทธิที่รวมอยูกับเสรีภาพในชีวิตและเสรีภาพในเคหสถานหรือการเลอืกที่อยูอาศัย 
ตัวอยางของการสอดแทรกรบกวนหรือลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล เชน การแอบฟงการสนทนา การ
แอบเปดจดหมาย การดกัฟงโทรศัพท การใชกลองที่มีเลนสซูมใหจับภายในระยะใกล การแอบ
ถายรูปหรือการตามถายรูปในระยะใกลตลอดเวลา 
  ดังนั้น การลวงรูขอมูลของผูอ่ืนที่เก็บในคอมพิวเตอรก็เปนพัฒนาการของการลวง
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลเชนกนั (ระวิวรรณ พงษพานิช, 2547 : 42) 
 
  4.1.5.1 สิทธิสวนบุคคลตามกฎหมายไทย 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย แตละฉบับไดรับรองสิทธิสวนบุคคลไวดังเชน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2535 ไดรับรองสิทธิสวนบุคคลไวใน มาตรา 44 
ดังนี้ “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรตยิศหรือช่ือเสียง และความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับการ
คุมครอง” 
  มาตรา 42 ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบ
ดวยกฎหมาย การตรวจ การกักหรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทํา
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ดวยประการอืน่ เพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะกระทํา
ไมไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพือ่รักษาความมัน่คงของรัฐ” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2535, มาตรา 32)  
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 ไดบัญญัติถึงสิทธิสวน
บุคคลไว ดังนี ้
  มาตรา 35 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 
  การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยงั
สาธารณชนอันเปนการละเมิด หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรตยิศ ช่ือเสียง หรือ
ความเปนอยูสวนตวัจะกระทาํมิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 
  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูล
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
  มาตรา 36 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 
  การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง การ
กระทําดวยประการอื่นใดเพือ่ใหลวงรูถึงขอความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะ
กระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 36) 
  เจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาวนั้น เพื่อมุงคุมครอง “สิทธิความเปนสวนตัว” 
  หมายความถึงสิทธิของบุคคลที่จะอยูโดยลําพังปราศจากการแทรกแซงของบุคคล
อ่ืน รัฐใหความคุมครองและจะลวงละเมิดมิได เวนแตเพื่อประโยชนสาธารณะ ถือเปนสิทธิมนุษยชน
ประเภทหนึ่ง สิทธิความเปนสวนตัวมีลักษณะเกี่ยวของกับหลายเรื่อง เชน สิทธิความเปนสวนตัวใน
ทรัพยสิน สิทธิความเปนสวนตัวในการติดตอสื่อสารหรือสิทธิความเปนสวนตัวในขอมูลขาวสารสวน
บุคคลอันเกี่ยวกับตน เปนตน นอกจากนี ้ยังครอบคลุมถึงสิทธิในครอบครัวหรือสถาบันครอบครัว 
เกียรติยศ ช่ือเสียงของบคุคลซึ่งตองไดรับความคุมครอง การกระทําใดๆ อันเปนการแทรกแซงหรือ
การแพรขาวหรือละเมิดสิทธิ จะกระทํามิได เวนแตเพื่อประโยชนสาธารณะ และ เพื่อประกันเสรีภาพ
ในการสื่อสารของบุคคล การตรวจ การกัก หรือกระทําดวยวิธีการใดๆ เพื่อเปดเผยหรอืเพื่อใหลวงรู
ขอมูลหรือขอความในสิ่งส่ือสารที่บุคคลติดตอถึงกัน รวมถึงการดักฟง บันทึกเสียงสนทนาจะ
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กระทํามิไดเวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐหรือ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเทานั้น 
  โดยที่ประเทศไทยเปนประเทศที่รับกฎหมายระบบซิวิลลอว ซ่ึงไดกําหนด
หลักเกณฑของกฎหมายไวกวางๆ มิไดมีบทบัญญัติเฉพาะเรื่อง ดังนัน้ บทบัญญัติของกฎหมายทีจ่ะ
ปรับใชในความผิดฐานละเมดิขอมูลหรือสิทธิสวนบุคคลจึงไดแกมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยกด็ี เสรีภาพกด็ี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยาง
ใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” (ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย, มาตรา 420) 
  ละเมิด คือ พันธะหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหบุคคลมีหนีอั้นเปนการกอใหเกดิหนี้
ทางกฎหมาย (Obligation Legal) โดยมีความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอ ซ่ึงเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ตามที่บญัญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 420 
  ความรับผิดเพือ่ละเมิดเปนความรับผิดทางแพง ซ่ึงเกิดจากการลวงสิทธิผิดหนาที่ที่
มีตอบุคคลทั่วไป โดยมีกฎหมายรองรับสิทธินั้น ความรับผิดเพื่อละเมิดนี้มีลักษณะคลายกับ
ความผิดทางศลีธรรมอยูมาก ในแงทีว่าศีลธรรมเปนหลักความประพฤติที่ชอบซึ่งบุคคลพึงตอง
ปฏิบัติตามหากผูใดปฏิบัติตามหลักนั้นแลว ไดช่ือวาเปนมนุษยทีด่ี หากประพฤติผิดกไ็ดช่ือวาเปน
คนชั่ว ถูกผูอ่ืนลงโทษดวยการติเตียน และในบางคนก็อาจรูสึกผิดดวยตนเองดวย สวนความรับผิด
เพื่อละเมิดเปนขอกําหนดใหบุคคลจําตองปฏิบัติตาม หากผูใดฝาฝนกม็ีความผิดอันจะตองรับในผล
นั้น เปนที่เห็นไดวา หลักศีลธรรมและหลักความรับผิดชอบทางกฎหมายมีสวนเกี่ยวพันอยูใกลชิด 
จนถึงกับมีคํากลาววา “กฎหมายอยูในแดนเขตของศีลธรรม” กลาวอีกนัยหนึ่ง ศีลธรรมเปนบอเกิด
แหงกฎหมายและเปนเข็มนาํทางใหแกกฎหมายนัน้เอง (ระววิรรณ พงษพานิช, 2547 : 44) 
 
  4.1.5.2 สิทธิสวนบุคคลตามกฎหมายสหรฐัอเมริกา 
  รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดกลาวถึงสิทธิสวนบุคคลไวโดยแจง
ชัด แตศาลสูงของประเทศดงักลาวไดวินจิฉัยรับรองวาสิทธิสวนบุคคลก็เสมือนหนึ่งสิทธิใน
รัฐธรรมนูญ ดังตัวอยาง 
  คดี Griswold V. Connecticut (1965) 
  ในคดีนี้ศาลสงูประเทศสหรฐัอเมริกาไดวนิิจฉัยวา เจตนารมณของบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 เปนดังศูนยรวมแหงความรู เสรีภาพในการพูดและการพิมพ
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โฆษณา ไมไดมีความหมายเฉพาะการพดูและการพิมพเทานั้น แตรวมถึงการจําหนายจายแจก 
เสรีภาพในการไดรับขาวสาร เสรีภาพในการรับรูโดยการอาน เสรีภาพในการไตถาม เสรีภาพใน
การคิด เสรีภาพในการสอน เสรีภาพในการคบคาสมาคมระหวางกัน ก็เปนสิทธิประการหนึ่งที่
รวมอยูในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่เติมฉบับที่ 1 นี้ดวย บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเตมิ
ฉบับที่ 3 และที่ 4 ไดบัญญัติขอหามมิใหทหารเขาไปในเคหสถานของบุคคลอื่นโดยปราศจากความ
ยินยอม บัญญตัิรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีความปลอดภัยในรางกาย เคหสถาน เอกสารทรัพยสิน 
และส่ิงของปราศจากการตรวจคน จับกุม หรือยึดโดยไมมเีหตุอันควร ดงันี้จะเห็นไดวาบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญลวนแตเปนเรื่องที่เกี่ยวของ หรือแฝงไวซ่ึงสิทธิสวนบุคคล สิทธิสวนบุคคลจึงเปนสิทธิ
ประการหนึ่งซึ่งไดรับการรับรองโดยชอบดวยกฎหมายเชนกัน ปรัชญาพื้นฐานของคาํประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐอเมริกาก็เพื่อชีวติเสรีภาพและการแสวงหาความสขุสงบของประชาชน การ
ดํารงชีวิตของประชาชนยอมรวมถึงสิทธิในชีวิตสวนบุคคลดวย 
 
  คดี Barber V” Time Inc (1942) 
  โจทกในคดีนีไ้ดรับการรักษาพยาบาลอยูในโรงพยาบาล ในระหวางการรักษานี้ 
โจทกไดกินอาหารอยูตลอดเวลาโดยไมรูจกัอ่ิม หนังสือพิมพไทม หนงัสือพิมพไทมไดถายรูปโจทก
โดยมิไดรับความยินยอมจากโจทกและตพีมิพโดยพาดหวัขาววาตะกละตะกลามผูหิวโหย (Starving 
Glutton) โจทกฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดสิทธิสวนบุคคล ศาลของประเทศสหรฐัอเมริกา
ตัดสินวาจําเลยมีความผิดฐานละเมิดสิทธิสวนบุคคล (ระววิรรณ พงษพานิช, 2547 : 46) 
 
  4.1.5.3 สิทธิสวนบุคคลตามกฎหมายอังกฤษ 
  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษใหการเคารพสิทธิสวนบุคคลแตโดยเหตุ
ที่นักหนังสือพิมพของประเทศอังกฤษไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลทีม่ีฐานันดรที่ 4 ดังนั้น 
นักหนังสือพิมพจึงสามารถเสนอขาวตางๆใหสาธารณชนรับรูได ในยคุแรกศาลของประเทศอังกฤษ
มักจะอดิเอื้อนตัดสินวามีการละเมิดสวนบคุคลของโจทก แตสําหรับบคุคลภายนอกที่มิใชคูความใน
คดีศาลมีแนวโนมจะไมเปดเผยขอมูลแกผูที่มิใชคูความในคดี ศาลมีแนวโนมจะไมเปดเผยขอมูลแก
ผูที่มิใชคูความในคดี ทั้งนีเ้พือ่ใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลนั้นเอง 
 
  คดี Dalgleish V. Lothian and Borders Police Board (1991) 
  ขอเท็จจริงในคดีนี้มีอยูวานายจางไดมีขอตกลงรวมกับลูกจางวา ขอมูลสวนบุคคล
ของลูกจางซึ่งนายจางไดสอบถามและจัดทําทะเบียนประวัติของลูกจางแตละคน อาทิ อายุ 
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ระยะเวลาทํางาน ประวัตเิกีย่วกับสุขภาพ ความเจ็บปวย รายไดประจํา รายไดพเิศษ ฯลฯ นั้น 
นายจางจะนํามาใชเฉพาะในการจางงานนี้เทานั้น นายจางจะมนิําไปใชนอกวัตถุประสงคการจาง 
ดังนี้ เมื่อมีหนวยงานอื่นๆของรัฐขอประวัตลูิกจางจากนายจาง ศาลของประเทศอังกฤษไดตัดสินวา 
นายจางไมอาจที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกจางไมวาขอมูลนั้นจะไดเก็บในระบบธรรมดา 
หรือเก็บในคอมพิวเตอรก็ตาม (ระววิรรณ พงษพานิช, 2547 : 46) 
  สําหรับขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บไวในคอมพิวเตอรนัน้ รัฐบาลอังกฤษไดตรา
กฎหมายใหความคุมครอง ทั้งนี้ เพราะอังกฤษเปนประเทศหนึ่งในกลุมสหภาพยุโรป จึงจําเปนตอง
ดําเนินการใหกฎหมายภายในของประเทศเปนไปตามอนสัุญญาที่อังกฤษไดเขารวมเปนภาคีสมาชิก 
คือ อนุสัญญาแหงสภายุโรปวาดวยการใหความคุมครองขอมูล โดยบัญญัติเปนกฎหมายคุมครอง
ขอมูล พ.ศ.2527 
  กฎหมายคุมครองขอมูล พ.ศ.2527 มีผลใชบังคับใน พ.ศ.2530 กฎหมายฉบับนี้ได
กําหนดใหนายทะเบยีน ใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เก็บในคอมพิวเตอรและมาตรา 12 
กําหนดใหนายทะเบยีนมีอํานาจหามมใิหมีการสงขอมูลสวนบุคคลออกนอกประเทศ หากปรากฎวา
การสงขอมูลออกเชนวานั้น จะสงผลใหมกีารฝาฝนหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวน
บุคคลตามกฎหมายภายในของประเทศอังกฤษ ผูเสียหายซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถยื่น
คํารองตอนายทะเบียนไดวามีการลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคล และนายทะเบยีนสามารถเขาไปตรวจ 
คน และยดึวัตถุที่เกี่ยวของกบัการละเมิดขอมูลสวนบุคคลธรรมดา หรือองคกรนิติบุคคลใหปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล หากผูใชขอมูลเพิกเฉยไม
ดําเนินการใหถูกตอง นายทะเบียนมีอํานาจถอนทะเบยีนการใชขอมูลสวนบคุคลตามที่ไดรับ
อนุญาตนั้นได (ระววิรรณ พงษพานิช, 2547 : 46) 
  กฎหมายฉบับนี้ยังไดดําเนนิการจัดตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงจะรับอุทธรณจากผูใช
ขอมูลที่ไมพอใจในคําตดัสินหรือดําเนินการของนายทะเบียน บทบัญญตัินี้ใหความเปนธรรมแก
ผูใชขอมูลโดยใหคณะกรรมการสามารถตรวจสอบและคานการใชอํานาจของนายทะเบียน 
กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหแหลงขอมูลคอมพิวเตอรและผูใชขอมูลจะตองจดทะเบยีนการเก็บขอมูล
สวนบุคคลตอนายทะเบียนดวย 
  ในเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2533 นายทะเบียนของประเทศอังกฤษไดออกประกาศ
ตามความในมาตรา 12 หามการสงขอมูลสวนบุคคลไปยงัประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีเหตุนาเชื่อวา
สหรัฐอเมริกามิไดกําหนดหลักเกณฑใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศอังกฤษ 
คณะกรรมการใหความคุมครองขอมูลไดมีคําวินิจฉยัช้ีขาดขออุทธรณของผูใชขอมูลและนาย
ทะเบียนไวในคําวินิจฉยั CNN System Ltd. V. The Data Protection Registrar (1991), CNN Credit 
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System Ltd. V. The Data Protection Registrar (1991) และ Equifax Europe Ltd. V. The Data 
Protection Registrar (1991) ขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวผูอุทธรณไดประกอบกจิการใหขอมูลแก
หนวยงานใหสินเชื่อ โดยจดัสงขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืนใหแกลูกคาของตนซึ่งเปนหนวยงานให
สินเชื่อ เมื่อหนวยงานใหสินเชื่อไดรับขอมูลสวนบุคคล สถานภาพ สถานะทางการเงิน ประวัติความ
ซ่ือสัตย ความนาเชื่อถือทางการเงินของผูขอสินเชื่อ ก็จะนําขอมูลนั้นมาพิจารณาตัดสินใจใหสินเชือ่
แกผูขอสินเชื่อ คณะกรรมการไดพิจารณาขอเท็จจริงตางๆแลวมีคําวนิิจฉยัวา คําส่ังหามของนาย
ทะเบียนมิใหผูอุทธรณจัดสงขอมูลสวนบุคคลของผูขอสินเชื่อแกลูกคาของผูอุทธรณ เปนการชอบ
ตามกฎหมายใหความคุมครองขอมูล พ.ศ.2527 ทั้งนี้ เพราะผูอุทธรณไดเปดเผยขอมลูสวนบุคคล
ของผูอ่ืนไปประกอบการคาอยางอื่นที่มิไดเกี่ยวเนื่องในธรุกิจของผูอุทธรณ และผูเปนเจาของขอมูล
แตอยางใด (ระววิรรณ พงษพานิช, 2547 : 48) 
 

 4.1.5 หลักเกณฑที่สําคัญเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรถือไดวาเปนอาชญากรรมรูปแบบใหม ดังนั้น เพื่อประโยชน
ในการทําความเขาใจจึงจําเปนที่จะตองศกึษาถึงความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรกอน 
และศึกษาลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรในลําดับตอไป 
 
  4.1.5.1 ความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
  คําวา “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” (Computer Crime) นั้น ในภาษาอังกฤษมี
คําศัพทที่ใชเรียกคํานี้อยูหลายคํา ไดแก Computer crime, Computer Related Crime, Cyber Crime, 
E-crime, Information Technology Crime, Online Crime, High-Tech Crime, Computer Misuse 
และ Computer Abuse โดยคําตางๆเหลานี้ลวนมีความหมายในทํานองเดียวกันและสามารถใชแทน
กันได (Interchangeably) (องอาจ เทียนหิรัญ, 2546 : 11) 
  สวนเรื่องความหมายของคําวา “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” วาหมายถึงการ
กระทําอยางใดบางนั้น กลาวไดวา จนถึงขณะนีย้ังไมมีคาํนิยามที่เปนสากลและเปนทีย่อมรับกัน
โดยทั่วไป โดยไดมกีารถกเถียงกันในระหวางผูเชีย่วชาญดานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรเกี่ยวกบั
เร่ืองความหมายของคําวา “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” มาหลายวาระแลวแตกย็งัไมมีขอยุติแต
อยางใด นักกฎหมายและผูเชี่ยวชาญเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรตางก็ใหคํานิยามของคํานีไ้ว
ในลักษณะทีแ่ตกตางกัน อาจกลาวไดวาการใหคํานิยามคําวา “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” 
หมายความถึงการกระทําอยางใดบางนั้น เปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษาเกีย่วกับ
เร่ืองอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรของผูที่ใหคํานยิามแตละทาน เชน Parker และ Nycum อธิบายวา 
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อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร คือการกระทําที่ผูกระทําจาํเปนตองใชความรูพิเศษในการกระทํา
ความผิด และการสืบสวน การฟองรองคดีก็ตองอาศัยความรูดังกลาวเชนเดียวกนั 
  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร หมายถึง การกระทําใดๆซึ่งฝาฝนกฎหมายอาญา
โดยอาศัยความรูทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการกระทําความผิด และการสืบสวน การฟองรอง
ดําเนินคดกี็ตองอาศัยความรูทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดวยเชนกนั (องอาจ เทียนหิรัญ, 2546 : 12) 
  นอกจากคําวา “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” จะหมายถึงการประกอบ
อาชญากรรมรูปแบบเดิมโดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือแลว คํานี้กย็ังหมายความรวมถึงการ
กระทําความผดิรูปแบบใหมที่เกี่ยวของกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดวย ซ่ึงอาจกลาววาไม
อาจนําความผดิรูปแบบใหมนี้มาเปรียบเทยีบกับความผดิในรูปแบบเดมิไดเลย เพราะลักษณะ
ความผิดทั้งสองรูปแบบนี้ตางกัน 
  ในประเทศเยอรมัน (The Criminal Police Working Group of Federation and the 
Laender) ไดอธิบายวา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร หมายถึงพฤติกรรมในรูปแบบตางๆที่เกิดขึ้น
โดยการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกสอาจถูกใชเพื่อกระทําความผิด หรือเปนวัตถุแหงการกระทาํ
ความผิด 
  ในประเทศไทย เจาหนาที่ตํารวจไทยไดใหคํานิยาม “อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร” ไววาคือ 
  1) การกระทําใดๆที่เกีย่วกับการใชคอมพิวเตอรโดยทําใหเหยื่อไดรับความเสียหาย 
และผูกระทําผิดไดรับผลตอบแทน 
  2) การกระทําผิดกฎหมายใดๆซึ่งจะตองใชความรูที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร เพื่อ
สืบสวนสอบสวน และตดิตามจับกุมผูกระทําผิดมาดําเนนิคด ี
  ฉะนั้นคําวา “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” นาจะหมายถึงการกระทาํความผิดที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรไมวาในทางใดทางหนึ่ง กลาวคือ คอมพิวเตอรอาจเปนวัตถุแหงการกระทาํ
ผิด (The Target of Crime) หรือเปนเครื่องมือที่ใชในการกระทําผิด (A Tool in the Commission) 
หรือคอมพิวเตอรอาจมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิด (Incidental to Crime) ก็ได เมื่อมีการ
กระทําความผดิ ไมวาคอมพวิเตอรจะถูกนาํไปเกี่ยวของกับการกระทําความผิดในลักษณะใดก็ตาม 
นอกจากการกระทํานั้นจะทําใหเกดิความเสียหายตอสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศที่
ความผิดไดเกดิขึ้นแลว ในแงมุมของกฎหมายอาญา ความผิดประเภทนี้ยังไดกอใหเกิดปญหาตอ
กฎหมายอาญา ทั้งกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติของประเทศตางๆดวย โดยการจะ
ดําเนินคดกีับผูกระทําความผดินั้น มีความจาํเปนที่จะตองอาศัยความรูทางเทคโนโลยีทางการ
ติดตอส่ือสารและคอมพิวเตอรดวย (องอาจ เทียนหิรัญ, 2546 : 13-14) 
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  4.1.5.2 ลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
  แมวาในขณะนี้จะยังไมมีคํานิยามของคําวา “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” ที่เปน
สากล แตเพื่อใหสะดวกตอการทําความเขาใจเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เร่ืองการกระทาํความผิดตอคอมพิวเตอร จะแบงบทบาทของคอมพิวเตอรที่เขาไปมีสวนรวม
เกี่ยวกับการกระทําความผิดเปน 3 ลักษณะคือ 
   4.1.5.2.1 คอมพิวเตอรในฐานะที่เปนวัตถแุหงการกระทําความผดิ 
(Computers as the Target of the Crime) 
   ในกรณีนี้คือการกระทําความผิดในรูปแบบตางๆตอขอมูลคอมพิวเตอร 
ระบบคอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอร เชน การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพิวเตอรโดยปราศจากอาํนาจ การดกัขอมูลคอมพิวเตอร การจารกรรมขอมูลคอมพิวเตอร การ
ทําใหเกดิความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอร เปน
ตน 
   4.1.5.2.2 คอมพิวเตอรในฐานะที่เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการกระทําความผิด 
(Computers as a Tool in Commission of a Crime) 
   การกระทําในรูปแบบนี้ คือการกระทําผิดรูปแบบเดิม แตผูกระทําไดใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด เพื่อใหสามารถกระทําความผิดไดโดยสะดวก 
หรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (If a Computer is a Tool of the Crime, the Computer is used to 
commit and Old Crime in a High-Tech Way) เชนการเผยแพรภาพลามกอนาจาร การพนันที่ผิด
กฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ การฟอกเงิน เปนตน 
   4.1.5.2.3 คอมพิวเตอรในฐานะที่มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผดิ 
(Computers as Incidental to Crime) 
   การกระทําในกรณีนี้ คอมพวิเตอรจะมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดไมวาทางใดทางหนึง่ โดยการใชคอมพิวเตอรจะทําใหการกระทําผิดเปนไปดวยความ
สะดวกและมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี บทบาทของคอมพิวเตอรนั้นไมมีความสําคัญถึงขนาด
ที่ ถาไมมีคอมพิวเตอรแลว การกระทําความผิดนั้นกย็ังคงสามารถเกิดขึ้นไดอยูดี เชน การใช
คอมพิวเตอรเก็บขอมูลเกี่ยวกับลูกคายาเสพติด ลูกคาที่เลนการพนัน เปนตน 
   ในเรื่องของมลูเหตุจูงใจในการกระทําความผิดประเภทนี้ กลาวไดวา
โดยทั่วไปไมมีมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดที่เปนพิเศษแตอยางใด กลาวคือ มลูเหตุจูงใจใน
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การกระทําความผิดอาจจะเปนอะไรกไ็ด เชน ความโลภ ความอยากรูอยากเห็น ความตองการทาทาย
ส่ิงใหมๆ ความตองการแกแคน ความเกลยีดชัง ความอิจฉา หรือแมกระทั่งความอยากมีช่ือเสียง
ในทางลบ (Notoriety) เปนตน (องอาจ เทยีนหิรัญ, 2546 : 14-15) 
 
  4.1.5.3 ความเสียหายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรกอใหเกิดความเสียหายอยางมากมาย ทัง้ความ
เสียหายที่ประเมินคาเปนเงินได และความเสียหายทีไ่มสามารถประเมินคาเปนเงินได 
   4.1.5.3.1 ความเสียหายที่ประเมินคาเปนเงนิได 
   ในกรณีความเสียหายที่ประเมินคาเปนเงินไดนั้น แมวาจะสามารถ
ประเมินคาเสียหายเปนเงินได แตกก็ลาวไดวา การประเมินความเสียหายที่เกิดขึน้จากอาชญากรรม
คอมพิวเตอร เปนเรื่องลําบากยากยิ่ง เนื่องจากการที่ไมสามารถกําหนดหลักเกณฑเพือ่ประเมินความ
เสียหายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไดอยางแนนอน กลาวคือ การประเมินความเสียหายที่
ผูเสียหายไดรับนั้นควรจะครอบคลุมถึงเรื่องใดบาง เชนความเสียหายจากการสูญเสียรายไดรวมถึง
กําไรจากการขายผลิตภัณฑ คาซอมแซมสิ่งตางๆ ความสูญเสียความนาเชื่อถือของขอมูลที่ถูกจาร
กรรม และคาเสียโอกาสอื่นๆ เปนตน 
   อนึ่ง ปญหาเรือ่งการที่คําวา “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” ยังไมใชคาํ
นิยามที่เปนสากลก็เปนอุปสรรคประการหนึ่งดวย ทําใหการประเมินความเสียหายเปนเรื่องลําบาก 
กลาวคือ เมื่อมกีารกระทําผิดเกิดขึ้น จะถือวาความผิดนั้นเปนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรดวย
หรือไม เร่ืองการประเมินความเสียหายนี้ นกัวิจยัทานหนึง่ถึงกับกลาววา การประเมินความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรนั้นไมแตกตางไปจากการเดา (To Estimate losses would 
have been nothing more than a Guess) 
   อยางไรก็ดี เพือ่ใหสามารถเห็นภาพความเสียหายที่เปนรูปธรรมอันเกิดขึ้น
จากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร จะขอยกตัวอยางความเสียหายทีเ่กดิขึ้นจากอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรในประเทศตางๆ ไวพอเปนสงัเขป เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนอกจากจะเปน
ประเทศที่มีจํานวนการใชคอมพิวเตอร และอนิเทอรเน็ตมากที่สุดในโลกแลวก็ยังเปนประเทศที่มี
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรเกิดขึ้นมากที่สุดในโลกดวย มกีารรายงานวาความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรนั้นเปนเงินหลายพนัลานเหรียญสหรฐัตอป ในประเทศอังกฤษ 
The British Banking Association รายงานวาความเสยีหายที่เกิดขึน้จากอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรเปนเงินประมาณ 8,000 ลานเหรียญสหรัฐตอป เปนตน 
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   ตัวอยางความเสียหายที่เคยเกดิขึ้นเมื่อไมนานมานี้ คือกรณีคอมพิวเตอร
เวอรม (Worms) “I Love You” ไดกอใหเกดิความเสียหายเปนเงนิสูงถึง 11,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
และกรณีการขดัขวางการใชบริการ (Denial of Service) เว็บไซต (Website) ของ Yahoo และ e-Bay 
และเว็บไซตอ่ืนๆ ไดกอใหเกิดความเสยีหายเปนเงนิถึง 1,200 ลานเหรยีญสหรัฐ (จาก 
http://www.manager.co.th /CyberBiz/ViewNews)  
   4.1.5.3.2 ความเสียหายที่ไมสามารถประเมินคาเปนเงินได  
   ในกรณีความเสียหายทีไ่มสามารถประเมินคาเปนเงินไดนั้น อาจกลาวโดย
สรุปไดวาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไดกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศที่ความผิดเกดิขึ้น 
   นอกจากนี้ ความเสียหายทีไ่มสามารถประเมินคาเปนเงนิไดนั้น ยังรวมถึง
ความเสียหายที่เกิดขึ้น แตไมสามารถเห็นไดชัดเจนเหมอืนกรณีที่ประเมินคาความเสยีหายเปนเงนิ
ได โดยอาจเรยีกวาเปน “ความเสียหายแฝง” เชนคาเสียเวลาที่ผูเสียหายตองซอมแซมหรือเปลี่ยน
ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรใหม และการที่ประชาชนทั่วไปตองเสียเงินเพื่อซ้ือสินคา
และบริการในราคาที่แพงขึ้น เนื่องจากบรรดาธุรกิจตางๆที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ความผิดไดผลักภาระในเงนิคาเสียหายทีเ่กดิขึ้นจากการกระทําความผิดไปใหผูบริโภคโดยถือวา
คาเสียหายดังกลาวเปนตนทนุของสินคาและบริการ (องอาจ เทียนหิรัญ, 2546 : 18-20) 
 
4.2 การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี  
 ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550  ได
วางหลักเกณฑในเรื่องเกีย่วกบัพนักงานเจาหนาที่ไวในหมวดที่ 2 ตั้งแตมาตรา 18 ถึงมาตรา 30  
เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติฯ เปนความผิดอาญา ดังนั้น การดําเนินคดไีมวาจะเปนเรื่อง
การจับกุม คน ขัง การสืบสวนสอบสวนยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชนกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง กฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว เปนตน อยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้
มีประสิทธิภาพจึงไดมหีลักการพิเศษเพิ่มขึ้น 2 ประการ ดังนี ้(พรเพชร  วิชิตดลชัย, 2550 : 36)  

(1) การเพิ่มวิธีการพิเศษในการสืบสวนและสอบสวน และ  
(2) การเพิ่มใหมี “พนักงานเจาหนาที”่ เขามามีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนความผิดตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ดวยนอกเหนือจากเจาพนักงานตามประมวล 
 พนักงานเจาหนาที่นั้นเปนผูมีอํานาจในการสืบสวน สอบสวน รวมถึงการคนหา
พยานหลักฐาน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามกีารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น 

http://www.manager.co.th/
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บุคคลผูเปนพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร 
พ.ศ.2550 ตองมีคุณสมบัติอยางไร การใชอํานาจของพนกังานเจาหนาที่ การตรวจสอบการใชอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาที่โดยองคกรอ่ืน การควบคุมการใชอํานาจของพนกังานเจาหนาที่ จึงเปน
ประเด็นปญหาขอกฎหมายที่จะตองพจิารณา ดังตอไปนี ้
 
 4.2.1 คุณสมบตัิของพนักงานเจาหนาท่ี 
 พนกังานเจาหนาที่ ภายใตพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 
พ.ศ.2550 มาตรา 3  นั้น หมายถึงผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และการ
แตงตั้งพนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูและความชํานาญ
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด ซ่ึงตอมา ไดมีประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเรื่องของหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 
พ.ศ.2550  ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่เหลานั้นตองมีคุณสมบัติพิเศษ กลาวคือจะตองมีความรูและความ
ชํานาญเกี่ยวกบัระบบคอมพิวเตอร สําเร็จการศึกษาไมนอยกวาระดับปรญิญาตรีทาง
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตร 
นิติศาสตร รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร  ผานหลักสูตรอบรมที่รัฐมนตรีฯ ไดกําหนดไว คือ 
ผานการอบรมทางดานความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Information Security) สืบสวน 
สอบสวน และการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics) และมีคุณสมบัติอ่ืนอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้(ขอ 2 (4) ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง 
หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบตัิของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผดิ
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550)  
  ก.  รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสองปในตําแหนงเจาหนาที่ตรวจ
พิสูจนพยานหลักฐานที่เปนขอมูลคอมพิวเตอรหรือพยานหลักฐานอเิล็กทรอนิกส 
  ข.  สําเร็จการศึกษาตามขอ 2(2) ในระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตามพระราชบญัญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาส่ีป  
  ค.  สําเร็จการศึกษาตามขอ 2 (2) ในระดับปริญญาโท หรือสอบไลไดเปนเนติ
บัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และมีประสบการณที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวา
สามป 
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  ง. สําเร็จการศึกษาตามขอ 2(2) ในระดับปรญิญาเอก หรือมีประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสองป 
  จ. เปนบุคคลที่ทํางานเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การ
ตรวจพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร หรือมีประสบการณในการดําเนินคดีเกีย่วกับการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอรไมนอยกวาสองป 
 นอกจากคณุสมบัติดังกลาวแลว การแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาที่ 
จะตองผานการประเมินความรูความสามารถหรือทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด และการแตงตั้งบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาที่ ใหพนกังานเจาหนาที่ ดํารง
ตําแหนงในวาระคราวละ 4 ป และการแตงตั้งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ขอ 4 ประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบตัิของพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550)  
 บุคคลที่สามารถเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติที่
กฎหมายไดกําหนดไวแลว   พนักงานเจาหนาที่ตองไมมลัีกษณะตองหาม ดังตอไปนี(้ขอ 5 ประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบตัิของพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550)  
 (1) เปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ 
 (2) เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน
ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบรหิารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 (3) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 (4) ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกจิเพราะ
ทําผิดวินยั หรือรัฐมนตรีใหออกจากการเปนพนักงานเจาหนาที่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
 (5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(6) ตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
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 ปจจุบันนี้ มพีนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ อยู 43 ทาน (ประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ืองแตงตั้งพนกังานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 1 ฉบับที่2และ ฉบับที่ 3): 2550)   
 ประเด็นปญหาที่ควรพิจารณาคือ จํานวนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ นั้น มีไม
เพียงพอจํานวนคดีการกระทาํความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอรที่มีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอาจสงผลตอความ
ลาชาในการดาํเนินคดี เชน ในเรื่องของการดําเนินการหาพยานหลักฐาน การพิสูจนพยานหลักฐาน
ซ่ึงตองใชพนกังานเจาหนาที่มีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนผูมี
คุณสมบัติ ไดรับการอบรมตามที่รัฐมนตรีฯกําหนดไวในประกาศกระทรวง เพื่อนําไปสูการจับกุม
นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  
 
 4.2.2 อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี 
 อํานาจของพนกังานเจาหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อดําเนินคดนีั้น สําหรับพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ โดยมีอํานาจหนาทีห่ลักคือ การหาพยานหลักฐานเพือ่นําตัวผูกระทาํ
ความผิดมาลงโทษและประสานงานกับตํารวจ ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่มอํีานาจหนาทีต่ามกฎหมาย 
ดังนี ้
  4.2.2.1 อํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
  พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯนั้น มีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาดวย เนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ.2550 มาตรา 29 บัญญัติวาในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหอํานาจพนักงาน
เจาหนาทีเ่ปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มีอํานาจรับคํารองทุกขหรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาว พนักงานเจาหนาทีต่ามพระราชบญัญัติฯ จึงมี
อํานาจในลักษณะเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ จงึมีอํานาจในการรับคํารอง
ทุกข ในกรณทีี่ผูเสียหายกลาวหาตอเจาหนาที่ตามวามีผูกระทําความผดิขึ้นจะรูตวัผูกระทําความผดิ
หรือไมก็ตามซึ่งกระทําใหเกิดความเสยีหายแกผูเสยีหาย และการกลาวหาเชนนัน้ไดกลาวโดยมี
เจตนาจะใหผูกระทําความผดิไดรับโทษ หรือมีอํานาจในการรับคํากลาวโทษ กรณีทีบุ่คคลอื่นซึ่ง
ไมใชผูเสียหาย ไดกลาวหาตอเจาหนาทีว่ามีบุคคลรูตัวหรือไมก็ด ีไดกระทําความผิดอยางหนึ่งขึน้
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ แตมีขอสังเกตคือ เฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทาํความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 เทานั้น ที่พนกังานเจาหนาทีต่าม
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พระราชบัญญัติฯจะมีอํานาจดังเชนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  
  4.2.2.2 อํานาจตามพระราชบญัญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
  บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 
พ.ศ.2550 ไดในอํานาจพนักงานเจาหนาทีต่ามพระราชบญัญัติฯ ตางจากอํานาจของเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดงันั้น พนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯจึงมีอํานาจ
พิเศษแตกตางจากเจาพนักงานทั่วไป และพนักงานเจาหนาที่จะใชไดตอเมื่อเปนกรณีทีม่ีเหตุอันควร
เชื่อไดวามกีารกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเปนความผิดตามกฎหมายอืน่ยอมไมเขา
เงื่อนไขที่พนกังานเจาหนาที่จะใชอํานาจได อยางไรก็ตามถาเปนความผิดหลายกรรมหรือเปน
ความผิดตอกฎหมายหลายบทยอมไดประโยชนจากมาตรานี้ดวย นอกจากนัน้การใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ยังตองใชเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกีย่วกับการกระทาํ
ความผิดและหาตัวผูกระทําความผิด (พรเพชร  วิชิตดลชัย, 2550 : 33) 
  ตามหลักมาตรา 18 พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจทั้งหมด 8 ประการ โดยสามารถ
แบงหวัขอในการศึกษาไดดงัตอไปนี ้
  

  (ก) การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงไมตองขออนญุาตศาล  
  บทบัญญัติมาตรา 18 ใหอํานาจพนกังานเจาหนาทีใ่นการดําเนินการอยางหนึ่งอยาง
ใดรวม 3 ประการตาม (1) (2) หรือ (3) โดยไมจําตองขออนุญาตศาล  

  (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกีย่วของกับการกระทําความผดิตาม
พระราชบัญญัตินี้มาเพื่อใหถอยคําสงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอื่น
ใดที่อยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจได 
  อํานาจตาม (1) เปนเรื่องทั่วไปในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอาจทําโดยวิธีการ
เรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหบุคคลชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใด ซ่ึง
อํานาจตาม (1) นี้เปนอํานาจที่เจาพนกังานฝายปกครองและตํารวจชั้นผูใหญมีอยูแลวตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 52 กลาวคือ  การที่จะใหบุคคลใด มาที่พนักงานสอบสวน 
หรือมาที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไตสวน
มูลฟอง การพจิารณาคด ีหรือการอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนีจ้กัตองมี
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หมายเรยีกของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือของศาล 
แลวแตกรณ ี
  แตในกรณีที ่พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
ไปทําการสอบสวนดวยตนเอง ยอมมีอํานาจที่จะเรียกผูตองหา หรือพยานมาได โดยไมตองออก
หมายเรยีก 
  กรณีที่ตองออกหมายเรียกนัน้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 53 
ไดวางหลักไววาหมายเรียกตองทําเปนหนังสือ และมีขอความดั่งตอไปนี ้
  (1) สถานที่ที่ออกหมาย 
  (2) วันเดือนปที่ออกหมาย 
  (3) ช่ือ และตําบลที่อยู ของบุคคลที่ออกหมายเรียกใหมา 
  (4) เหตุที่ตองเรียกผูนั้นมา 
  (5) สถานที่ วนัเดือนป และเวลาที่จะใหผูนัน้ไปถึง 
  (6) ลายมือช่ือและประทับตราของศาลหรือลายมือช่ือและตําแหนงเจาพนักงานผู
ออกหมาย 

 สวน “ขอมูล” นั้นหมายถึงขอมูลทั่วไป เชนเปนขอมูลที่เก็บไวในไฟลดิสเกตต 
หรือเปน printout แตไมรวมถึงขอมูลคอมพิวเตอร  

 การไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตาม (1) เปนความผิดตามมาตรา 27  
 
  (2) เรียกขอมูลจราจรจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการ
ติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550 มาตรา 

26 ไดวางหลักเกณฑเร่ืองผูใหบริการเกีย่วกับการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอร มีหนาที่ตอง
เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมต่ํากวา 90 วัน แตไมเกินหนึ่งป ซ่ึงรายละเอียดหลักเกณฑการ
เก็บรักษาขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการนัน้ ไดมีประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารออกหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2550 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 5)  

 นอกจากพนักงานเจาหนาทีจ่ะมีอํานาจเรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผู
ใหบริการแลว ก็ยังมีอํานาจเรียกจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของไดอีกดวย  

 การไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตาม (2) เปนความผิดตามมาตรา 27  
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 (3) ส่ังใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บรักษาตามมาตรา 

26 หรือที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการแกพนกังานเจาหนาที่  
 
  นอกจาก “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” แลว ผูใหบริการยังมีหนาที่ตองเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา 26 อีกดวย 
 

 ขอมูลที่เกี่ยวกบัผูใชบริการ เชนขอมูลรหัสประจําตัวผูใชบริการ (user ID) ขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่ใชบริการซึ่งไดมีการลงทะเบียน (register) ไว เปนตน  
นอกจากขอมลูของผูใชบริการที่ผูใหบริการมีหนาที่ตองเก็บตามมาตรา 26  แลว หากผูใหบริการมี
ขอมูลของผูใชบริการที่อยูในความครอบครองหรือควบคมุของผูใหบริการ พนักงานเจาหนาทีก่็มี
อํานาจที่จะสั่งใหผูใหบริการสงมอบไดเชนกัน 
  อํานาจของพนกังานเจาหนาที่ซ่ึงมิตองขออนุญาตศาลนั้น กลาวโดยสรุปคือ 
พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจที่จะออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติฯมาใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือ
หลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจได และส่ังใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับ
ผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา 26 หรือที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแก
พนักงานเจาหนาที่ เพื่อใชขอมูลดังกลาวเปนหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนและประกอบการ
พิจารณาคด ี
 
  (ข) การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงตองขออนุญาตศาล 
   เมื่อพิจารณาจากหลัก มาตรา 18 วรรคแรก ภายใตบังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชน
ในการสืบสวนและสอบสวน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามกีารกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึง่อยางใดดังตอไปนี ้เฉพาะที่จาํเปนเพื่อ
ประโยชนในการใชเปนพยานหลักฐานเกีย่วกับการกระทําความผิดและหาตวัผูกระทาํความผิด คํา
วา “ภายใตบังคับมาตรา 19” หมายความวา การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ตอง
ปฏิบัติตามมาตรา 19 ดวย และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 19 แลวเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใช
อํานาจของพนกังานเจาหนาที่รวม 5 อนุมาตรา คือ (4) (5) (6) (7) และ (8) พนักงานเจาหนาที่จะตอง
ยื่นคํารองตอศาลและศาลตองมีคําส่ังอนุญาตตามคํารองกอน พนักงานเจาหนาทีจ่ึงจะสามารถ
ดําเนินการได เนื่องจากการใชอํานาจเพื่อใหไดพยานหลักฐานในการสบืสวนสอบสวนตามมาตรา 



64 
 

18(4)-(8) นั้น เปนการลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคล หรือเปนการรุกลํ้าสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
ในการติดตอส่ือสาร การแสดงความคิดเหน็ จึงตองมีองคกรศาลกลั่นกรองการใชอํานาจดังกลาว
ของพนักงานเจาหนาที่  
  การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 18 ที่ตองขออนุญาตศาลตาม
วิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา 19  
  (1) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร จากระบบ
คอมพิวเตอรทีม่ีเหตุอันควรเชื่อวาไดมกีารกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอรนัน้ยังมิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที ่ 
  การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรหรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อไปกระทํา
จากระบบคอมพิวเตอร ถือวาเปนการลวงลํ้าเขาไปในขอมูลคอมพิวเตอร อันเปนการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพสวนบคุคล ซ่ึงหากบุคคลทั่วไปทํายอมเปนความผิดตามมาตรา 5 หรือมาตรา 7 ดังนั้น
พนักงานเจาหนาที่จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลกอน  
  สวนขอความที่วา “ในกรณทีี่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยังมไิดอยูในความครอบครอง
ของพนักงานเจาหนาที”่ หมายถึง ในกรณทีี่หากพนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดระบบ
คอมพิวเตอรนัน้มาแลว ซ่ึงในการยึดหรืออายัดนัน้ระบบคอมพิวเตอร ก็ตองขออนุญาตศาลกอน
เชนกัน ตาม (8) ดังนั้น เมื่อไดยึดหรืออายดัระบบคอมพวิเตอรมาแลวก็ยอมใชอํานาจทําสําเนา
ขอมูลคอมพิวเตอรไดเลยโดยไมจําเปนตองขออนุญาตตอศาลอีก 
 
  การใชอํานาจตาม มาตรา 18 (4) นี้ หมายถงึการที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไป
ตรวจสอบขอมูลในระบบคอมพิวเตอร หรือในขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ก็ได ซ่ึงไดแกการเจาะระบบ
เพื่อใหทราบถงึระบบคอมพิวเตอรที่ใช เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรหรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ซ่ึงปกติแลวตองใชวิธีการทางคอมพิวเตอร การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร และ
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรยอมทําใหพนักงานเจาหนาที่ไดพยานหลักฐานเกีย่วกบัการกระทํา
ความผิดที่กระทําผานระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร นอกจากนั้นการเขาถึงขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรยอมเปนประโยชนในการสืบสวนหาตวัผูกระทําผิดวาผูใดเปนผูกระทํา
ความผิดและเมื่อวัน เวลาใด จากสถานที่ใด เปนตน และเมื่อหาตัวผูกระทําผิดไดแลว ยังมีอํานาจสั่ง
ใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรทีเ่กี่ยวของเทาทีจ่ําเปนใหดวย
ก็ได  
  การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา 18(4) นอกจากจะตองยื่นคํารองตอศาล
และเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแลว ตามวรรคสี่ยังระบุวาใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตอัุนควรเชื่อได
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วามีการกระทาํผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกจิการของเจาของ
หรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนัน้เกินความจําเปนตามหลักมาตรา 19 วรรคส่ี  
   
  (2) ส่ังใหบุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคมุขอมูลคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใช
เก็บขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที ่ 
  ตามมาตรา 18 (5) การที่พนักงานเจาหนาทีจ่ะสั่งใหบุคคลซึ่งครอบครองหรือ
ควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณทีใ่ชเก็บขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร 
หรืออุปกรณดงักลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่จะตองยืน่คาํรองขออนุญาตจากศาลที่มีเขตอํานาจและ
ศาลไดมีคําส่ังอนุญาตกอน 
   
  (3) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณทีใ่ชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปน
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเพื่อสอบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสัง่ให บุคคลนั้น
สงขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของเทาทีจ่ําเปนใหดวยก็ได 
  มาตรา 18(6) หากผูกระทําความผิดนั้นเปนบุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุม
ขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอร พนักงานเจาหนาที่ก็มีอํานาจสั่งให
บุคคลดังกลาวสงมอบขอมูลคอมพิวเตอรหรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่ไดตาม
มาตรา 18(5) ดวย  
  การใชอํานาจตามมาตรา 18(6) ในขอนี ้พนักงานเจาหนาที่จะตองยืน่คาํรองตอศาล
ที่มีเขตอํานาจและไดรับอนญุาตกอนที่จะดําเนินการ 
 
  (4) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือส่ังใหบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการเขารหสัลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับหรือใหความรวมมือกบัพนักงาน
เจาหนาทีใ่นการถอดรหัสลับดังกลาว  
  การใชอํานาจในการตรวจสอบและเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา 18(6) 
พนักงานเจาหนาที่อาจพบปญหาซึ่งทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรไดเนือ่งจากมีรหัสลับ
ปองกันการเขาถึงขอมูลนั้น มาตรา 18(7) จึงใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในการดําเนนิการถอดรหสั
ลับหรือส่ังใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการเขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรทําการถอดรหัสลับ หรือ
ใหความรวมมอืกับพนักงานเจาหนาทีใ่นการถอดรหัสลับดังกลาว  
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  ปกติแลวขอมลูคอมพิวเตอรที่สําคัญ เชนของสถาบันการเงิน การซื้อขาย
หลักทรัพย หรือขอมูลเกี่ยวกบัความมั่นคงและความลับของประเทศจะตองมีระบบปองกันการ
เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรเหลานี้ดวยรหัสลับ เพราะถาผูใดลวงรูหรือเขาถึงขอมูลดังกลาวไดอาจทาํ
ความเสียหายใหแกเจาของขอมูลหรือความปลอดภัยสาธารณะเปนอยางมาก การใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 18 (7) นี้จึงตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน เชนกนั  
   
  (5) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จาํเปนเฉพาะเพือ่ประโยชนในการทราบ
รายละเอียดแหงความผิดและผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
  ถึงแมวาพนกังานเจาหนาที่จะไดใชอํานาจตามที่บัญญัติไวในขอกอนๆ แลว เชน
การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรหรือการถอดรหัสลับแลวก็ตาม แตบางครั้งก็
อาจยังไมไดขอมูล เชนไมอาจถอดรหัสลับได มาตรา 18(8) จึงใหอํานาจพนกังานเจาหนาทีใ่นการ
ยึดอายดัระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียดแหงความผดิ
และผูกระทําผิด  
  การยึดระบบคอมพิวเตอร คือการนําระบบคอมพิวเตอรมาอยูในความครอบครอง
ของพนักงานเจาหนาที ่สวนการอายัดระบบคอมพิวเตอรนาจะหมายถึงการที่พนักงานเขาหนาที่ส่ัง
ระงับการใชระบบคอมพิวเตอรนั้นและใหระบบคอมพวิเตอรนั้นอยูในความควบคมุของพนักงาน
เจาหนาที ่ 
  การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรนอกจากจะตองไดรับอนุญาตจากศาลแลว 
พนักงานเจาหนาที่จะตองสงมอบสําเนาหนงัสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบใหเจาของหรือผู
ครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน  พนกังานเจาหนาที่จะสั่งยึดหรืออายัดไวเกนิ
สามสิบวันมิได ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้นใหยืน่คํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ
เพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายดัได แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดยีวหรือหลายครั้งรวมกันได
อีกไมเกนิหกสิบวัน เมื่อหมดความจําเปนที่จะยดึหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว 
พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพวิเตอรที่ยดึหรือถอนการอายดัโดยพลัน หนังสือแสดงการ
ยึดหรืออายัดดงักลาวเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 4.2.3 การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี 
 เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ไดใหอํานาจพนกังานเจาหนาที่แตกตางจากพนักงานเจาหนาที่
ทั่วไป ซ่ึงการใชอํานาจบางประการ อาจกอใหเกดิผลกระทบตอสิทธิความเปนสวนตวั หรืออาจ
กระทบตอการประกอบการของผูใหบริการ ดังนั้น จึงตองมีองคกรควบคุมและตรวจสอบการใช
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อํานาจของพนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ โดยบทบัญญัติในมาตรา 19 เปนบทบัญญัติที่
ใหอํานาจศาลในการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ เพือ่ปองกันการใช
อํานาจของพนกังานเจาหนาที่โดยมิชอบ และเปนคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนผูใชบริการ 
โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  4.2.3.1 อํานาจของศาลในการพิจารณาคํารองขอของพนกังานเจาหนาที่  
  (ก) การใชอํานาจของพนกังานเจาหนาทีท่ี่ตองขออนุญาตตอศาล 
  การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ที่ตองขออนุญาตตอศาลเพื่อใหศาลมีคําส่ัง
อนุญาตใหพนกังานเจาหนาที่ดําเนินการตามคํารองขอนั้น เฉพาะการใชอํานาจในมาตรา 18 (5) – 
18 (8) ดังที่ไดกลาวไปแลว และเฉพาะพนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้นที่มี
อํานาจและตองเปนผูยื่นคํารองขอดวยตนเอง 
  (ข) ยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ  

 การพิจารณาวาศาลใดเปนศาลที่มีเขตอํานาจ ใหเปนไปตามพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมและกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเชนกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว 
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวง เปนตน และเนื่องจากเปนการยื่นคาํรองในคดีความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงเปนคดีอาญา จึงตองยื่นตอศาลชัน้ตนที่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาและมีเขตอาํนาจในคดีทีบุ่คคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําความผิด  

 (ค) หลักเกณฑของคํารอง 
 คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทาํหรือกําลังจะกระทาํการอยาง

หนึ่งอยางใดอนัเปนความผิดตามพระราชบญัญัตินี้ เหตุทีต่องใชอํานาจ ลักษณะของการกระทํา
ความผิด รายละเอียดเกีย่วกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด เทาที่
สามารถจะระบุไดประกอบคํารองดวย  

 (ง) หลักเกณฑการพิจารณา 
  การที่จะสั่งคํารองของพนักงานเจาหนาที ่กฎหมายกําหนดใหศาลพจิารณาคํารอง
ดังกลาวโดยเรว็ ซ่ึงศาลอาจสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตโดยพิจารณาจากคํารองไดเลย แตถาศาล
เห็นสมควรจะสั่งใหมีการไตสวนคํารองกอนมีคําส่ังก็ไดซ่ึงเปนอํานาจทั่วไปของศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา และนาจะถือไดวาเปนการสั่งคํารองคําขอในคดีอาญาซึ่งผูพิพากษา
คนเดียวยอมมอํีานาจตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  

 (จ) วิธีปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่หลังศาลมีคําส่ังอนุญาตใหใชอํานาจตาม
มาตรา 18 (4) – มาตรา 18 (8)  
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 เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตแลว กอนดําเนินการตามคําส่ังของศาล ใหพนกังาน
เจาหนาที่สงสําเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อทีท่ําใหตองใชอํานาจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) 
มอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนัน้ไวเปนหลักฐาน แตถาไมมีเจาของหรือผู
ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอรอยู ณ ที่นั้น ใหพนกังานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแก
เจาของหรือผูครอบครองดังกลาวในทนัททีี่กระทําได และ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาใน
การดําเนินการตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและ
เหตุผลแหงการดําเนินการ ใหศาลที่มีเขตอํานาจซึ่งไดแกศาลที่มีคําส่ังอนุญาตตามคํารอง ภายในสี่
สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเปนหลักฐาน  
 
  4.2.3.2 อํานาจศาลในการมีคาํสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอร 
  มาตรา 20 เปนกรณีที่ใหศาลมีอํานาจมีคําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือภาษาสามัญคือการบล็อกไมใหระบบ
คอมพิวเตอรเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรทีเ่ปนความผิดดงักลาวในระบบคอมพิวเตอรอีกตอไป  
การที่ศาลจะใชอํานาจตามขอนี้ตองเปนเรือ่งที่พนักงานเจาหนาทีด่ําเนนิการโดยไดรับความ
เห็นชอบจากรฐัมนตรีกอนแลวจึงยืน่คํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อ
ขอใหศาลมีคําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรนัน้ ศาลที่มีเขตอํานาจในคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเขาองคประกอบ
ตามมาตรา 20  

 จะเห็นไดวากฎหมายกําหนดวิธีการไวคอนขางเขมงวด คือไมไดใหอยูในดุลพินจิ
ของพนักงานเจาหนาที่เทานัน้ แตจะตองไดรับความเหน็ชอบจากรัฐมนตรีกอนเนื่องจากการบล็อก
ระบบคอมพิวเตอรอาจกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารขอมูล  

 ลักษณะของขอมูลคอมพิวเตอรที่ศาลจะสั่งใหระงับการเผยแพรนัน้ จะตองเปน
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนองคประกอบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงปกติ ไดแกความผิดตาม
มาตรา 14 และมาตรา 15 นอกจากนัน้ยังตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาภาคสอง ลักษณะ 1  อันไดแก 
ความผิดตอองคพระมหากษตัริย พระราชนิี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทน  ความผิดตอความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร  ความผิดเกีย่วกับความมั่นคงนอกราชอาณาจักร  ความผดิตอ
สัมพันธไมตรีกับตางประเทศ 1 หรือลักษณะ 1/1 แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดแก ความผิด
เกี่ยวกับการกอการรายหรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน 
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ซ่ึงการพิจารณาความหมายดงักลาวตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา แตพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เขาไปชวยในการจํากดัความเสียหาย โดยยังสามารถดําเนินคดีไดทั้งตามกฎหมายอาญา และ
ตามพระราชบญัญัติฯ 

 ในสวนทีเ่ปนขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักรนั้นมีกําหนดไววาตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา สวนที่มีลักษณะขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนคําที่มีความหมายกวางกวา การที่จะใช
อํานาจตามมาตรา 20 ในเรื่องของการระงับการแพรหลายหรือบล็อกเวบ็นั้น ตองผานการพิจารณา
จากศาลกอนเสมอ  ยกตัวอยาง เชน ขอมูลคอมพิวเตอรทีก่ระทบตอศาสนาหนึ่งศาสนาใด หรือมี
ภาพลามกอนาจาร  เปนตน  
  เมื่อศาลมีคําส่ังใหระงับการเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรตามคํารองขอของพนักงาน
เจาหนาทีแ่ลว กฎหมายกําหนดใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจทําการระงับการทําใหแพรหลาย
นั้นเอง หรือพนักงานเจาหนาที่จะสั่งผูใหบริการระงับการทําใหแพรหลาย 
   
  4.2.3.3 อํานาจศาลในการหามจําหนายหรือเผยแพรชดุคาํสั่งไมพึงประสงค 
  ในกรณีที่พนกังานเจาหนาทีพ่บวาขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําส่ังไมพึงประสงค
รวมอยูดวย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหมีคําส่ังหาม
จําหนาย หรือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรทีม่ีชุดคําส่ังไมพึงประสงค  
  “ชุดคําส่ังไมพึงประสงค” มีนิยามอยูในมาตรา 21 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติฯ 
หมายถึงชุดคําสั่งที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอ่ืนเกิดความ
เสียหาย  ถูกทาํลาย  ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  ขัดของหรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังที่
กําหนดไว หรือโดยประการอื่นตามที่จะกําหนดไวในกฎกระทรวง  ดังนั้น จึงอาจมกีฎกระทรวง
กําหนดถึงลักษณะชุดคําส่ังไมพึงประสงคตามมา  อยางไรก็ตามชุดคาํส่ังไมพึงประสงคดังกลาว
ยอมไมรวมถึงชุดคําส่ังที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขนั้นเอง  ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีจะได
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
  ชุดคําส่ังหรือโปรแกรมไมพงึประสงคมากมาย   เชน   ไวรัส (virus)  เวริม
(worm),สปายแวร (spyware) และมัลแวร (malware) อ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงชุดคําส่ังดังกลาวจะมกีาร
พัฒนาการที่มกีารใชงานซับซอนมาขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี ในขณะเดยีวกนัก็อาจ
นําไปใชทั้งในทางที่เปนคุณและโทษอนนัตดวยเชนกัน ซ่ึงหากมีการนาํไปใชในทางมิชอบอัน
กอใหเกิดโทษ การจัดการกับปญหาดังกลาวก็จะยากมากยิ่งขึ้นดวยเชนเดียวกัน พระราชบัญญัติฯจึง
ไดใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ที่ไดยืน่คํารองตอศาล และศาลมีคําส่ังอนุญาตแลวนัน้ ในการสั่งหาม
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จําหนายหรือเผยแพร รวมทั้งส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรที่มีชุดคําส่ังพึง
ประสงครวมอยูดวยนัน้ได หรืออาจกําหนดเงื่อนไขการใช มีไวครอบครอง หรือเผยแพรชุดคําส่ัง
ดังกลาวดวยกไ็ด 

 มาตรา 21 นอกจากจะหามการจําหนายหรือเผยแพรชุดคาํส่ังไมพึงประสงคแลว 
พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรที่มีชุดคําส่ังไมพึงประสงค
รวมอยูดวยนัน้ระงับการใช ทําลาย หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนัน้ได หรือจะกําหนดเงื่อนไขใน
การใช มีไวครอบครอง เผยแพรชุดคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวก็ได  

 อนึ่ง หากชดุคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวเปนชุดคําส่ังที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
นําไปใชเปนเครื่องในการกระทําความผิดตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 11 ผูที่จําหนายหรือเผยแพร
ชุดคําส่ังดังกลาวยอมมีความผิดตามมาตรา 13 

  
 4.2.3.4 การรับฟงขอมูลคอมพิวเตอรเปนพยานหลักฐาน 

  หลักประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 226 นั้น ไดวางหลักเกณฑ
ในเรื่องของการรับฟงพยานหลักฐานสําหรับคดีอาญา กลาวคือ พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยาน
บุคคล ซ่ึงนาจะพิสูจนไดวาจาํเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปนพยานหลกัฐานได แตตองเปนพยาน
ชนิดที่มิไดเกดิขึ้นจากการจงูใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น และให
สืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน 
  เมื่อพิจารณาจากมาตรา 25 แหงพระราชบญัญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ซ่ึงไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับฟงขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอรหรือขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตาม พ.ร.บ. นี้ เปนพยานหลักฐานวาใชอางและรับ
ฟงไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอืน่อนัวาดวยการสืบพยาน ทั้งนี้
เพื่อขจัดปญหาวาขอมูลคอมพิวเตอรเปนพยานหลักฐานประเภทใด (พรเพชร วิชิตดลชัย: 2550,42) 
  สวนการตรวจสอบพยานหลกัฐานที่ไดจากคอมพิวเตอรกใ็ชหลักการเกีย่วกับ
พยานหลักฐานประเภทอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 คือ ตองเปน
พยานหลักฐานที่มิไดเกิดขึน้จากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการ
อ่ืน 
  หลักการที่สําคัญของมาตรา 25 คือ ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรนั้นจะตองเปนขอมูลที่พนักงานเจาหนาที่ที่ไดมาโดยอํานาจหนาทีต่ามมาตรา 18 
ประกอบมาตรา 19 หากไมปฏิบัติใหถูกตองก็ไมสามารถอางและรับฟงเปนพยานหลกัฐานได 
อยางไรก็ตามบทบัญญัตินี้เปนการควบคมุการไดมาซึ่งพยานหลักฐานของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น 
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จําเลยจึงอาจอางพยานหลักฐานที่เปนขอมลูคอมพิวเตอรนําสืบตอสูไดโดยไมอยูในบงัคับของ
มาตรา 25 แตพยานหลักฐานของจําเลยที่เปนขอมูลคอมพิวเตอรกย็ังอยูในบังคับของประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 226 อยูด ี
 
 4.2.4 ความรับผิดของพนักงานเจาหนาท่ี 

 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มาตรา 22 ได
วางหลักเกี่ยวกับความรับผิดของเจาหนาที่ไววาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
หรือขอมูลของผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาจากการใชอํานาจตามมาตรา 18 เปนกรณีที่
กระทําไปเพื่อประโยชนในการใชเปนพยานหลักฐานในการสืบสวนและสอบสวนความผิดตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้เทานัน้ ดังนั้นจึงหามมิใหพนักงานเจาหนาที่เปดเผยหรือสงมอบขอมูล
ดังกลาวใหแกบุคคลใด เวนแตเปนกรณีทีก่ระทําไปเพื่อดําเนินคดกีับผูกระทําความผดิตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือดําเนินคดีกับพนกังานเจาหนาที่นัน้เองเกีย่วกับการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  
 อยางไรก็ตามเพื่อเปดชองใหสามารถนําขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
หรือขอมูลของผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา 18 ไปใชเพื่อประโยชนอยางอื่นได 
เชนเพื่อใชในการดําเนินคดอีาญาอื่นหรือเพื่อใชในเรื่องความรวมมือระหวางประเทศตาม
สนธิสัญญาหรือขอตกลงที่ประเทศไทยเปนภาค ีกฎหมายกําหนดใหจะตองเปนการกระทําตาม
คําส่ังของศาลหรือไดรับอนญุาตจากศาล สวนในปญหาวาจะขออนุญาตจากศาลใดนัน้ นาจะ
หมายถึงศาลที่พนักงานเจาหนาที่ผูจะเปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอรอยูในเขตอํานาจ 

พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทาํความผิดตามมาตรานี้ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสามป หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซ่ึงหมายถึงกรณีที่พนกังานเจาหนาที่กระทําไปโดย
เจตนา  
 สวนกรณีทีพ่นักงานเจาหนาที่ไมไดมีเจตนาแตกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนลวงรู
ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามมาตรา 18 จะตองระวางโทษตามมาตรา 23 
 จากหลักการดงักลาว แมการเปดเผยขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือ
ขอมูลของผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาทีไ่ดมาจากการใชอํานาจตามมาตรา 18 แมเปดเผยโดย
ประมาท ทําใหผูอ่ืนที่ไมเกีย่วของลวงรู ยอมเปนความผิด  
 กลาวโดยสรุป กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของพนกังานเจาหนาทีต่าม
พระราชบัญญัติฯ เครงครัดจนอาจสงผลตอการทํางานของเจาหนาที่  แตเหตุที่ใชกลไกการ
ตรวจสอบการใชอํานาจไวเครงครัดนั้น เพราะตองการคุมครองสิทธิในการเขาถึง รับรู ขอมูล
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ขาวสาร เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ สิทธิในการไดรับความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ประชาชน อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
 
 4.2.5 การประสานงานระหวางพนักงานเจาหนาท่ีกับพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
 
  4.2.5.1 กระบวนการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป 
  การดําเนินคดอีาญานั้น มีความมุงหมายที่จะพิสูจนใหเหน็วาขอ เท็จจริงที่เกิดขึ้น 
อันเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญานั้นใครเปน ผูกระทําความผดิ และผูที่ถูกกลาวหานัน้เปน
ผูกระทําความผิดจริงหรือไม ซ่ึงการพิสูจนขอเท็จจริงนั้นจะตองกระทําโดยศาลตามหลักใน
กฎหมายวิธี พจิารณาความอาญา อยางไรกต็าม ในกระบวนการกอนนําคดีขึ้นสูศาลถาเปนคดีที่
พนักงานอยัการเปนโจทก กฎหมายใหคดีเรื่องนั้นตองไดรับการสอบสวนโดยชอบดวยกฎหมาย
จากพนกังานสอบสวน ซ่ึงไดแก ตํารวจ ทีม่ียศตั้งแตนายรอยตํารวจตรขีึ้นไป และการสอบสวนของ
ตํารวจนีก้ฎหมายใหอํานาจแกพนกังานสอบสวนที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน ไมวา จะเปนพยาน
บุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวตัถุ เพื่อจะนํามาพิสูจนความผิด เพื่อทราบลักษณะของการกระทาํ
ความผิด และเพื่อพิสูจนวา ผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิดจริงหรือไม ในกรณีที่มีหลักฐานนาเชื่อวา
ผูตองหาเปนผูกระทําผิด พนกังานสอบสวนจะเสนอความเห็นควรสั่งฟอง ตอพนักงานอัยการ 
เพื่อใหพนักงานอัยการดําเนนิการสั่งฟองผูตองหา ตอไป นอกจากนี้ เพือ่ประโยชนในการรวบรวม
พยานหลักฐานดังกลาว กฎหมายจึงใหอํานาจตํารวจในการจับ ควบคมุตัวบุคคลที่ตองสงสัยวาเปน
ผูกระทําความผิด หรืออํานาจในการคนสถานที่เพื่อหาสิ่งของที่อาจใชเปนพยานหลักฐาน และยึด
ส่ิงของนั้นไว หรือคนเพื่อจบัตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําผิด หรือปลอยตัวบุคคลที่
ควบคุมไวช่ัวคราว โดยมีประกันและไมมีประกนั  
  เมื่อพนักงานอัยการไดสํานวนการสอบสวนจากตํารวจแลวพนักงานอยัการ มี
หนาที่ตรวจสอบสํานวนการสอบสวน และทําคําส่ังฟองหรือไมฟองผูตองหาตอศาล ถาพนักงาน
อัยการมีคําส่ังฟองก็จะนําคําฟองพรอมดวยตัวผูตองหาไปยื่นฟองตอศาล แลวนําพยานหลักฐานเขา
สืบ ซ่ึงรวมถึงพยานบุคคลทีรู่เห็นเหตุการณดวยหรืออาจเปนพยานเอกสาร พยานวตัถุ หรือพยาน
ผูชํานาญการเขามาเพื่อการนําสืบขอเท็จจริงในศาลนี้ พนักงานอยัการ หรือผูเสียหายซึ่งเปนโจทก
จะตองนําหลักฐานมาสืบจนเปนที่พอใจวาจําเลยเปนผูกระทําผิด สวนจาํเลยก็มีสิทธิที่จะนํา
พยานหลักฐานตางๆ มาพิสูจนใหศาลเห็นวาการกระทําของตนไมเปนความผิดตามทีโ่จทกกลาวหา  
  หลังจากที่ไดสืบพยานโจทกและจําเลยจนเสร็จสิ้นแลว ศาลจะวนิิจฉยัขอเท็จจริงที่
นําสืบตอศาล ถาเชื่อวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดศาลจะพิพากษาลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ
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สําหรับความผิดนั้น แตถาเหน็วาจําเลยไมไดกระทําความผิด หรือมีเหตอ่ืุนที่จะทําใหจําเลยไมตอง
รับผิดทางอาญา หรือคดีขาดอายุความฟองรองแลว ศาลจะพิพากษายกฟองและปลอยจําเลยไป  
(จาก http://www.tulawcenter.com/article2_view.php?book2=4) 
 
  4.2.5.2 กระบวนการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
  กระบวนการดาํเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550นี้ มีลักษณะเดียวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาโดยทัว่ไป กลาวคือ 
เมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้น ไมวาจะเปนความผิดสวนตัวหรือความผิดตอแผนดิน ผูเสียหายหรือผู
กลาวโทษ รองทุกขหรือกลาวโทษตอพนกังานสอบสวน สําหรับกรณีทีเ่ปนการกระทาํความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550 นั้น ผูเสียหายหรือผู
กลาวโทษ สามารถรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ไดดวย ดงันั้นจึงสามารถแยกประเด็นกระบวนการ
พิจารณาของพนักงานสอบสวน กับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ได ดังนี ้
  (ก) กรณีผูเสียหายรองทุกข หรือผูกลาวโทษกลาวโทษ ตอพนักงานสอบสวน วามี
การกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น พนกังานสอบสวนจะกระทําการสอบสวน สืบสวน จับ ควบคุม 
คน ปลอยช่ัวคราว รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของและชันสูตรพลิกศพ ตามหลักประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ซ่ึงความมุงหมายของการสอบสวนนั้นมุงที่จะ เพื่อทราบขอเท็จจริง
ในความผิด  เพื่อพิสูจนความผิด และเพื่อเอาผูกระทําความผิดไปลงโทษตามหลักประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 จากนั้น พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ รวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวของ และทําความเหน็วาควรสั่งฟองหรือไมส่ังฟอง ตอพนักงานอยัการ เพื่อใหพนักงานอยัการ
ยื่นส่ังฟองหรือไมฟองตอศาลตอไป ซ่ึงพนักงานสอบสวนในกรณีความผิดอาญาทั่วไปนั้น มีอํานาจ
ทําการสอบสวนเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น 
  (ข) กรณีผูเสยีหายรองทุกข หรือผูกลาวโทษกลาวโทษ ตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550 พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550 นั้นมีอํานาจสอบสวน
เฉพาะกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติฯ นี้เทานั้น กลาวคือ มีอํานาจสอบสวน ตามหลัก
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550 มาตรา 18 มาตรา 19 
มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 26 และมาตรา 29 เทานั้น  จากนั้นพนักงานเจาหนาที่ตาม
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พระราชบัญญัติฯ จะรวบรวมพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวน สืบสวน สงใหพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 เพื่อใหพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ รวบรวมพยานหลักฐาน และทําความเหน็วาควรสั่งฟองหรือไมส่ังฟอง ตอ
พนักงานอยัการ เพื่อใหพนักงานอัยการ ยื่นสั่งฟองหรือไมฟองผูกระทําความผิดตอศาลตอไป  
 
หลักเกณฑการประสานงานรวมกัน 
 
 ระเบียบ วาดวยการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทาํ
ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550 ไดวาง
หลักเกณฑในเรื่องการประสานงานระหวางพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 กับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ กลาวคือให
พนักงานเจาหนาที่หรือพนกังานสอบสวน เปนผูรับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษ ในกรณีที่มีการ
กระทําความผดิเกิดขึ้น กลาวคือเปนความผดิที่บัญญัติไวในหมวด 1 แหง พ.ร.บ.นี้ ในกรณีพนกังาน
สอบสวนไดรับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษแลว ใหพนักงานสอบสวนประสานงานกับพนกังาน
เจาหนาทีเ่พื่อประโยชนในการแสวงหาพยานหลักฐานประกอบการกระทําความผิด  ในการจับ 
ควบคุม และคน เมื่อพนกังานเจาหนาที่ประสานมายังพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบแลว ให
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ตอไป  ใหพนักงานเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดําเนินการแสวงหาพยานหลกัฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดทีบ่ัญญัติไวใน
หมวด 1 โดยมกีารปฏิบัติรวมกัน และสอบสวนรวมกนั และมีหนาที่สงมอบพยานหลักฐานที่
รวบรวมไดใหกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ จนกวาการสอบสวนในคดีนัน้จะเสร็จสิ้นเมื่อ
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เห็นวาการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหพนักงานสอบสวนเปนผูทํา
ความเหน็ในรายงานความเหน็ทางคดี และลงลายมือช่ือ และสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงาน
อัยการ เพื่อพจิารณาตอไป  
 
4.3 มาตรการในทางกฎหมายที่เก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 4.3.1 กฎหมายไทย 
 สําหรับประเทศไทยเรานัน้มาตรการทางกฎหมายตอการกระทําอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรไดมีมาตรการทางกฎหมายในทางอาญาซึ่งกฎหมายอาญาถือไดวาเปนมาตรการหลัก
ตอการลงโทษตอผูกระทําผิดแตก็ประสบปญหาในการเอาผิดตอผูกระทาํตอผูกระทําความผิด 
เนื่องจากการกระทําอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรคอนขางมีความสลับซับซอนกวาการกระทํา
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ความผิดในทางอาญาในรูปแบบอื่น แตอยางไรก็ดีการเอาผิดตอผูกระทําความผิดนั้นกย็ังถือไดวายัง
สามารถบังคับใชตอผูกระทําความผิดดังกลาวไดบางพอสมควร และมาตรการกฎหมายในทางแพง
ซ่ึงโดยหลักแลวก็จะไปเกีย่วเนื่องในเรื่องของการละเมิดซึ่งเปนหลักคุมครองสิทธิทางแพงในการที่
จะเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนหากไดตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิด  
และกฎหมายใหมซ่ึงเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรอือาชญากรรมคอมพิวเตอร
โดยตรงซึ่งประเทศไทยนั้นจะอยูในกระบวนการพิจารณาและในบางประเทศอาจเรยีกวา กฎหมาย
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในทางมิชอบ (Computer Crime Law) หรือในบางประเทศอาจตองมี
การปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อใหรองรับกับความผิดในรูปแบบใหมๆ ได ดวยการ
กําหนดมาตรฐานความผิดและบทลงทาสําหรับการกออาชญากรรมคอมพิวเตอรขึ้นเพื่อให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถเอาผิดกับกับผูกระทําความผิดได ในตางประเทศนั้นมีลักษณะ
การบัญญัติกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 2 รูปแบบ คือ การบัญญัติในลักษณะแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เชน ประเทศเยอรมนี แคนาดา อิตาลี ละสวิสเซอรแลนด สวนอีก
รูปแบบหนึ่งคอื การบัญญัติเปนกฎหมายเฉพาะ เชน ประเทศอังกฤษ สิงคโปร มาเลเซีย และ
สหรัฐอเมริกา สําหรับประเทศไทยนัน้ เลือกใชในแบบทีส่องคือบัญญัติเปนกฎหมายเฉพาะ โดยมี
ช่ือวา พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. ... และตอมากไ็ดมีการเปลี่ยนชื่อ
พระราชบัญญัติเปน พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร พ.ศ.....จะเห็น
ไดวาแมรูปแบบของกฎหมายแตละประเทศอาจจะแตกตางกัน แตการกาํหนดฐานความผิดที่เปน
หลักใหญนั้นมักจะคลายคลงึกัน ทั้งนี้โดยมากแลวตางกค็ํานึงถึงลักษณะของการใชคอมพิวเตอรใน
การกระทําความผิดเปนสําคัญ กฎหมายทีอ่อกมาจึงมีลักษณะใกลเคยีงกันและไมมีความแตกตางกนั
มากนัก  
 ลักษณะการกระทําความผิดที่พบในประเทศไทย 
 (1) อาชญากรรมที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
 ก. หมิ่นประมาท ขมขู และกอใหเกดิความเดือดรอนรําคาญ 
 คดีประเภทนีน้บัเปนคดีที่เกดิขึ้นเปนจํานวนมาก โดยคดแีรกที่มีการฟองดําเนินคดี จนมีคํา
พิพากษาตดัสินคดีไปเรียบรอยแลว คือคดตีัดตอภาพลามกอนาจาร เปนการนําภาพใบหนาของดารา
ไปตัดตอเขากบัภาพลามกอนาจารที่มีอยูมากมายในอินเทอรเน็ต 
 นอกจากนี้ ยังมีการกอความเดือดรอนรําคาญใหกับผูอ่ืนโยมักจะใชวิธีการเขียนกระทูใน
กระดานขาวตามเว็บไซตตางๆ ใหโทรกลับไปยังเบอรโทรศัพทของผูเสียหาย สวนมากจะมีลักษณะ
ตองการเพื่อนแกเหงา หรือใชวิธีการสงขอความผานเว็บไซตที่เปดใหบริการ เพื่อสงเบอรโทรศัพท
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ของผูเสียหายเขาไปยังเบอรโทรศัพทมือถือของประชาชนทั่วไปเปนจํานวนมาก ลักษณะการกระทํา
ความผิดแบบนี้ผูกระทําความผิดมักจะเปนเพื่อนนกัศึกษาดวยกัน สาเหตุมาจากเรื่องชูสาว 
  
 ข.ฉอโกง 
 คดีแรกๆที่พบในประเทศไทย คือการฉอโกงจากการติดตอซ้ือขายสินคาผานทางเวบ็ไซต 
eBay.com ซ่ึงมีลักษณะเปนเว็บไซตสําหรบัเปดใหประมูลสินคา คดีนี้ผูเสียหายประมลูโทรทัศนได 
แตปรากฏวาเมื่อชําระเงินเรยีบรอยแลว พสัดุที่สงมาใหกลับเปนเพยีงเศษแกวเทานัน้ ตอมาทาง 
eBay.com ไดมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินการใหรัดกุมยิง่ขึ้นเพื่อปองกนัปญหาตางๆที่เกิดขึ้น แตก็
คงมีการฉอโกงเกิดขึ้น อันเนือ่งจากความโลภของผูเสียหายที่ตองการไดสินคาราคาถูก และตดิตอ
ไปยังผูเสนอขายโดยตรงผานทางอีเมลและนําไปสูการฉอโกง กรณีเชนนี้ทางเว็บไซต eBay.com จะ
ไมรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึน้ 
 การฉอโกงมิไดจํากัดอยูเฉพาะในประเทศไทย ในชวงหลายปกอน มักมีการสงเมล
หลอกลวงผูเสียหายวา ตนไดรับมรดกจํานวนมหาศาลแตไมมีเงินจายภาษี จึงตองการระดมเงินจาก
ประชาชนเพื่อไปจายภาษี เมือ่ไดรับมรดกแลวจะจายเงินใหหลายเทาตวัของเงินทีย่ืมมา ปจจุบัน
รูปแบบเปลี่ยนไปเล็กนอย เชน สงอีเมลไปยังผูเสียหายและหลอกลวงวาผูเสียหายไดรับรางวัลจาก
การสุมตัวอยาง โดยกอนทีจ่ะโอนเงินมาใหผูเสียหายตองจายคาธรรมเนียมและภาษีไปใหกอน 
 ปญหาที่เกิดขึน้ มักเกดิจากความโลภของผูเสียหาย และขาดการใชวจิารณญาณความ
เสียหายทีเ่กิดขึ้นมักเปนความเสียหายตอบุคคล แตปจจุบนัไดมีการพฒันารูปแบบการฉอโกงให
แยบยลขึ้น และมีผลกระทบตอธุรกิจของประเทศไทยโดยตรง เชน การเปดเว็บไซตในตางประเทศ
โดยนําเอาขอมูลภาพโรงแรม รีสอรท ตางๆ ในประเทศไทยไปลงเว็บไซตดังกลาว เพื่อเปดให
นักทองเที่ยวทีจ่ะเดนิทางมาประเทศไทยสามารถจองหองพักลวงหนาในราคาพิเศษ ความผิด
ประเภทนี้ชาวตางชาติมักหลงเชื่อ และกระทบตอความเชือ่มั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทยในอนาคต ความผิดประเภทนี้จะทําใหเกิดมูลคาความเสียหายเปนจํานวนมาก และ
เปนคดีที่ตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศ ตลอดจนหามาตรการปองกันที่เหมาะสมเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหกับนกัทองเที่ยวในการจองที่พักผานทางเว็บไซตที่เปนของจริง 
  
 ค.การเผยแพรและจําหนายภาพลามกอนาจาร 
 ภาพลามกอนาจาร มักมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตในตางประเทศเปนจํานวนมาก
เว็บไซตลามกอนาจารที่คนไทยจัดทําขึ้นมกัจะใชบริการเปดเว็บไซตฟรีของตางประเทศชอง
ทางการเผยแพร หากเปนการจําหนายซีดีภาพลามกอนาจาร ผูกระทําผิดก็จะเชาบริการเปดเว็บไซต
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ในตางประเทศ โดยจะเลือกประเทศที่การกระทําดังกลาวไมเปนความผิดในประเทศนั้นๆ เมื่อลูกคา
ส่ังสินคาและจะใชวิธีการชําระเงินผานบัตรเครดิต หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารและสงของโดย
ทางพัสดุไปรษณยี 
 เว็บไซตภาพลามกอนาจารบางแหงมิไดเปดเพื่อจําหนายสินคาโดยตรง แตมีรายไดจาก
โฆษณา เนื่องจากมีผูเขาเยีย่มชมเปนจํานวนมากเว็บไซตที่ไดรับความนิยมในปจจุบนั มักเปด
ชองทางใหผูเขาเยี่ยมสงรูปจากทางบานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ทําใหเกิดปญหาพฤติกรรม
เบี่ยงเบนขึน้มาในสังคม ไดแก การถายภาพอนาจารของตนเอง, การแอบถายภาพจากสถานที่ตางๆ 
รวมถึงการแอบถายบุคคลในครอบครัว เปนตน สําหรบัเว็บไซตบางแหงมีการเปดใหบริการเก็บ
รูปภาพสวนตวับนเว็บไซตฟรี จากการตรวจสอบพบวามีรูปภาพลามกอนาจารเปนจํานวนมาก 
รวมทั้งภาพลามกอนาจารของเด็ก ซ่ึงตางประเทศใหความสําคัญเปนอยางมากและมกีารประสานขอ
ความรวมมือเพื่อใหดําเนินคดีกับเจาของเวบ็ไซต แตเนื่องจากภาพลามกอนาจารถูกสงเขามาใน
เว็บไซตโดยสมาชิก จึงไมสามารถดําเนินคดีกับเจาของเวบ็ไซต การสืบสวนคดีจําเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากเจาของเว็บไซต แตสวนใหญจะไมสามารถติดตอตามตัวผูกระทําความผิดได 
เนื่องจากไมมกีารจัดเก็บหมายเลขไอพีและยังไมมกีฎหมายหรือมาตรการควบคุมเวบ็ไซตใหตอง
จัดเก็บตลอดจนระบุความรบัผิด นอกจากนี้ยังมีเว็บไซตบางแหงที่อยูในประเทศไทยทําลิงค
เชื่อมโยงไปยงัเว็บไซตลามกอนาจารตางประเทศ ซ่ึงเปนความผิดในลักษณะชวยใหการเผยแพร
กระจายซึ่งภาพลามกอนาจาร เชนเดียวกับเว็บไซตหรือวารสารที่เผยแพรวิธีการหลบเลี่ยงการปดกัน้
เว็บไซตของทางราชการเพื่อไปดูเว็บไซตลามกอนาจาร แตปญหาเกิดขึน้ในประเด็นที่เผยแพร
วิธีการหลบเลีย่งการปดกั้นเพื่อนไปดูเว็บไซตอ่ืนๆ ที่ไมใชเว็บไซตภาพลามกอนาจาร เชน เว็บ
เผยแพรการกอการราย, การทําวัตถุระเบิด, เว็บไซตเกีย่วของกับความมัน่คง เปนตน 
 
 ง. การกระทําอนาจาร ขมขืน ชิงทรัพย  ปลนทรัพย 
 รูปแบบการทําความผิดประเภทนี้มักใชส่ืออินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการทําความรูจัก
กันจนเชื่อใจใหเบอรโทรศัพทติดตอ และนาํไปสูการพบปะกัน จนมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 
ปจจุบันเกมสออนไลนที่กําลังเปนที่นิยมในกลุมเด็กและวัยรุนเปนอีกทางหนึ่งที่ผูกระทําความผิด
สามารถเขาถึง เด็กและเยาวชนไดอยางงายดาย เนื่องจากเกมสออนไลนนั้นผูเลนแตละคนสามารถ
พิมพขอความพูดคุยกนัได เชนเดียวกนักับหองสนทนาและกระดานขาว ดังนัน้เมื่อเลนเกมสดวยกัน
จะเกดิความสนิทสนมไดงาย และเปนชองทางนําไปสูการกระทําความผิดดังกลาว การพิมพ
ขอความพูดคยุกันในเกมสออนไลนยังสามารถเปนชองทางหมิ่นประมาทและกอความเดือดรอน
รําคาญตอผูอ่ืนไดเชนเดยีวกับการใชกระดานขาวและการสง SMS ผานทางเว็บไซต 
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 นอกจากนี้ในการเลนเกมสออนไลนเอง บางครั้งมีเนื้อหาไมเหมาะสมและมีการใชเทคนิค
การขโมยอาวธุกันและมกีารขายอาวุธซ่ึงสามารถประเมินคาซ้ือขายเปนเงินสดได แมวาการกระทาํ
ดังกลาวไมถือเปนความผิดตามกฎหมาย แตก็ควรมีการศกึษาอยางจิงจังเพื่อกําหนดแนวทาง
มาตรการตางๆ ในการควบคุมผูประกอบการและผูเลน เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอสังคมในระยะยาว 
  
  
 
 จ. จําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ สินคาผิดกฎหมาย 
 การจําหนายซอฟแวร เพลง ภาพยนตร ละเมิดลิขสิทธิ์  ผานทางอินเทอรเน็ตโดยเปด
เว็บไซตไวที่ตางประเทศ เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ผูกระทําความผิด เร่ิมใชเปนชองทางในการจําหนาย
สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ในชวงที่ผานมาการชําระเงินในการโอนเงินผานบญัชีธนาคาร และสงสินคา
ผานทางพัสดุไปรษณีย สวนการจําหนายสนิคาที่ผิดกฎหมายมักมีแนวโนมไปสูการฉอโกงโดย
ผูเสียหายสั่งสินคาแลวไมไดสินคา 
  
 ฉ. การพนัน 
 สวนใหญการพนันผานทางอินเตอรเน็ตในประเทศไทยมักเปนการพนันฟุตบอล ซ่ึง
เว็บไซตที่เปดรับพนันจะเปนเว็บไซตตางประเทศ และเปนสิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศนั้นๆ ที่ผาน
มาในชวงของฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโร ไดมีการประสานไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทยปดกั้นเว็บไซตการพนันดังกลาว เมื่อประมาณปลายป 2547 ไดมีการจับกุมคดีการพนนั
ผานทางเว็บไซต โดยผูตองหาใหการรับสารภาพวาเปนเจามือรับพนันในประเทศไทย โดยจะสง
ตอไปยังเว็บไซตการพนันในตางประเทศอีกทีหนึ่ง 
  
 ช. จําหนายยาผิดกฎหมาย 
 ป 2547 ไดมีการจับกุมคดีจําหนายสารประกอบยาเสพติดผานอินเตอรเน็ต โดยมีผูรวม
กระทําความผดิจํานวนหลายคน แบงหนาทีรั่บผิดชอบกันทํางานอยางเปนระบบ และเปดเว็บไซต
สําหรับรับสั่งสินคาไวที่สหรัฐอเมริกา คดนีี้เร่ิมตนจากประเทศสหรัฐอเมริกาตรวจพบพัสดุซอนยา
ผิดกฎหมายเปนจํานวนมาก ซ่ึงถูกสงมาที่ประเทศไทย จงึไดขอความรวมมือมายังสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเพื่อเฝาตรวจสอบพฤติกรรมของผูกระทําความผดิและวางแผนเขาตรวจคนจบักุม ผูตองหา
ถูกจับกุมไดทีร่านอินเทอรเน็ตคาเฟ ขณะกําลังตรวจสอบรายการสั่งซ้ือของลูกคาผานทาง
อินเทอรเน็ต แมวาผูตองหาจะถูกจับกุมไปแลว แตเว็บไซตที่ยังคงมีการเปดใหบริการอยูตามปกต ิ
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 ซ. การขโมยบัตรเครดิต 
 ก) โดยใชเครือ่งสําหรับดักเก็บขอมูลเครดิต 
 ในชวงที่ผานมา เร่ิมมีกลุมคนรายขโมยขอมูลในบัตรเครดิตของลูกคาที่มาใชบริการเพื่อนํา
ขอมูลไปทําบัตรเครดิตปลอม โดยคนรายจะใหเงินกับพนักงานบริษัท หาง รานตางๆ เปน
คาตอบแทน การขโมยขอมูลในบัตรเครดิตของลูกคาจะใชเครื่องรูดบัตรและจัดเก็บขอมูลซ่ึงมี
ขนาดเล็กพกพาสะดวกทํายากตอการสังเกต การกระทาํความผิดดําเนินคดีไดเนื่องจากไมมีขอ
กฎหมายรองรบัโดยตรง ตอมาจึงไดมีการปรับแกไขกฎหมายอาญาเพิม่หมวดความผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกสและมีผลบังคับใช เมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคม 2547 ทําใหปจจุบนัสามารถ
ดําเนินคดกีับความผิดประเภทนี้ได ความหมายของบัตรอิเล็กทรอนิกสยงัรวมไปถึงรหสัผูใช และ
รหัสผาน โดยไมจําเปนตองออกตัวบัตรใหแกผูมีสิทธิใช ดังนั้นการกระทําความผิดในลักษณะที่สง
อีเมลไปหลอกลวงผูใชใหกรอกขอมูล รหัสผูใช และรหัสผานในเว็บไซตที่ทําเลียนแบบเว็บไซตที่
แทจริงของธนาคารก็ถือเปนความผิดเชนกนั 
 ข) การหลอกขโมยขอมูลบัตรเครดิตผานทางเว็บไซต (Phishing) 
 การกระทําความผิดในลักษณะนี้ สวนใหญจะใชวิธีการสงอีเมลไปหลอกลวงเจาของบัตร
เครดิต ใหเขาไปในเว็บไซตที่ทําเลียนแบบเว็บไซตทีแทจริงของธนาคารเพื่อนใหกรอกขอมูล รหัส
ผูใช รหัสผาน และรายละเอยีดอื่นๆ เพื่อขโมยขอมูลดังกลาวนําไปใชทาํบัตรเครดิตปลอม ซ่ึงถือ
เปนความผิดกฎหมายอาญา แกไขเพิม่เติมในหมวดความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวบัตรอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
รูปแบบในการหลอกลวงมกีารรวบรวม ตลอดจนแนะนําวิธีการระวงัปองกันไวที่เว็บไซต 
AntiPhishing 
  
 (2) อาชญากรรมคอมพิวเตอร (Computer Crimes) 
 อาชญากรรมในรูปแบบใหมนี้ มีสถิติการรับแจงคอนขางนอย แตเมื่อพจิารณาจากเว็บไซต
ในประเทศไทยที่ถูกเปลี่ยนหนาแรกของเว็บไซตแลวจะเห็นวามีแนวโนมสูงขึ้นทุกป โดยป 2548 ที่
ผานมามีจํานวนมากกวา 750 ราย สาเหตุอาจเนื่องมาจากยงัไมมีกฎหมายรองรับ การแจงเหตุ
เหมือนกับเปนการประจานตนเองทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในระบบรักษาความปลอดภัย
ของบริษัท การสืบสวนติดตามผูกระทําผิดยากลําบาก โดยเฉพาะอยางยิง่ผูกระทําผิดทีอ่ยู
ตางประเทศสําหรับลักษณะการกระทําความผิดที่พบในประเทศไทยมดีังนี้  
  
 ก. การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายโดยไมมีสิทธิ 
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 การกระทําความผิดสวนใหญจะมีการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายโดยไม
มีสิทธิเขามาเกี่ยวของ สาเหตุหลักที่ผูบุกรุกสามารถเจาะระบบรักษาความปลอดภัยเขามาได
เนื่องจาก ซอฟแวรที่มีชองโหว ดังนั้นเมื่อมีการโจมตีเขามาทางชองโหว ผลก็คือ ผูบุกรุกสามารถ
เขามาครอบครองการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรได จากนั้นก็ขึ้นอยูกับผูบุกรุกวาจะกระทํา
ความผิดอะไรเพิ่มเติม สวนใหญจะลงเอยดวยการเปลี่ยนหนาเว็บเพจของเว็บไซตดังกลาว แตหาก
เปนเว็บไซตที่มีขอมูลบัตรเครดิตหรือขอมูลสําคัญอื่นๆ ความสูญเสียกจ็ะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
แมวาการเจาะระบบคอมพิวเตอรจะเปนการบุกรุกประเภทหนึ่ง แตก็ไมสามารถนํากฎหมายอาญามา
ปรับใชได เนือ่งจากการบุกรุกตามกฎหมายอาญาจะตองเปนการบุกรุกทางกายภาพสวนการบกุรุก
ระบบคอมพิวเตอรเปนการบกุรุกผานทางระบบเครือขาย โดยที่ผูบุกรุกเจาะระบบคอมพิวเตอรจาก
ที่ใดก็ไดตราบที่ยังมีระบบเครือขายเชื่อมตอถึงกันได จึงไมนาแปลกใจที่มีผูบุกรุกเจาะระบบ
คอมพิวเตอรเว็บไซตางๆ ในประเทศไทยผานทางอินเตอรเน็ตเปนจํานวนมาก 
  
 ข. การดักจับขอมูลผานทางเครือขายคอมพิวเตอรโดยไมมีสิทธิ 
 การดักจับขอมลูในเครือขายเปนอีกวิธีหนึ่งที่ผูบุกรุกนิยมใช เพื่อดกัจับรหัสผูใชงานและ
รหัสผานของโปรแกรมและอุปกรณควบครุมเครือขายตางๆ 
  
 ค. การลบ ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหไรประโยชน แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนทั้งหมดหรือแตบางสวน 
 ในประเทศไทย สวนใหญการบุกรุกเขามาในระบบคอมพวิเตอรเพื่อเปลีย่นแปลง แกไข 
หรือทําลาย มักจะเปนพนกังานบริษัทที่ถูกไลออก แลวยอนกลับมากลั่นแกลง เนื่องจากรูระบบ
รักษาความปลอดภัยเปนอยางดี หรืออาจจะฝงโปรแกรม Back Door เพื่อใหตนสามารถกลับเขามา
ในเครื่องโดยไมตองมีรหัสผานของระบบคอมพิวเตอร 
 
 ง. การรบกวนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 
 การโจมตีดวย DDos (Distributed Denial of Service) คือการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร
เปาหมายดวยการยิง Packet จํานวนมากจากคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่อง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรใน
การควบคุมการโจมตี 1 เครื่อง สงผลใหระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเนต็ที่ตกเปน
เปาหมายตองหยุดชะงักการทํางานในทันที 
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การโจมตีดวย DDos นี้เปนวธีิการที่นักโจมตีชอบใชในการคว่ําเครือขายทั้งระบบดวยเครื่องมือใน
การโจมตีแบบใหมเชนนี้ ผูกอการรายทางไซเบอรก็สามารถตีถลมโครงสรางสาธารณูปโภคที่
สําคัญๆ ของประเทศ เชน โรงประปา, แหลงเก็บน้ํามัน, รวมทั้งโรงงานผลิตพลังงานปรมาณู 
 
 จ. รหัสที่มุงราย Malicious Code (TROJANS, WORMS, VIRUSES) 
 Worms แตกตางจากไวรัสตรงที่มันสามารถแพรออกไปโดยไมตองมีคาํส่ังจากผูใชไวรัส
สามารถโจมตีระบบคอมพิวเตอรไดในหลายรูปแบบ เชน ลบไฟล, โปรแกรม และทําลายฐานขอมูล 
(Database) 
 Trojan Horses โปรแกรมประเภทตวัรายเปนโปรแกรมอสิระ ซ่ึงเมื่อถูกผูใชที่ไมมีสิทธิและ
ไมไดรับอนุญาตใหใช เรียกออกมาใชโปรแกรมนี้จะเขามาทํางานที่เปนประโยชนทีไ่ดมีคําส่ังไวให
ทํา แตในขณะเดียวกันก็จะทาํงานกิจตางๆ ที่ไมไดรับอนญุาตไวใหทํา ที่ไมไดเปนคําสั่งเดิมที่เขียน
ไวในโปรแกรม เทาที่ผานมาในอดีตไดเคยปรากฏกรณีการโจมตีโดยใชรหัสมุงรายหลายกรณี
ดวยกัน ซ่ึงลวนกอใหเกดิผลกระทบที่รายแรงตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมทั้งตอความ
ปลอดภัยของขอมูลและโปรแกรมในระบบตอการดําเนนิกิจ หรือปฏิบัติการที่สําคัญๆ ของรัฐบาล
ในการปองกนัและรักษาความปลอดภัยใหแกประเทศ ภยัทางคอมพิวเตอร (cyber threats) ที่คุกคาม
อยูขณะนี้มีตั้งแตระดับนอย เชน ระดับที่เปนเพียงการสรางความรําคาญ การขาดความสะดวก จนถงึ
ระดับสูงที่อาจกอใหเกิดการขาดความมั่นคงและเสถียรภาพของชาติ ยิ่งไปกวานี้มีทีทาวากําลังแพร
ระบาด ทวีคณูดวยความรวดเร็วยิ่งไปกวาที่เราไดเคยคาดคะเนไวในอดีตพวก Malicious Codes อัน
เปนที่รูจักกันดี ไดแก Code Red/Nimda, Melissa, Back Orifice เปนตน 
 ปจจุบันหนวยงาน ThaiCert ภายใต Nectec ทําหนาที่รับผิดชอบการเผยแพรขาวสารของ 
Worm และ Virus ตางๆ รวมทั้งวิธีการปองกันแกไขที่ผานมา การแพรกระจายของ Worm มีผลทํา
ใหระบบเครือขายของประเทศไทยไมสามารถใชงานได ดังนั้นการสืบสวนติดตามหาผูสราง หรือผู
แพรกระจายเพื่อนํามาลงโทษจําเปนตองมกีฎหมายรองรบั ตลอดจนมีผูเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่
ทันสมัย  
 
 ฉ. การขโมยโดเมนเนม 
 ในประเทศไทยเริ่มมีการขโมยโดเมนเนมในยุคที่ช่ือโดเมนเนมขายไดราคาสูง โดยผูกระทํา
ผิดจะแอบอางชื่อและสงขอมูลไปยัง INTERNIC ซ่ึงทําหนาที่จดทะเบียนโดเมนเนม เพื่อขอแกไข 
IP เนื่องจากทาง INTERNIC ใชคอมพิวเตอรทํางานรับขอมูลและแกไขแบบอัตโนมัติ จึงทําให
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สามารถขโมยโดเมนเนมไดงาย ตอมาไดมกีารพัฒนาระบบใหดยีิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงแกไข
ขอมูลจะตองมีรหัสผานสําหรับเขามาแกไขโดยเฉพาะ 
 
 ช. อ่ืนๆ 
 ปจจุบัน มีการเผยแพรโปรแกรมกอกวนตางๆ มากมายในอินเทอรเน็ต ผูใชทั่วไปสามารถ
เขาไป Download ไดฟรี ในชวงหนึ่งมกีารนําโปรแกรมเพื่อยิ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเปาหมาย 
เพื่อทําใหเครื่องคอมพิวเตอรของผูอ่ืนที่กําลังออนไลนไมสามารถใชงานได ตองปดและเปดเครื่อง
ใหมเพื่อทํางาน นอกจากนีย้งัมีเว็บไซตหลายแหงฝงรหัสมุงรายเอาไว เมื่อมีผูใชเปดเขามาใน
เว็บไซตกจ็ะทาํใหเครื่องคอมพิวเตอรติด Virus, Trojan หรือ Spyware ซ่ึงตัว Spyware ก็คือ
โปรแกรม  ที่ใชสําหรับลวงขอมูลสวนตัวตางๆของผูใชวามีพฤติกรรมในการทองอินเทอรเน็ต
อยางไร การโฆษณา การเปลี่ยนคา Default ของ Browser ใหไปยังเว็บไซตที่ตองการ บางครั้งการ
แพรกระจายรหัสมุงรายจะอยูในรูปแบบของการสงอีเมลพรอมกับไฟลแนบไปดวย 
   
   4.3.1.1 กฎหมายอาญา 
  กฎหมายอาญาถือไดวาเปนกฎหมายหลักที่เปนมาตรการทางกฎหมายหรอืเปน
เครื่องมือที่สําคัญในขณะนีสํ้าหรับการเอาผิดกับตัวผูกระทําความผิดการทําอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร และการกระทาํความผิดอาญาซึ่งมีผลใหมีการรับโทษรุนแรงนั้นตามปกติจะเปน
ความผิดที่มีลักษณะของการกระทําที่รายแรงหรือสรางความเสียหายและสงผลกระทบตอสังคม
สวนรวม โดยอาจมีเจตนาเพือ่ความเข็ดหลาบของผูกระทํา ดังนั้นความผิดอาญาแตละฐานจึงลวน
แลวแตมีความมุงหมายที่จะคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายอยางหนึ่งอยางใดดวยกันทัง้ส้ิน ดวยเหตุ
นี้เองคุณธรรมทางกฎหมายจงึเปนปจจยัอีกประการที่นํามาใชเปนตวัช้ีวดัสัดสวนของความ
เหมาะสมระหวางความผิดและการกําหนดโทษ กลาวคือ การกระทําที่เปนการประทษุรายตอ
คุณธรรมทางกฎหมายทีต่างกันยอมตองไดรับการลงโทษที่ตางกันไปดวย และการกระทํา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดยทั่วไปที่ไดเกดิขึ้นนัน้ การกระทําความผิดในประเทศไทยก็มีตาม
ฐานความผิดตอไปนี ้
  1) ความผิดฐานหมิ่นประมาท 
  ความผิดฐานหมิ่นประมาทไดบัญญัติไวเปนหมวด 3 ในลักษณะ 11 ความผิด
เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงแหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงความผิดฐานนี้ถือไดวามกีารกระทํา
ความผิดมากทีสุ่ดฐานหนึ่งในขณะนี้เลยกว็าได โดยมาตราหลักจะบัญญัติไวในมาตรา 326 ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
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  มาตรา 326 ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้น
เสียช่ือเสียง ถูกดูหมิน่หรือถูกเกลียดชัง ผูนัน้กระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ ปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
  จะเปนความผดิฐานหมิน่ประมาทไดตองปรากฏวา (1) มกีารใสความผูอ่ืน (2) ตอ
บุคคลที่สาม (3) โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิน่หรือถูกเกลียดชงั และ (4) 
ผูกระทําไดกระทําโดยเจตนา 
  องคประกอบ ขอ (1) คําวาใสความมีความหมายตางกับทีเ่ขาใจกนัอยูตามธรรมดา
สามัญ คือไมไดหมายความวาจะตองเปนการใสราย แตหมายถึงการกลาวยืนยันขอเทจ็จริงถึงบุคคล
อ่ืน จะเทจ็หรอืจริงก็เปนการใสความทั้งนัน้ (เวนแตการพูดจริงอาจเปนเหตยุกเวนโทษ ถาเขา
เงื่อนไขดังที่ระบุไวในมาตรา 330) แตจะเปนการกลาวยนืยันขอเทจ็จรงิและเปนการใสความได 
จะตองเปนเหตุการณหรือกรณีที่เกิดอดีตหรือปจจุบัน คอืตองไดมีอยูหรือเกิดอยูแลวหรือกําลังมี
หรือกําลังเกิดอยู สวนขอความในอนาคตหรือกําลังจะมหีรือกําลังจะเกิดอยูนั้น เปนแตคําทํานาย 
การใสความนีจ้ะเปนการกระทําโดยกลาวดวยวาจา ลายลักษณอักษรหรือโดยประการอื่น เชน เขียน
รูปการตูนก็ไมสําคัญ ขอสําคัญอยูที่วาบุคคลอื่นสามารถทราบความหมายของการใสความได 
องคประกอบขอ (2) ที่วาการใสความจะตองเปนการกระทําตอบุคคลที่สามนั้น หมายความวาเปน
การใสความตอบุคคลอื่น ซ่ึงบุคคลนั้นมิใชตัวผูถูกใสความเอง ถา ก. วา ข. ตัวตอตัวไมมีบุคคลอื่น
อยูดวยวา ข. เปนชูกับเมยีของ ค. ก็ไมเปนความผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะเปนการใสความแกตัวผู
นั้นเอง แตอาจเปนการดหูมิน่ ข. ได ถาการกลาวเชนนัน้จะเปนการเหยยีดหยาม ข. ไปในตัว แตถา 
ก. กลาวโดยสุภาพเชนมาเลาให ก. ฟงวา มคีนอื่นหาวา ข. เปนชูกับเมยีของ ค. ก็ไมใชเปนการดู
หมิ่น อนึ่ง บุคคลที่สามนี้อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลก็ได 
  บุคคลที่สามนี้ตองอยูในฐานะที่จะเขาใจขอความที่ใสความ ถาพูดภาษาไทยตอคน
ตางดาวที่ไมเขาใจภาษาไทย หรือพูดตอเดก็ที่ไรเดียงสา หรือคนไมสามารถเขาใจความหมายเชนคน
ใบและหูหนวก ก็ไมใชเปนการใสความตอบุคคลที่สามตามความหมายที่ใชกนัอยูตามมาตรานี้ 
เชนเดยีวกับการใชรหัสตอหนาบุคคลที่ไมเขาใจรหัสนั้นก็ถือไมไดวาเปนการกระทําตอบุคคลที่
สาม อยางไรกด็ีในกรณีที่บุคคลที่สามไมสนใจฟงการใสความจึงไมรูวาผูกระทําใสความเรื่องอะไร
ก็ยอมไมทําใหผูกระทําพนจากความผิด เพราะเปนการใสความตอบุคคลที่สาม 
  องคประกอบขอ (3) ที่วาการกระทํานั้นตองเปนไปโดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืน
นั้น เสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นหรอืถูกเกลียดชัง คําวา ช่ือเสียง หมายความถึงคาหรือราคาที่มนุษยมีตอ
เพื่อนมนษุยดวยกันในทางศลีธรรม (คือในทางจิตใจ) หรือในทางสังคม การทําใหเสยีช่ือเสียง
หมายถึงการทาํใหคาหรือราคาที่มีอยูหมดไป หรือลดนอยถอยลง เชนการกลาววา ก. เปนชูกับเมยี
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ของผูอ่ืน ยอมทําใหคาหรือราคาของ ก. ที่มีตอเพื่อนมนษุยในทางศีลธรรมและในทางสังคมลด
นอยลงเพราะสังคมไมนิยมการเปนชูกับเมียผูอ่ืน สวนเมื่อใดจึงจะถือวาเปนการกระทําโดยประการ
ที่นาจะทําใหถูกดูหมิน่หรือถูกเกลียดชังนั้น จะตองพจิารณาจากความรูสึกนึกคิดของของบุคคลที่มี
ความรูสึกในศลีธรรมเปนกลางๆ 
  ฉะนั้น ผูกระทาํจะอางวาผูถูกใสความชื่อสียงดี ถึงจะถูกใสความอยางไรก็ไมทําให
เสียช่ือเสียง หรืออาจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลยีดชังได ยอมเปนขอแกตวัทีฟ่งไมไดเพราะอาจมีบางคน
เชื่อ และทําใหเสียช่ือเสียง หรืออาจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลยีดชังได 
  ความผิดฐานหมิ่นประมาทนีก้็เหมือนความผิดอื่นๆ กลาวคือ ถาผูกระทํามีอํานาจ
ทําไดก็ไมมีความผิด เชน บุคคลที่ใหการตอพนักงานสอบสวนหรือเบิกความเปนพยานตอศาลตาม
ความเปนจริงแมจะทําใหผูอ่ืนอาจเสียช่ือเสียง ก็ไมเปนความผิดฐานหมิ่นประมาท 
  2) ความผิดเกีย่วกับเพศ โดยในปจจุบนัสังคมไทยไดมกีารกระทําความผิดฐานนี้
อยูมากมายแลวถือวาจะกลายเปนภัยตอสังคมอยางรายแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับการทํา
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 287 ในประมวลกฎหมายอาญา  
  มาตรา 287 ผูใด 
  (1) เพื่อความประสงคแหงการคา หรือโดยการคา เพื่อการแจกจาย หรือเพื่อการ
แสดงอวดแก ทํา ผลิต มีไว นําเขาหรือยังใหนําเขา สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
พาไปหรือยังใหพาไป หรือทําใหแพรหลายโดยประการใดๆ ซ่ึงเอกสาร ภาพเขยีน ภาพพิมพ ภาพ
ระบายสี ส่ิงพมิพ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถาย ภาพยนตร แถบบันทึกเสียง แถบ
บันทึกภาพหรอืส่ิงอ่ืนใดอันลามก 
  (2) ประกอบการคาหรือมีสวนหรือเขาเกีย่วของกับการคาเกี่ยวกับ วัตถุหรือส่ิงของ
ลามกดังกลาวแลว จายแจกหรือแสดงอวดแกประชาชน หรือใหเชนวัตถุหรือส่ิงของเชนวานัน้ 
  (3) เพื่อจะชวยการทําใหแพรหลาย หรือการคาวัตถุหรือส่ิงของลามกดังกลาวแลว 
โฆษณาหรือไขขาวโดยประการใดๆ วามีบคุคลกระทําการ อันเปนความผิดตามมาตรานี้ หรือ
โฆษณาหรือไขขาววา วัตถุหรือส่ิงของ ลามกดังกลาวแลวจะหาไดจากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  คําวา เพื่อความประสงคแหงการคา เปนการแสดงวาตองมีมูลเหตุชักจงูใจที่จะ
คาขาย 
  คําวาโดยการคา หมายถึง ในการคา 
  คําวา เพื่อการจายแจก เปนมลูเหตุชักจูงใจและหมายถึงจายแจกแกประชาชนไมวา
จะเปนการใหเปลา หรือมุงเพื่อใหไดรับประโยชนตอบแทน 
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  คําวา เพื่อการแสดงอวด หมายถึงเพื่อแสดงใหประชาชนไดชม 
  คําวา ยัง ที่ใชอยูในคําวา ยังใหนําเขา หรือ ยังใหสงออก หมายถึงการกระทําการ
ใดๆอันเปนเหตุใหมีการนําเขาหรือสงออก เชนสั่งโดยไปรษณียใหสงรูปถายลามกเขามา 
  สําหรับอนุมาตรา (2) มีการกระทํา 5 อยาง คือ (ก) ประกอบการคาเกี่ยวกับวัตถุ
หรือส่ิงของลามก (ข) มีสวนเขาเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับวัตถุหรือส่ิงลามก (ค) จายแจกแก
ประชาชนซึ่งส่ิงของดังกลาว (ง) แสดงอวดแกประชาชนซึ่งวัตถุหรือส่ิงของดังกลาวแลว (จ) ใหเชา
วัตถุหรือส่ิงของเชนวานัน้ 
  สําหรับอนุมาตรา (3) ผูกระทําตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ (1) 
โฆษณาหรือไขขาววามีบุคคลกระทําการอนัเปนความผิดตามมาตรานี้ หรือ (2) โฆษณาหรือไขขาว
วา วัตถุหรือส่ิงของลามกดังกลาวจะหาไดจากบุคคลหรือวิธีใด โดยมีมูลเหตุชักจูงใจที่จะชวยในการ
ทําใหแพรหลายหรือการคาวตัถุหรือส่ิงของลามกดังกลาวแลว 
  สําหรับการกระทําอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรนั้นเห็นไดวากฎหมายอาญานั้นก็
ไดมีขายครอบคลุมหรือการเอาผิดตอตัวผูกระทําไดบางพอสมควร แตในปจจุบันนี้ยังถือไมไดวา
กฎหมายอาญาที่มีผลบังคับใชนั้นมีประสิทธิภาพอยางเพยีงพอในการเอาผิดตอผูกระทําและรวมไป
ถึงรูปแบบการกระทําความผดิที่ตางออกไป เนื่องจากการทําอาชญากรรมคอมพวิเตอรนั้นถือวาเปน
การกออาชญากรรมรูปแบบใหมซ่ึงมีความสลับซับซอนในการกระทําความผิดมากกวาการกอ
อาชญากรรมทั่วๆไป โดยฐานความผิดที่เปนปญหาก็คือ ความผิดฐานบุกรุก ความผดิฐานลักทรัพย 
ความผิดฐานเปดเผยความลบั  ความผิดเกีย่วกับบัตรอิเล็กทรอนิกส ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย 
ความผิดฐานปลอมเอกสาร ความผิดฐานฉอโกง เปนตน  
    
   4.3.1.2 กฎหมายแพงและพาณิชย 
                            นอกจากกฎหมายอาญา ซ่ึงเปนกฎหมายมหาชนในการที่จะควบคุมมิใหมีการ
กระทําความผดิตอกันในทางอาญาแลว กฎหมายเอกชนเชน กฎหมายแพงและพาณชิย ก็มีหลักการ
ที่จะควบคุมมใิหมีการทําละเมิดตอตอบุคคล ซ่ึงการทําอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรนัน้มีโอกาสที่
จะกระทําการละเมิดคอนขางสูง และถาหากมีการกระทําหรือฝาฝนก็อาจถูกผูเสียหายฟองรองเปน
คดีเพื่อเรียกคาเสียหายหรือสินไหมทดแทนได โดยหลักทัว่ไปของละเมดินั้นจะบัญญตัิอยูในมาตรา 
420 
  มาตรา 420 “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขา
เสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายกด็ี อนามยัก็ดี เสรภีาพกด็ี ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี 
ทานวาผูนั้นทาํละเมิด จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพือ่การนั้น” 
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  มาตรา 420 เปนละเมิดหลักทั่วไป เปนหวัใจของการละเมิดที่แทรกเขาไปในความ
รับผิดเพื่อละเมิดอื่นๆ รวมทัง้ความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายพิเศษตางๆดวย เวนแตกฎหมาย
พิเศษนัน้จะบญัญัติแตกตางขึ้นมาเฉพาะ ตามาตรา 420 แยกหลักเกณฑเปน 3 ขอ (เพ็ง เพ็งนิติ, 
2548 : 52) 
  1) ผูใดทําตอบคุคลอื่นโดยผิดกฎหมาย 
  2) กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
  3) ทําใหเขาเสียหาย 
  ถาไดกระทําครบหลักเกณฑทั้ง 3 ขอ ผูนั้นตองรับผิดละเมิด ไดช่ือวาเปนผูทํา
ละเมิด ถาไมเขาหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งก็ไมเปนละเมดิ สวนคําในตอนทายที่วา ทานวาผูนั้นทํา
ละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น คํานี้ไมใชหลักเกณฑของการกระทาํที่เปนละเมิด 
เปนเพยีงผลของการทําละเมดิ วาทําครบหลักเกณฑทั้งขอนี้แลวผลจะเปนอยางไร ผลก็คือใหใชคา
สินไหมทดแทนนั่นเอง การใชคาสินไหมทดแทนคืออะไร ก็คือใหใชคาสินไหมทดแทนนั่นเอง การ
ใชคาสินไหมทดแทนไมไดมีเพียงใหใชคาเสียหาย ใหคนืทรัพยสินหรอืใหใชราคา การใหจําเลย
กลาวคําขอโทษ ขอขมาหรืออะไรตางๆในหนังสือพิมพในคดีหมิ่นประมาทตามมาตรา 423 ก็
บัญญัติไวในหมวดทีว่าดวยการใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงก็ถือเปนคาสินไหมทดแทนอยางหนึ่ง
เหมือนกนั ทั้งๆที่ไมใชเปนการเงิน ไมใชเปนการใชคาเสียหาย ไมใชเปนการใหคืนหรือใชราคา
ทรัพยตามที่บญัญัติไวในมาตรา 438 การใหขอโทษทางหนังสือพิมพกเ็ปนคาสินไหมทดแทนอยาง
หนึ่ง การใหซอมแซมทรัพยที่ถูกทําลายใหคืนดีตามสภาพเพราะบกุรุกก็ดี เพราะอยูโดยละเมดิก็ดี 
การใหระงับการกระทําตอไป ซ่ึงละเมิดกด็ี  ก็เปนการฟองเรื่องละเมิดเชนเดียวกนั เพราะฉะนั้นการ
ใหใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 420 ไมไดมีเพยีงการใชคาเสียหาย การคืนทรัพยสินหรือการใช
ราคา การอื่นๆที่เยียวยาใหผูเสียหายกลับคืนสถานะเดิมไดก็ถือวาเปนการใชคาสินไหมทดแทน
เชนกัน (เพ็ง เพ็งนิติ,2548 : 53) 
  1) ผูใดทําตอบคุคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงแยกออกไดเปน 4 ขอยอย คอื 
   (1) ผูใด 
   (2) ทํา 
   (3) ทําตอบุคคล 
   (4) โดยผิดกฎหมาย 
   (1) ผูใด คือคนทําละเมิด ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ทํา
ละเมิดได บุคคลธรรมดาไมวาเปนเด็ก ผูใหญ คนพิการ คนวิกลจริต ทาํละเมิดไดหมด กรณีสัตว
หรือทรัพยส่ิงของทําความเสียหายแกบุคคลอื่น สัตวหรือทรัพยส่ิงของไมสามารถทําละเมิด ถาเปน
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สัตวหรือทรัพยส่ิงของที่มีเจาของหรือหรือมีผูครอบครองก็ไมอาจจะมคีวามผิดฐานละเมิด กรณี
สัตวหรือทรัพยส่ิงของก็ถือวาเจาของหรือผูดูแล ผูครอบครองเปนผูละเมิด ไมใชสัตวหรือทรัพย
ส่ิงของเปนผูทําละเมิด กรณสุีนัขขางบานมากัดคนเดินถนน สุนัขไมไดทําละเมิด เจาของหรือผูดูแล
รักษาเปนผูทําละเมิด ซ่ึงผูเสียหายอาจจะฟองเจาของสุนัขหรือผูดูแลรักษาฐานละเมดิโดยตรงตาม
มาตรา 420 ไดหากขอเท็จจริงฟงไดวาเจาของหรือผูดูแลรักษาไดกระทําความโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอหรืออาจจะฟองเจาของหรือผูรับเลี้ยงรับรักษาตามมาตรา 433 ก็ไดแลวแต
ขอเท็จจริงที่เกดิขึ้น 
   (2) ทํา ทําหรือกระทํา หมายถึงการแสดงอิริยาบถของผูกระทําเปนการ
เคล่ือนไหวรางกายโดยรูสํานึกโดยจิตบังคับ ไมใชการเคลื่อนไหวรางกายโดยไมรูสํานึกหรือไมถูก
สภาพจิตบังคบั อยางนั้นไมเรียกวาการทําหรือการกระทาํ เชน เดก็ไรเดียงสายืดแขงยืดขาไปโดน
ส่ิงของเสียหายในขณะทีพ่ี่เลี้ยงอุมอยู พี่เล้ียงไมตองรับผิดตามมาตรา 429 เพราะเดก็ทารกไมไดทํา
ละเมิด แตพี่เล้ียงอาจเปนผูทาํละเมิดโดยตรง การกระทําบางครั้งอาจจะผานบุคคลที่ไมรูขอเท็จจรงิ
หรือพฤติการณแหงการกระทํา บุคคลที่ไดทําหรือกระทําโดยไมรูขอเทจ็จริงหรือไมรูพฤติการณ
แหงการกระทาํไมถือวาเปนผูกระทํา แตผูที่กอใหเขาทําหรือกระทําถือวาเปนผูกระทาํโดยใชบุคคล
ที่ไมรูนั้นเปนเครื่องมือ เชน หลอกใหคนไปหยิบของโดยคนที่หยิบของไมรูวาของชิน้นั้นเปนของ
บุคคลอื่นไมใชของที่ใชใหไปหยิบ คนทีไ่ปหยิบโดยไมรูขอเท็จจริงเปนเครื่องมือในการกระทํา 
หรือใชใหผูอ่ืนทําละเมิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 432 
   การทําหรือกระทําจะตองเคลื่อนไหวโดยจิตบังคับ เพราะฉะนัน้การ
เคล่ือนไหวของคนที่ละเมอ คนเพอไขจึงไมใชการกระทาํโดยบังคับ ไมถือวามีการกระทํา หากคน
ละเมอไปโดนขาวของเขาแตกเสียหาย ไมตองวินิจฉยัวาไมเปนละเมิดเพราะไมไดจงใจหรือไม
ประมาทเลินเลอ ตองวินิจฉยัวาไมมกีารกระทํา คนเมาสุราก็ตองเดินแบบไมปกติ ขบัรถก็ตองสาย
ไปมา หากเทยีบคนที่เมาดวยกันก็ตองถือวาเขาไมไดประมาทเลินเลอ แตถารูวาเมาก็อยาไปขับรถ 
หรือวาจะขับรถก็อยาไปดื่มสุรา การดื่มสุราโดยรูวาตองขับรถ เปนการกระทําที่ตอเนื่องกัน หากไป
ชนบุคคลอื่น ถือวามีการกระทําตั้งแตตอนดื่มสุราแลว (เพ็ง เพ็งนิต,ิ 2548:54) 
   (3) ทําตอบุคคล หมายถึงผูถูกทําละเมิด การทําละเมิดจะตองเปนการทาํ
ตอบุคคลอื่น ถาทําตอตนเองก็ไมถือวาเปนการทําตอบคุคลอื่น ไมเขาหลักเกณฑขอนี้ บุคคลอื่นใน
ที่นี้หมายถึงบคุคลธรรมดาและนิติบุคคล บุคคลธรรมดาเริ่มตั้งแตทารกผูเยาว คนพิการ คนชรา คน
วิกลจริต นกัโทษประหาร การทําความเสียหายตอสัตวหรือส่ิงของ สัตวหรือส่ิงของไมเปนบุคคล 
ไมถือวาเปนผูถูกทําละเมิด ถาเปนสัตวหรือส่ิงของที่ไมมีเจาของก็ไมตองรับผิดฐานละเมิด แตถา
เปนสัตวหรือส่ิงของของบุคคลอื่นกถื็อเปนการทําละเมดิตอบุคคลอื่นนั้น 
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   สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารก เพราะฉะนัน้ใน
กรณีกระทําตอเด็กที่ยังอยูในครรภมารดา ไมถือเปนการกระทําละเมดิตอเด็กที่อยูในครรภ แตเปน
การละเมิดตอมารดา และสภาพบุคคลยอมสิ้นสุดลงเมื่อตาย เพราะฉะนั้นการกระทําตอศพจึงไมถือ
วาเปนการทําตอบุคคลอื่น แตอาจตองรับผิดตอทายาท ถือวาทายาทเปนผูถูกทําละเมดิโดยตรง (เพง็ 
เพ็งนิติ,2548 :156-157) 
   (4) โดยผิดกฎหมาย การทําละเมิดจะตองเปนการกระทําตอผูอ่ืนโดยผิด
กฎหมาย หากผูกระทํามีสิทธิหรือมีอํานาจกระทําไดตามกฎหมายแลวการกระทํานัน้ก็ไมผิด
กฎหมายยอมไมเปนละเมิด คาํวาผิดกฎหมายอาจจะผิดตามกฎหมายอาญาที่มีบัญญัติไวโดยชัดแจง
ที่เปนการกระทบสิทธิของบุคคลนั้น ซ่ึงเปนสิทธิโดยเด็ดขาดของบุคคลนั้น อาจเปนสิทธิที่เกี่ยวกับ
ชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง คอืความผิดตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา แตไมตองผิดตอกฎหมายที่บัญญัติไวโดยชัดแจงก็ได อาจจะผิดตอกฎหมาย
แพงก็ได ถาเปนการกระทําทีก่ระทบสิทธิของบุคคลอื่น อันเปนการลวงสิทธิผิดหนาที่ตอบุคคลอื่น 
ก็ถือวาผิดตอกฎหมายแพง การฝาฝนไมปฏิบัติตามหนาทีถื่อวาผิดกฎหมายในตวั สําหรับนิรโทษ
กรรม ตองถือวาเปนการกระทําที่เปนละเมดิ เพียงแตผูกระทําไมตองใชคาสินไหมทดแทน หรือใช
นอยกวาความเสียหายทีเ่กิดขึ้นเทานั้นเอง หากการกระทาํนั้นไมผิดกฎหมายกไ็มเปนละเมิด เมื่อ
ไมใชละเมิดกไ็มตองพิจารณาเรื่องนิรโทษกรรม (เพ็ง เพ็งนิติ, 2548 : 202) 
  2) กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ความผิดฐานละเมิดหรือการกระทําที่เปน
ละเมิด โดยหลักแลวจะตองเปนการกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอเวนแตจะมีกฎหมายพิเศษ
บัญญัติไวเพื่อคุมครองผูเสียหาย กจ็ะบัญญัติเปนพิเศษขึ้นมาวาแมไมกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอคนนั้นก็ตองรับผิด เชน พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 มาตรา96 
“...ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ...ไมวาการรัว่ไหลหรือแพรกระจายจะเกิดจากจงใจหรือหรือ
ประมาทเลินเลอหรือไมเวนแต... ” หรือความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของบุคคล
อ่ืน เชน ลูกจาง ตัวแทน หรือความรับผิดในความเสียหายอันเกดิจากทรัพย ซ่ึงไมตองมีการกระทําที่
เปนจงใจหรือประมาทเลินเลอ เรียกวาเปนความรับผิดเด็ดขาด ถาไมมีเขียนไวเปนพิเศษแลวก็
จะตองรับผิดตอเมื่อไดกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอ เวลาโจทกบรรยายฟองไมตองบรรยาย
วาจําเลยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ได ใชคําวาเจตนาก็ได รูอยูแลววาจะชนกไ็ด จําเลยขับรถไม
ระวัง เดินไมระวังไปชนของเขาแตก ไมตองใชคําวาประมาทเลินเลอก็ได จําเลยขับรถหวาดเสยีว 
ขับรถเร็วไมหลบหลีกใหดี ไมตองใชคําตรง ขอใหอานแลวเขาใจวาหมายถึงจงใจหรอืประมาท
เลินเลอเปนใชได 
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  จงใจ คือ “...จงใจ...ใหเขาเสยีหาย...” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 420 นั่นเอง คือการ
กระทําที่รูสํานกึถึงผลเสียหายที่จะเกิดแกเขา ทําแลวรูวาจะเกิดความเสียหายแกเขาเรยีกวาจงใจ โดย
ไมตองคํานึงวาความเสียหายจะเกดิมากหรอืนอยกวาที่คดิ แมผูกระทําจะรูสํานึกถึงผลเสียหายที่จะ
เกิดแกเขาไมมาก แตเกิดเสียหายมากก็ตองรับผิดฐานจงใจเหมือนกัน อยางเชนเอาไมตีหัวเขาไมแรง
นัก เหน็ไดวาอยางเกงหัวแตก แตเขาหลบเสียหลักลมหวัฟาดพื้นตาย กรณีนี้เขาไดกระทําโดยรู
สํานึกวาผลเสียหายจะเกิดแกเขาแลวเปนจงใจ แตผลมากกวาที่คิดก็ตองรับผิดคือถึงแกความตาย
เหมือนกนั 
  กรณีที่ทําโดยสําคัญผิดก็คงไมเรียกวาจงใจ นึกวาเปนหนังสือของเราหยิบกลับ
บาน ความจริงเปนหนังสือของคนอื่นอยางนี้เรียกวาจงใจไมได แตจะประมาทเลินเลอหรือไมเปน
อีกเรื่องหนึ่ง กระทําผิดโดยพลาดตามประมวลกฎหมายอาญาถือวาเจตนาตอบุคคลนั้นเหมือนกนั 
แตในทางแพงหรือทางละเมดิตองการทําตอ ก. แตพลาดไปถูก ข. ไมถือวาเปนการทําละเมิดตอ ข. 
โดยจงใจ แตจะประมาทเลินเลอหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง (เพ็ง เพ็งนิติ, 2548 : 326) 
  กระทําโดยประมาทเลินเลอ ไดแก การกระทําโดยไมจงใจ แตผูกระทําไดกระทํา
โดยขาดความระมัดระวังตามสมควร คือ คนที่ระวังเขาไมทําแบบนั้น เพราะฉะนั้นการที่เขาทําไป 
ถือวาเปนการกระทําที่ขาดความระมัดระวงั เรียกวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ หาก
เปรียบเทียบกบัคําวา “ประมาท” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ วา “การกระทําโดย
ประมาท ไดแก กระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจากความระมดัระวังซ่ึงบุคคล
ในภาวะเชนนัน้จักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได 
แตหาไดใชเพยีงพอไม” เพราะฉะนัน้ประมาทเลินเลอในทางแพงเมื่อเทียบกับประมาทในทางอาญา
ก็มีความหมายทํานองเดียวกนั หลักใหญคือตองไมมีเจตนาหรือจงใจทีว่าผูกระทําไดกระทําโดยขาด
ความระมัดระวังตามสมควร สมควรของคนที่ถูกกลาวหาวาทําละเมิดอาจเทียบไดกับหลักประมาท
ในทางอาญา ซ่ึงแยกไดเปน 4 คําคือ บุคคล ในภาวะเชนนั้น ตามวิสัย และพฤติการณ 
  บุคคล คือคนที่ถูกกลาวหาวาทําละเมิด ไมวาเดก็กับผูใหญ คนหนุมกับคนแก คน
พิการกับไมพกิาร คนขับรถเปนกับคนขับรถไมเปนแลวไปขับรถ ความระมัดระวังยอมแตกตางกนั 
หรือแพทยยอมมีความระมัดระวังหรือความชํานาญการผาตัดดีกวาคนทีไ่มใชแพทย เชนในกรณี
จําเปนตองการผากระสุนปนออกจากคนเจ็บที่อยูในสถานที่ที่บังคับ ทั้งๆที่เราไมใชแพทย จะหวงั
ความระมัดระวังหรือความเชี่ยวชาญเหมือนแพทยยอมไมได การวดัระมัดระวังของบคุคลที่ทํา
ละเมิดวาเขาประมาทเลินเลอหรือไมกต็องคํานึงถึงเพศ อายุ ฐานะ อยางเดียวกับผูกระทําวาคนที่อยู
ในฐานะเชนนัน้จะพงึระวังไดเพียงใด (เพ็ง เพ็งนิติ, 2548 : 115) 
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  ในภาวะเชนนัน้ คือในขณะเกิดเหตนุั้นผูกระทําอยูในภาวะลักษณะใดโดยเทียบกับ
บุคคลทั่วไป หรือวิญูชนที่อยูในภาวะเชนนั้นควรใชความระมัดระวังแคไหน เชน ตองรีบนําญาติ
ซ่ึงเจ็บปวยสงโรงพยาบาล การขับรถไปสงคนเจ็บไขจะใหขับแบบคนปกติทั่วไปยอมไมได เพราะ
อยูในภาวะที่ตองรีบนําไปสงเพื่อชวยชีวิตคน จึงตองวดัคนที่อยูในภาวะเชนเดยีวกันวาเปนประมาท
เลินเลอหรือไม 
  วิสัย ของผูกระทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายเปนเชนไร วิสัยของเด็กตองซุกซน 
คนพิการทางกายหรือใจทําอะไรเหมือนอยางคนปกติไมได วิสัยของคนเมาสุราก็เดินเซ อาจจะคิดวา
ถาอยางนั้นคนเมาสุราเดินไปชนอะไรแตกเสียหายก็ไมตองรับผิดหรือ จริงๆแลวคนเมาสุราเร่ิม
ประมาทเลินเลอโดยขาดความระมัดระวังตั้งแตตอนเริ่มดื่มสุราและกระทําตอเนื่องไปจนถึงเดินแลว
เซไปชนอะไรแตกเสียหาย เพราะฉะนัน้เมือ่รูวาเมาแลวตองเปนอยางนัน้ก็อยาไปดื่ม เมื่อดื่มก็ตอง
ถือวาเริ่มมีการกระทําโดยประมาทเลินเลอตั้งแตตอนดื่มแลว เมื่อเมากไ็มควรขับรถ หากตองขับรถ
ก็ไมควรดื่มสุรา 
  พฤติการณ  เปนเหตุการณภายนอกทีน่ํามาประกอบการพิจารณา เชน ขับรถถนน
เรียบก็ขับไดตรงและนิ่ง แตถามีหลุมมีบอก็ตองพยายามหลบหลีก ซ่ึงตองโยกคลอนเปนธรรมดา 
ขับรถไปในทางลูกรังก็ตองมีฝุนฟุงกอนหนิดีดกระเดน็ ที่สวางก็มองเหน็อะไรไดชัด แตถามืดก็ตอง
มองไมเห็น (เพ็ง เพ็งนิติ, 2548 : 117) 
  ทําใหเขาเสียหาย หลักของการฟองคดีละเมิดก็คือตองการใหเขาชดใชคาสินไหม
ทดแทนเพื่อใหผูเสียหายไดคืนฐานะเดิมเทาที่จะคืนได สามารถเยียวยาใหเขาคืนสภาพเดิมไดเปน
หลัก ตางกับทางอาญา ที่มุงปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด มุงลงโทษผูกระทําความผิด 
ไมไดมุงเยียวยาทางผูเสียหาย เพราะฉะนั้นคดีละเมิดจึงตองทําใหเขาเสยีหายกอน ถาไมเสียก็ไมเปน
ละเมิด เชน ก. ยิง ข. แตไมถูก ทางอาญาเปนความผิดฐานพยายามฆา แตทางแพงมุงเยียวยาให
ผูเสียหายไดรับการชดใชคาเสียหายหรือใหคืนสูฐานะเดมิเทาที่จะทําได เพราะฉะนัน้ตองเกิดความ
เสียหายจึงจะเปนละเมิด ในกรณียิงพลาด ข. ก็ไมไดรับความเสียหายไมไดบาดเจ็บกไ็มเปนละเมดิ 
(เพ็ง เพ็งนิติ, 2548 : 118) 
  ความเสียหายตามมาตรา 420 มีอยู 6 กรณ ี
  1) เสียหายถึงแกชีวติ คือเปนอันตรายถึงแกชีวิต ตามที่บญัญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญา ไมวาจะโดยเจตนาตามมาตรา 288 หรือประมาทตามมาตรา 291 การปฏิบัติอันทารุณ
ใหเขาฆาตนเองตามมาตรา 292 ชวยหรือยุยงเด็กใหฆาตนเองตามมาตรา 293 หรือการชุลมุนตอสู
ตามมาตรา 294 หรือการกระทําโดยจําเปนตามมาตรา 67 หรือปองกันเกนิสมควรแกเหตุตามมาตรา 
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69 ลวนแตเปนการทําใหเสียหายแกชีวิตเหมือนกนั สวนจะไดรับนิรโทษกรรมหรอืไมเปนอีกเรือ่ง
หนึ่ง แมจะจงใจแคทํารายรางกายแตถาถึงแกความตายตามมาตรา 290 ก็เสียหายแกชีวิตเหมือนกัน 
  2) เสียหายแกรางกาย ตามทีบ่ัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ไมวาทําราย
รางกายธรรมดาตามมาตรา 295 ทํารายรางกายสาหัสตามมาตรา297 หรือไมเปนอันตรายแกกายเรื่อง
ลหุโทษตามมาตรา 391 และประมาทเลินเลอทําใหเกิดอนัตรายแกกาย การขมขืนกระทําชําเราหรือ
อนาจาร เหลานี้ลวนแตเปนเรื่องเสียหายแกรางกาย สําหรับความเสียหายตอจิตใจหมายถึงหมายถึง
เปนอันตรายแกจิตใจ ทําใหตกใจจนช็อก จิตใจในที่นีแ้มจะไมมีรูปรางแตไมใชอารมณ เชน ดีใจ 
เสียใจ รัก โกรธ อับอาย เศราโศก วาเหว เพราะเรื่องเหลานี้ไมใชเปนอนัตรายตอจิตใจ 
  3) เสียหายแกอนามัย คือ ทําเสียสุขภาพ อยูอยางไมสงบ เพราะกลิ่น เสียง ควัน 
กระเทือน น้ําเนา หรือฝุน อยางเรื่องที่นําหบีศพมาตั้งในบาน แลวเปดหนาตางไว ถือวาเปนการ
เสียหายแกอนามัย 
  4) เสียหายแกเสรีภาพ คือทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 309, 310 ก็เปนทางละเมิด 
  5) เสียหายแกทรัพยสิน ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย กรรโชกทรัพย รีดเอาทรพัย ฉอโกง 
ยักยอก ทําใหเสียทรัพย บุกรกุ สิทธิครอบครองก็อยูในบรรพ 4 เร่ืองทรัพยสิน ก็เสยีหายแกทรัพย
เหมือนกนั 
  6) สิทธิอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิในที่นี้ คือประโยชนที่มกีฎหมายรับรองคุมครอง 
เชนสิทธิในครอบครัว ตามที่เคยกลาวไวในเรื่องการทําตอผูเยาว คูสมรส หรือคูหมั้นกเ็ปนการ
ละเมิดตอสิทธิอยางหนึ่งอยางใดของบุคคลในครอบครัว สิทธิความเปนอยูสวนตวั (เพง็ เพ็งนิติ, 
2548 : 123-127) 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา 34 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรตยิศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครอง การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย 
ซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใด ไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของ
บุคคลในครอบครัว เกียรตยิศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปน
ประโยชนตอสาธารณชน” 
  มาตรา 37 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย 
  การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกันรวมทั้งการกระ
ดวยประการอืน่ใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งส่ือสารที่ทั้งหลายที่บคุคลมีติดตอถึงกันจะกระทํา



92 
 

ไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ หรือ
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
  กอนมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กแ็ปลกันแลววา สิทธิในความเปนอยูสวนตัวใครจะมา
ละเมิดไมได แตตอนนี้กย็ังไมมีกฎหมายอะไรอางอิงใชตามหลักกฎหมายทั่วไป ปจจุบันนี้มีชัดแจง
แลวตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 สิทธิของบุคคลในความเปนอยูสวนตัว บางทีเรียกวา
สิทธิสวนตัว หรือสิทธิสวนบุคคล เปนสิทธิเด็ดขาดที่จะไมใหใครมารบกวนในความเปนอยูสวนตัว 
ฉะนั้นเวลาบุคคลอยูในบานแบบสบายๆใครจะมาแอบดถืูอวาเปนการละเมิดตอสิทธิสวนตัวของ
บุคคลนั้น ทั้งเปนการละเมิดสิทธิในการอยูอาศัยในเคหสถานโดยปกตสุิขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
35 กรณีถํ้ามอง แอบฟงคําสนทนาที่เขาแอบคุยกัน ถายรูปโป แอบถายรูป นํารูปถายไปโฆษณา
สินคาโดยเขาไมอนุญาต เปนละเมิดตอสิทธิความเปนอยูสวนตวั พวกแอบดักฟงทางโทรศัพทก็ถือ
วาเปนการละเมิดตอเสรีภาพในการสื่อสารตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 37 บัญญัติไวเปนละเมิดตอสิทธิ
อยางหนึ่งอยางใด การถายรูปคนที่เดินไปมาในที่สาธารณะปกติจะไมวากันถือวายินยอมโดยปรยิาย 
แตถาเขาหามแลวยังไปฝนถายถือวาเปนละเมิดตอสิทธิความเปนอยูสวนตัว การนําประวัติหรือเร่ือง
สวนตัวของบคุคลไปแสดงละครงิ้ว (ฎีกาที่ 723/2525) หรือภาพยนตร ถือวาเปนการนําเรื่องสวนตัว
ไปเปดเผยตอสาธารณะไมวาขอเท็จจริงนัน้จะทําใหเขาเสียช่ือเสียงหรือไมหากเขาไมยินยอมเปน
ละเมิดตอสิทธิสวนตัว 
  การแอบฟงทางโทรศัพทของเจาหนาทีเ่พื่อสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานในการกระทาํความผิด ในมาตรา 37 ไดกําหนดวาตองมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะใหอํานาจไวเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนจึงจะทาํได มฉิะนั้นถือวาเปนการละเมิดตอสิทธิอยางหนึ่งอยางใด ปจจุบันมีกฎหมาย
หลายฉบับใหอํานาจไว เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ.2547 
  ความสัมพันธระหวางการกระทํากับผล เนื่องจากการกระทําผิดตองเกิดความ
เสียหายจึงจะเปนละเมิด มีปญหาวาผูกระทําจะตองผิดในความเสียหายเพยีงใด ถาความเสียหายนัน้
เกิดจากเหตใุดเหตุหนึ่ง ก็ไมมีปญหาในความรับผิด ตีหัวเขาแตกเหตุมาจากการตหีัวกต็องรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น แตถาความเสียหายนั้นเกดิจากเหตุหลายเหตุที่ไมใชตัวการรวมตามมาตรา 
432 ผูกระทําจะตองรับผิดแคไหน เชน ก. แทง ข. ค. มาถึงไมเกี่ยวอะไรดวยแตนกึสนกุเอามีดแทง
เขาบาง ข.เลือดไหลสองแผลไมหยุด เสียเลือดมากก็เลยตาย มีปญหาวา ก. จะตองรับผิดแคไหน ก็
เลยเกิดทฤษฎคีวามสัมพันธระหวางการกระทํากับผลขึ้นมา 
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  1) ทฤษฎีเงื่อนไข ทฤษฎีผลโดยตรงหรือทฤษฎีความเทากันแหงเหตุ หมายถึงวา
เหตุที่ทําใหเกดิผลอยางนั้นเฉพาะแตเหตุทีต่ามปกติยอมเกิดผลเชนนั้นที่บุคคลนั้นตองรับผิดในผล
แหงความเสียหายนัน้ ถาไมมีเหตุนั้นผลจะไมเกดิ จึงเรยีกวาทฤษฎีเงื่อนไข กรณีตหีวัทีเดยีวแลว
เลือดไหล ถาไมตีเหตุกไ็มเกดิก็ตองรับผิดในความเสียหายนั้น ตางคนตางใชมีดแทงโดยมิไดรวม
กระทําเลือดไหลไมหยดุตาย ก็เกิดจากการกระทําของทั้งสองคนทําใหเลือดไหลมาก หากคนใดคน
หนึ่งไมไดกระทําก็ไมตาย เพราะฉะนัน้แตละคนที่แทงก็ตองรับผิดในผลนั้น (เพ็ง เพ็งนิติ, 2548 : 
128-129) 
  2) ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม หมายถึงวา เหตุทั้งหลายที่เกดิขึ้นเฉพาะแตเหตุที่อาจ
เกิดความเสียหายไดเทานัน้ ผูกระทําจึงตองรับผิด ถาไมนาจะเกิดความเสียหายนั้นไดแลว กไ็มตอง
รับผิดในความเสียหายทีไ่มไดคาดหมายนัน้ ตัวอยางที่ยกกันคือ เคาะกระบาลเบาๆเผอิญกระหมอม
บางถูกสมองตาย ถาใชทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมแลวความตายนั้นผูกระทําไมตองรับผิดเพราะมนัไม
สมกัน แตวาศาลฎีกาสวนมากจะใชทฤษฎีเงื่อนไข ทฤษฎเีหมาะสมไมคอยไดใช (เพ็ง เพ็งนิติ, 
2548 : 130) 
  ตามมาตรา 420 ครบหลักเกณฑทั้งสามขอแตยังมีอีกคําหนึ่งในมาตรา 420 คือตอง
ใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด เจตนารมณหรือวตัถุประสงคในคดีละเมิดคือตองการใหผุ
เสียหายไดรับการเยียวยาความเสียหายใหคืนสูสภาพเดมิเทาที่จะทําได แตคดีอาญามุงในการลงโทษ
ผูกระทําความผิด มุงปองกันและปราบปราม เพราะฉะนัน้ในคดีละเมิดเมื่อมีการกระทําครบถวน
ตามหลักเกณฑทั้งสามขอจึงตองใชคาสินไหมทดแทน (เพ็ง เพ็งนิติ, 2548 : 255) 
 
   4.3.1.3 กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 บัญญัติ
ใหการกระทําที่เปนความผิดและกําหนดบทลงโทษไวในหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซ่ึง
แบงเปนความผิดดังตอไปนี้  
   4.3.1.3.1 การกระทําตอคอมพิวเตอร ไดแก มาตรา 5,6,7,8,9,10 และ 13  
   1) การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมชิอบ (มาตรา 5) 
   “การเขาถึง” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “access” หมายถึง การเขาถึงทั้ง
ในระดับกายภาพ เชน กรณีทีม่ีการกําหนดรหัสผานเพื่อปองกันมิใหบุคคลอื่นใชเครื่องคอมพิวเตอร 
และผูกระทําผิดดําเนนิการดวยวิธีใดวิธีหนึง่เพื่อใหไดรหสัผานนั้นมาและสามารถใชเครื่อง
คอมพิวเตอรนัน้ไดโดยนั่งอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรนัน้เอง และหมายความรวมถึงการเขาถึงระบบ
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คอมพิวเตอรหรือเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร แมตัวบุคคลทีเ่ขาถึงจะอยูหางโดยระยะทางกับเครื่อง
คอมพิวเตอร แตสามารถเจาะเขาไปในระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรทีต่นตองการได  
   นอกจากนั้นยงัหมายถึงการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได ดังนั้นจึงอาจหมายถึง การเขาถึงฮารดแวร หรือ
สวนประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอร ขอมูลที่ถูกบันทึกเก็บไวในระบบเพื่อใชในการสงหรือโอนถึง
อีกบุคคลหนึ่ง เชนขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร เปนตน  
   สวนวิธีการเขาถึงนั้นรวมทกุวิธีการไมวาจะเขาถึงโดยผานทางเครือขาย
สาธารณะ เชนอินเทอรเน็ตอันเปนการเชื่อมโยงระหวางเครือขายหลายๆ เครือขายเขาดวยกัน และ
ยังหมายถึงการเขาถึงโดยผานระบบเครือขายเดยีวกันดวยก็ได เชน ระบบ LAN (Local Area 
Network) อันเปนเครือขายทีเ่ชื่อมตอคอมพิวเตอรที่ตั้งอยูในพื้นที่ใกลๆ เขาดวยกัน นอกจากนี้ยัง
หมายความรวมถึงการเขาถึงโดยการติดตอส่ือสารแบบไรสาย (wireless communication) อีกดวย  
   องคประกอบความผิดประการตอไป คือ “โดยมิชอบ” ซ่ึงองคประกอบ
ความผิดนี้มีใชอยูในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 269/5 และมาตรา 269/6   ในเรื่องความผิด
เกี่ยวกับบัตรอเิล็กทรอนิกส  
   ความหมายที่เขาใจกันคือ “การเขาถึง” ซ่ึงถือวาเปนความผิดฐานนี ้
จะตองเปนการเขาถึงโดยปราศจากสิทธิโดยชอบธรรม (without right) ดวย ซ่ึงหมายความวาหาก
ผูทําการเขาถึงนั้นเปนบุคคลที่มีสิทธิเขาถึงไมวาดวยถือสิทธิตามกฎหมายหรือไดรับอนุญาตจาก
เจาของระบบ ตัวอยางเชน การเขาถึงเพื่อดูแลระบบของผูดูแลเว็บ (webmaster) อยางไรก็ตาม หากผู
ไดรับอนุญาตใหทําการเขาถึงนั้นไดเขาถึงระบบหรือขอมูลคอมพิวเตอรเกินกวาที่ตนไดรับอนุญาต 
ในกรณีนี้บุคคลดังกลาวกย็อมตองรับผิดเชนเดียวกนั เพราะถือวาเปนการเขาถึงโดยปราศจากอํานาจ
โดยชอบนั่นเอง ซ่ึงตัวอยางของกฎหมายที่ระบุถึงกรณีการเขาถึงเกินกวากรณีที่ตนไดรับอนุญาต
แลวตองรับผิดไดแก สหรัฐอเมริกา (Computer Fraud and Abuse Act 1986 18 U.S.C. Section 1030 
(a)(1)-(3))  
 
   องคประกอบความผิดประการตอไปคือ “ระบบคอมพิวเตอร” ซ่ึงไดให
คํานิยามศัพทไวในมาตรา 3หมายถึงอุปกรณหรือชุดอุปกรณซ่ึงในทางวทิยาศาสตร ไดแก ฮารดแวร
และซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นเพื่อประมวลผลขอมูลดิจิตัล (digital data) อันประกอบดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร และอุปกรณรอบขาง (peripheral) ตางๆ ในการรับเขาหรือปอนขอมูล (input) นําเขา
หรือแสดงผลขอมูล (output) และบันทกึหรือเก็บขอมูล (store and record) ระบบคอมพิวเตอรจึงอาจ
เปนอุปกรณเพยีงเครื่องเดียว หรือหลายเครือ่งอันมีลักษณะเปนชุดเชื่อมตอกัน โดยอาจเชื่อมตอผาน
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ระบบเครือขายก็ได และมีลักษณะการทํางานโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมหรือซอฟตแวรที่กําหนด
ไว  
   ความหมายในภาษาทัว่ไป หมายถึงอุปกรณที่ไดมกีารพฒันาใหมกีาร
ทํางานประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติแลว ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร เชน โนตบุคที่ซ้ือมายังไมถือ
วาเปน “ระบบคอมพิวเตอร” จนกวาจะไดมกีารทํางานผานระบบเครือขายหรือโดยซอฟตแวร  
(พรเพชร วิชิตดลชัย,2550:2)  
   องคประกอบความผิดประการสุดทายคือ จะตอง “เปนระบบคอมพิวเตอร
ที่มีวิธีการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ” ซ่ึงระบบคอมพิวเตอรใดเปนระบบที่มีวิธีการปองกันการ
เขาถึงโดยเฉพาะเปนขอเท็จจริงที่จะตองนาํสืบเปนเรื่องๆ ไป สวนเหตุผลที่บัญญัติองคประกอบ
ความผิดนี้กเ็พราะมีระบบคอมพิวเตอรจํานวนมากทีเ่จาของไมไดหวงแหนการที่บุคคลใดจะเขาถึง  
   ถึงแมการกระทําของผูกระทําจะครบองคประกอบความผดิในสวนที่เปน
การกระทําแลวกย็ังตองการองคประกอบในภาคจิตใจคือ ผูกระทําตองมีเจตนาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 ดวย โดยการกระทําความผิดโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรานี้อาจ
เกิดขึ้นหลายวธีิ เชน การเจาะระบบ (hacking or cracking) หรือการบุกรุกทางคอมพิวเตอร 
(computer trespass) ซ่ึงการกระทําเชนวานี้เปนการขัดขวางการใชระบบคอมพิวเตอรโดยชอบ 
   การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ เชน การใชโปรแกรมสปายแวร 
(Spyware) ขโมยขอมูลรหัสผานสวนบุคคลของผูอ่ืนเพื่อใชบกรุกเขาไประบบคอมพิวเตอรของผู
นั้นผานชองโหวของระบบดังกลาวโดยมไิดรับอนุญาต ( บันทึกสรุปสาระสําคัญรางพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ….. :2549,29) 
 
   2) การเปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืนจัดทํา
ขึ้นเปนการเฉพาะโดยมชิอบ (มาตรา 6) 
   องคประกอบความผิดมาตรา 6 นี้ ประกอบดวย  
   (1) ลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืนจัดทําขึน้

เปนการเฉพาะ  
  หมายความวาระบบคอมพิวเตอรนั้นมีมาตรการการเขาถึง เชนมีการ

ลงทะเบียน username และ password หรือมีวิธีการอื่นใดที่จัดขึ้นเปนการเฉพาะ การที่จะเปน
ความผิดตามมาตรานี้ตองเปนเรื่องที่ผูกระทําลวงรู ซ่ึงการลวงรูนั้นจะไดมาโดยชอบหรือไมชอบไม
สําคัญ  
   (2) เปดเผยโดยมิชอบ  
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  หมายความวาเพียงแตนํามาตรการนั้นเปดเผยแกผูหนึ่งผูใดหรือหลายคนก็
เขาองคประกอบความผิดแลว เมื่อเปดเผยแลวผูใดจะทราบหรือนําไปใชหรือไม ไมสําคัญ  
   (3) ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน  

  เปนองคประกอบความผิดอีกประการหนึ่งที่ตองพิจารณาดวยวาการ
เปดเผยนัน้อยูในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือไม หากเปนเรื่องที่ไมนาจะทําใหผูใด
เสียหายก็ไมมคีวามผิด  
   (4) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59  
   ถาผูกระทําไมมีเจตนายอมไมมีความผิด เชนเปนเพยีงประมาททําใหมกีาร
เปดเผยมาตรการการเขาถึงยอมไมผิดเพราะขาดเจตนา 
   การลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ เชน 
การใชโปรแกรม Keystroke แอบบันทึกการกดรหัสผานผูอ่ืน แลวนําไปโพสตไวในกระทูตางๆ 
เพื่อใหบุคคลที่ 3 ใชเปนรหสัผานเขาไปในระบบคอมพวิเตอรของผูที่เปนเหยื่อ (บันทึกสรุป
สาระสําคัญรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร พ.ศ….. :2549,29) 
 
   3) การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมชิอบ (มาตรา 7) 
   องคประกอบความผิดตามมาตรา 7 ตรงกับองคประกอบความผิดตาม
มาตรา 5 เพียงแตเปลี่ยนจาก “ระบบคอมพวิเตอร” เปน “ขอมูลคอมพิวเตอร” ดังนั้นจงึตอง
พิจารณานยิามศัพทคําวา “ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายถึงขอมูลทุกอยางที่อยูในระบบคอมพิวเตอร 
รวมทั้งชุดคําส่ังดวยหากอยูในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได นอกจากนั้นยังให
หมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย  
   ความจริงแลว “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” ยอมอยูในความหมายของ
ขอมูลคอมพิวเตอรอยูแลว แตเพื่อใหครอบคลุมถึงขอมูลประเภทอื่นๆ ที่อาจสรางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ในอนาคตที่ไมใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็ได อยางไรก็ตาม “ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส” ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
ไดใหความหมายคําวา “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” ไววา “ขอความที่ไดสราง สง เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมลูอิเล็กทรอนิกส จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร” ดังนั้น ความหมายจึงกวางรวมออกไปถึงโทรเลข 
โทรพิมพ โทรสาร อยางไรกต็ามองคประกอบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้สวนใหญจะเชื่อมโยง
องคประกอบความผิด “ขอมูลคอมพิวเตอร” กับ “ระบบคอมพิวเตอร” เขาดวยกัน ดังนั้นกรณีของ
โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสารหากเปนความผิดที่ตองเช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร เชนการดกั
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รับไวซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบตามมาตรา 8 นั้น จะตองเปนกรณีที่อยูระหวางการสงใน
ระบบคอมพิวเตอร เปนตน ดังนั้นการดกัรับโทรเลข โทรพิมพหรือโทรสารที่ไมไดสงในระบบ
คอมพิวเตอรยอมไมเปนความผิดตามมาตราดังกลาว เปนตน 
   เจตนารมณของการบัญญัติความผิดฐานเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิ
ชอบ ซ่ึงหมายถึงขอมูลนั้นเปนการเก็บหรือสงดวยวิธีการทางคอมพิวเตอรหรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ดงันั้นจึงไมนาจะหมายความรวมถึงขอมูลที่บรรจุไวในแผนซีด ีหรือแผนดิสเกตต 
อยางไรก็ตามเมื่อใดที่มีการนําซีดีหรือแผนดิสเกตตนัน้เลนผานระบบคอมพิวเตอรกจ็ะอยูใน
ความหมายของขอมูลคอมพิวเตอรทันท ี
   การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ เชน การกระทําใดๆ ที่กลาวไวใน
มาตรา 7 เพื่อเขาถึงแฟมขอมูลที่มีช้ันความลับโดยไมไดรับอนุญาต 
 
   4) การดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ (มาตรา 8) 
   องคประกอบความผิดของมาตรา 8 คือ  
   (1) กระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อดัก

รับไว  
   การดักรับขอมลูในมาตรานี้หมายถึง การดักรับโดยวิธีการทางเทคนิค 
(technical means) เพื่อลักลอบดักฟง (listen) ตรวจสอบ (monitoring) หรือติดตามเนือ้หาสาระของ
ขาวสาร (surveillance) ที่ส่ือสารถึงกันระหวางบุคคล หรือเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งเนื้อหาของ
ขอมูลโดยตรงหรือโดยการเขาถึงและใชระบบคอมพิวเตอร หรือการทําใหไดมาซึ่งเนื้อหาของ
ขอมูลโดยทางออมดวยการแอบบันทึกขอมลูส่ือสารถึงกันดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยไมคํานึง
วาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชบันทึกขอมูลดังกลาวจะตองเชื่อมตอเขากบัสายสัญญาณสําหรับ
สงผานขอมูลหรือไมเพราะบางกรณีอาจใชอุปกรณเชนวานั้นเพื่อบันทึกการสื่อสารขอมูลที่ได
สงผานดวยวิธีการแบบไรสายก็ได เชนการติดตอผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ การติดตอโดยใช
เทคโนโลยีไรสายประเภท wireless LAN เปนตน ซ่ึงนอกจาการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
บันทึกขอมูลที่มีการสงผานกันแลว ยังรวมถึงกรณีการใชซอฟตแวร หรือรหัสผานตางๆ เพื่อทําการ
แอบบันทึกขอมูลที่สงผานถึงกันดวย การกระทําความผดิตามมาตรานี ้ผูกระทําไดกระทําไป “โดยมิ
ชอบ” ดวย ซ่ึงหมายถึงการไมมีอํานาจกระทํา ดังนั้น ถาผูกระทํามีอํานาจที่จะกระทําไดไมวาโดย
กฎหมายหรือโดยการอนุญาตของเจาของสิทธิ ผูกระทํายอมไมมีความผิด  
   (2) ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร  
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   การดักรับขอมลูคอมพิวเตอรของผูอ่ืนนี้จะตองเปนขอมูลที่อยูระหวางการ
สงในระบบคอมพิวเตอร ดังนั้นจึงไมหมายความรวมถึงขอมูลคอมพิวเตอรที่จัดเก็บในรูปแบบซีด ี
หรือดิสเกตต  
   (3) ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อให

บุคคลท่ัวไปใชประโยชนได  
  การพิจารณาวาขอมูลคอมพิวเตอรไดมไีวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือ

เพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดหรือไม ตองพิจารณาจากขอเท็จจรงิวาลักษณะการสง
ขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวนัน้ผูสงตองการใหเปนเรื่องเฉพาะตนไมไดตองการใหเปดเผยขอมูลนั้น
แกผูใดหรือไม  

  การพิจารณาวาขอมูลคอมพิวเตอรใดมไีวเพื่อประโยชนสาธารณะจึงตอง
พิจารณาจากการมีการเขารหัสรวมถึงการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวเพียงใด ดังนั้นจึงไมใช
เร่ืองที่จะพิจารณาจากเนื้อหาของขอมูลวาเปนความลับหรือไม เชน เนื้อหาของขอมูลอาจเปนเรื่อง
ความลับทางการคา แตหากผูสงใชวิธีการสงที่ไมมีมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลนั้น ผูที่ดักรับ
ยอมไมมีความผิด  
   (4) โดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 หมายถึงเจตนาใน
การกระทําความผิด 
   วัตถุประสงคของมาตรา 8 คือ เพื่อคุมครองสิทธิความเปนสวนตวัในการ
ติดตอส่ือสาร (the right of privacy of data communication) ทํานองเดยีวกับการใหความคุมครอง
สิทธิความเปนสวนตัวในการติดตอส่ือสารรูปแบบที่หามดักฟงหรือแอบบันทึกการสนทนาทาง
โทรศัพท 
   การดักรับขอมลูคอมพิวเตอรของผูอ่ืนในระหวางการสง เชน การใชสนฟิ
เฟอร (Sniffer) แอบดัก packet ซ่ึงเปนชุดขอมูลที่เล็กที่สุดอยูระหวางการสงไปใหผูรับ 
   สนิฟเฟอร(Sniffer)  เปนโปรแกรมที่สรางขึ้นเพื่อลักลอบดักขอมูลที่
สงผานระบบเครือขาย ทําใหทราบรหัสผาน (Password) ของบุคคลซึ่งสงหรือโอนขอมูลผานระบบ
เครือขาย 
   5) การทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม
ขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา 9) 
   ความผิดตามมาตรานี้หมายถงึการกระทําอันเปนการรบกวน
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ มีองคประกอบความผิด คือ  
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   (1) กระทําการอันเปนการทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปล่ียนแปลง 

เพิ่มเติมโดยมชิอบ  
  องคประกอบขอนี้ใชถอยคําซ่ึงเปนองคประกอบความผดิฐานทําใหเสยี

ทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 คือคําวา “ทําใหเสียหาย” และ “ทําลาย” แตในสวน
ที่เกี่ยวกับการปลอมนั้น มาตรานี้ไมไดยกองคประกอบของความผิดฐานปลอมเอกสารมา แตเขียน
องคประกอบใหชัดเจนวาเปนการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ซ่ึงเปนคําสามัญที่เขาใจไดและ
แนนอนวาตองคงองคประกอบความผิดในเรื่อง “โดยมชิอบ” ไวเสมอ เพราะมีกรณีจํานวนมากที่
ผูกระทํามีอํานาจและสิทธิที่จะเขาไปแกไขขอมูลคอมพิวเตอรได  

   (2) ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน  
  ความหมายของ “ขอมูลคอมพิวเตอร” อยูในนิยามศพัท และจะเปน

ความผิดตามมาตรานี้ตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน  
   (3) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59  
   ความผิดตามมาตรา 9 มุงจะคุมครองความถูกตองของขอมูล (integrity) 
ความถูกตองแทจริง (authentication) และเสถียรภาพหรอืความพรอมในการใชงานหรือการใช
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บันทึกเก็บไวบนสื่อคอมพิวเตอรไดอยางเปนปกติ
จึงเปนการกําหนดขึ้นเพื่อใหขอมูลคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพวิเตอรไดรับความคุมครอง
เชนเดยีวกับสิ่งของที่สามารถจับตองได (corporeal object)  
   ตัวอยางของการกระทําความผิดตามมาตรานี้ ไดแก การปอนโปรแกรมที่
มีไวรัสทําลายขอมูลหรือโปรแกรมคอมพวิเตอร หรือการปอน Trojan Horse เขาไปในระบบเพื่อ
ขโมยรหัสผานของผูใชคอมพิวเตอรสําหรับเพื่อเขาไปลบ เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลหรือกระทําการ
ใดๆ อันเปนการรบกวนขอมูล เปนตน  
   การกระทําความผิดตามมาตรานี้มีองคประกอบความผิดที่สําคัญคือ “โดย
มิชอบ” ดังนั้นหากเปนการกระทําของบุคคลผูมีสิทธิโดยชอบก็จะไมเปนความผิด เชน การ
เปลี่ยนแปลงขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (traffic data) เพื่อประโยชนในการสื่อสารแบบไมระบุ
ช่ือ ตัวอยางเชน การสื่อสารผานระบบ anonymous remailer system หรือการเปลี่ยนแปลงขอมูลเพื่อ
การรักษาความลับและความปลอดภัยของการสื่อสาร อาทิ การเขารหสัขอมูล (encryption) เปนตน
   6) การกระทําเพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนไม
สามารถทํางานตามปกตไิด (มาตรา 10) 
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  ความผิดตามมาตรา 10 นี้ มีวตัถุประสงคและองคประกอบความผิด
คลายคลึงกับมาตรา 9 เพียงแตเปลี่ยนวตัถุแหงการถูกกระทําจาก “ขอมูลคอมพิวเตอร” เปน “ระบบ
คอมพิวเตอร” มีองคประกอบความผิด คือ  

   (1) กระทําดวยประการใดโดยมิชอบ  

   (2) มีเจตนาพิเศษเพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถกู

ระงับ ชะลอ ขดัขวาง หรือรบกวน จนไมสามารถทํางานตามปกติได  
   มีขอสังเกตวา องคประกอบความผิดขอที่ (1) นั้นเปนเรื่องการกระทําใดๆ 
ก็ไดซ่ึงกินความหมายกวางขวางมาก กฎหมายฉบับนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร 
ดังนั้นจึงควรหมายถึงการเขาไปทํากับระบบคอมพิวเตอรเทานั้นหรือไม หรือจะหมายถึงการกระทํา
ทางกายภาพอืน่ๆ เชน การระเบิด การวินาศกรรมเพื่อใหมีผลทําลายการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรดวย เทาที่มีการอภิปรายกนัในที่ประชุมของคณะกรรมาธกิารเปนไปในแนวทาง
เดียวกันทีจ่ะใหขยายรวมถึงการกระทําทางกายภาพ (physical) ที่เขาไปยุงเกีย่วกับระบบ
คอมพิวเตอรดวย  
   สวนองคประกอบความผิดขอที่ (2) มุงถึงเจตนาพิเศษของผูกระทําเปน
สําคัญ จึงตองพิจารณาจากขอเท็จจริงที่ผูกระทําไดกระทาํไปเพื่อคนหาเจตนาพิเศษดงักลาวตาม
หลัก “กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา” และ “จนไมสามารถทํางานตามปกติได” ยอมหมายความวา ระบบ
คอมพิวเตอรนัน้ไมสามารถทํางานไดโดยสมบูรณ ดังนัน้ถึงแมวาระบบคอมพิวเตอรจะทํางานได 
แตเปนการทํางานที่ไมสมบูรณหรือผิดปกติไป (malfunctioning) ก็ยอมอยูในความหมายของถอยคํา
อันเปนองคประกอบความผดินี้แลว  
   ตัวอยางของการกระทําความผิดตามมาตรานี้ อาทิเชน การปอนโปรแกรม
ที่ทําใหระบบคอมพิวเตอรปฏิเสธการทํางาน (denial of service) หรือทําใหระบบคอมพิวเตอร
ทํางานไดชาลงโดยการปอนไวรัสคอมพิวเตอรเพื่อใหเกดิผลชะลอการทํางานของระบบเปนตน  

  อยางไรก็ตาม หากผูกระทําไดกระทําไปโดยมีอํานาจหรือสิทธิโดยชอบ
ยอมไมเปนความผิดเพราะไมเขาองคประกอบความผิดที่วา “โดยมิชอบ” ดังเชน การทดสอบหรือ
รักษาความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรโดยบุคคลผูไดรับมอบอํานาจจากผูเปน
เจาของระบบคอมพิวเตอร (owner) หรือผูปฏิบัติการ (operator) หรือการปรับแกระบบปฏิบัติการ 
(operating system) ของคอมพิวเตอรโดยผูปฏิบัติการ (operator) กอนตดิตั้งซอฟตแวรใหมๆ 
ตัวอยางเชน การติดตั้งซอฟตแวรเพื่อการเชื่อมตออินเทอรเน็ตซ่ึงจะมผีลใหระบบคอมพิวเตอร
ทํางานไมเปนปกติทั้งกอนและหลังการติดตั้งโปรแกรม ตัวอยางรูปแบบการกระทําความผิดตาม
มาตรา 9 และ 10ซ่ึงเปนการรบกวนขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร  เชน การใชชุดคําส่ัง
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ในทางมิชอบ (Malicious code) โดยการใชโปรแกรมไวรสั (Virus) สง e-mail จํานวนมหาศาล 
สงไปยังระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนเพื่อรบกวนทําใหระบบคอมพิวเตอรนั้น ไมสามารถทํางานได
ตามปกติ หรือใหเวิรม (Worm)ซ่ึงเปนโปรแกรมที่มีความสามารถในการทําสําเนาตัวเองดวย code 
ของโปรแกรมที่มีมาอยูในตวัมันเองโดยอิสระ โดยไมตองรอการเรียกใชจากผูใช worms มักจะใช
โปรแกรมที่เรานิยมใชกันทัว่ไป เชน โปรแกรมสง e-mail ( outlook 97/98/2000 , outlook express ) 
เพื่อสงตัวเองไปยังผูรับ e-mail ที่อยูในรายการ Address Book โดยworms จะ attach ตัวเองไปกับ 
outgoing mail โดยอาศัยชองโหวในซอฟตแวรของเรา เชนชองโหวของ outlook express เปนตน
worms แตกตางจากไวรัสตรงที่worms จะไมเก็บตัวของมนัเองไวใน boot sector หรือแกไขไฟลที่
เราใชงานอยูปกติใหเราสังเกตไดถึงการเปลี่ยนแปลงไปของไฟลนั้น, โทรจันฮอรส (Trojan Horse) 
มาโทรจัน (Trojan Horse) เปนโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาใหทําตวัเหมือนวาเปน โปรแกรม
ธรรมดาทั่ว ๆ ไป เพื่อหลอกลอผูใชใหทําการเรียกขึ้นมาทํางาน แตเมื่อ ถูกเรียกขึ้นมาแลว ก็จะเริ่ม
ทําลายตามที่โปรแกรมมาทนัที มาโทรจันบางตัวถูกเขียนขึ้นมาใหมทัง้ ชุด โดยคนเขียนจะทําการ
ตั้งชื่อโปรแกรมพรอมชื่อรุนและคําอธิบายการใชงานที่ดสูมจริง เพื่อหลอกใหคนที่จะเรียกใชตายใจ 
จุดประสงคของคนเขียนมาโทรจันอาจจะเชนเดยีวกับคนเขียนไวรัส คือ เขาไปทํา อันตรายตอขอมูล
ที่มีอยูในเครื่อง หรืออาจมีจดุประสงคเพื่อที่จะลวงเอาความลับของระบบ คอมพิวเตอร มาโทรจันนี้
อาจจะถือวาไมใชไวรัส เพราะเปนโปรแกรมที่ถูกเขียนขึน้มาโดด ๆ และจะไมมีการเขาไปติดใน
โปรแกรมอื่นเพื่อสําเนาตัวเอง แตจะใชความรูเทาไมถึงการณของ ผูใชเปนตัวแพรระบาดซอฟตแวร
ที่มีมาโทรจันอยูในนั้นและนับวาเปนหนึง่ในประเภทของโปรแกรม ที่มีความอันตรายสูง เพราะยาก
ที่จะตรวจสอบและสรางขึ้นมาไดงาย ซ่ึงอาจใชแคแบตซไฟลก็สามารถโปรแกรมประเภทมาโทร
จันได  

 
   7) บทลงโทษที่หนักขึ้นสําหรับการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแก
ประชาชนหรอืการรักษาความมั่นคงของประเทศ (มาตรา 12) 
   ถาการกระทําตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 
    (1) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนัน้จะเกดิขึ้น
ในทันทหีรือภายหลังและไมวาจะเกิดขึน้พรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสิบป และ
ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
   (2) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอ
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภยัสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือ
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เปนการกระทาํตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมืน่บาทถึงสามแสนบาท  
   ถาการกระทําตาม (2) เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายตองระวางโทษ
ตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป 
   มาตรา 12 เปนบทลงโทษที่หนักขึ้นสําหรับการกระทําความผิดตามมาตรา 
9 หรือมาตรา 10 (ไมรวมความผิดฐาน spamming ตามมาตรา 11) ซ่ึงเปนการกระทําโดยมิชอบกับ
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน ดังนั้นจะเปนความผิดตามมาตรานี้ไดจะตองเปนความผิดใน 2 มาตรา
ดังกลาวกอน 

  ตามมาตรา 12(1) พิจารณาผลจากความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากการกระทาํ
ความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 คําวา “แกประชาชน” ควรพิจารณาความเสยีหายที่เกิดขึน้แก
ประชาชนในวงกวาง (public) แบบเดยีวกับถอยคํา “ประชาชน” ในเรื่องฉอโกงตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 343  
   องคประกอบที่นาพิจารณาอีกประการหนึ่งก็คือ “ไมวาความเสียหายนั้น
จะเกดิขึ้นในทนัทีหรือภายหลังและไมวาจะเกิดขึน้พรอมกันหรือไม” ซ่ึงดูเสมือนวาจะไมคํานึงถึง
ผล แตจริงๆ แลวตองพิจารณาวาผลคือความเสียหายนั้นตองเกิดขึ้นแน เพียงแตวาถึงแมจะยังไมเกดิ
แตแนนอนวาหากจะเกดิขึ้นในภายหลังก็ถือวาเขาองคประกอบความผดินี้แลว ถอยคํานี้จึงนาจะ
แตกตางจาก “โดยประการทีน่าจะเกิดความเสียหาย” ตามมาตรา 12(2) ซ่ึงจะไดอธิบายในลําดับ
ถัดไป การกระทําความผิดทีเ่ขามาตรา 12(1) กฎหมายใหระวางโทษหนกัขึ้นเปนจําคุกไมเกินสิบป
และปรับไมเกนิสองแสนบาท  
   สวนบทลงโทษที่หนกัขึ้นตามมาตรา 12(2) ไมไดพจิารณาจากผลของการ
กระทําดังที่เขยีนไวในมาตรา 12(1) แตมาตรา 12(2) พิจารณาจากลักษณะของการกระทําที่จะ
กอใหเกิดผล โดยใชคําวา “โดยประการที่นาจะเกดิความเสียหายตอ...” ซ่ึงถอยคํานี้มีใชอยูใน
ความผิดเกีย่วกับบัตรอิเล็กทรอนิกสตาม มาตรา 269/5 และมาตรา 269/6 ของประมวลกฎหมาย
อาญาและอีกหลายบทมาตราที่ใชถอยคําในลักษณะทํานองเดียวกัน  
   ในขณะที่มาตรา 12(1) พิจารณาจากผลที่กอใหเกดิความเสียหาย มาตรา 
12(2) พิจารณาจากลักษณะของการกระทาํที่ไปกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร
ที่กฎหมายมุงใหความคุมครองเปนพิเศษ ดงัตอไปนี ้
   (1) ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

หรือการบริการสาธารณะ  



103 
 

   ตัวบทใชคําวา “หรือ” จึงหมายความวา เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็เขา
องคประกอบแลว และเปนถอยคําสามัญที่ตีความตามหลักภาษาไทย  
   (2) ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพื่อประโยชน

สาธารณะ  
   การพิสูจนความผิดตามองคประกอบขอนี ้โจทกจะตองพสูิจนโดย
ปราศจากความสงสัยตามสมควรวา ผูกระทําความผิดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบความผิด คือ
ตองรูวาขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรนัน้มีไวเพื่อใชเพื่อประโยชนสาธารณะ เชนอาจ
ตองมีประกาศแจงเตือนกอนและ การกระทําความผิดตามมาตรา 12(2) ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกหมืน่ถึงสามแสนบาท  
   สวนความในวรรคทายของมาตรา 12 เปนบทฉกรรจสําหรับการลงโทษที่
หนักขึ้นของผูกระทําผิดตามมาตรา 12(2) ที่เปนเหตใุหผูอ่ืนถึงแกความตาย คือตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป  
   มีขอสังเกตวา เหตฉุกรรจตามมาตรา 12 วรรคทายที่เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแก
ความตายนัน้ หากเปนกรณทีี่ผูกระทํามีเจตนาฆาผูกระทําตองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 288 หรือ มาตรา 289 แลวแตกรณ ีซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกสูงสุด คือประหารชีวิต หากเปนกรณี
ที่ผูกระทําไดกระทําไปโดยประมาทก็ตองถือวาเปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตองปรับ
บทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ดวย แตเนื่องจากโทษตามมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัตินี้หนกักวาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ที่กําหนดไวจําคุกไมเกินสบิ
ป จึงตองใชบทลงโทษตามมาตรา 12 วรรคทายซ่ึงหนักกวา ทั้งนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 90 หรือแมแตการกระทําใหผูอ่ืนถึงแกความตายโดยไมเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 290 ก็มีอัตราโทษ คือจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป ซ่ึงเปนอัตราโทษที่เบากวามาตรา 12 
วรรคทาย 
   การรบกวนระบบคอมพิวเตอรและขอมูลคอมพิวเตอรทีก่อใหเกิดความ
เสียหายตอประชาชนหรือกระทบตอความมั่นคงของประเทศ, ความปลอดภัยสาธารณะ, ความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจและการบริการสาธารณะ ซ่ึงในปจจุบันนั้น การกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอรทีป่ระเทศสวนใหญวิตกกังวล คือการเจาะเขาไปในระบบคอมพิวเตอรและแอบเติม
หรือทําลายขอมูลคอมพิวเตอร หรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลคอมพิวเตอร อันอาจสงผลกระทบตอ
ระบบสาธารณูปโภคหรือระบบการเงินของประเทศเชน อาจมีการผูไมหวังดเีขาไปเปลี่ยนแปลง
ขอมูลของหอบังคับการบินสุวรรณภูมิซ่ึงอาจทําใหเครือ่งบินชนกัน หรือเครื่องบินตก มีเหตใุหคน
ตายซ่ึงก็ตองรับโทษตามมาตรานี้ (พ.ต.ท.นิเวศน อาภาวศิน 2550 : 19) 
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  8) การจําหนายชุดคําสั่งท่ีจัดทําขึ้นเพื่อนาํไปใชเปนเคร่ืองมือในการ

กระทําความผดิ (มาตรา 13) 
   องคประกอบความผิดตามมาตรา 13 คือ  
   (1) จําหนายหรือเผยแพร  
   คําวา “จําหนาย” ชัดเจน สวนคําวา “เผยแพร” นั้นเปนคาํที่กวางกวา
นาจะรวมถึงการโฆษณา จาย แจก เปนที่นาสังเกตวา “การมีไวเพื่อจําหนาย” ไมเขาองคประกอบ
ความผิดฐานนี ้อาจเปนเพราะลักษณะของสิ่งที่มีไวยากในการพิสูจนวามีไวโดยเจตนาที่ชอบ
หรือไมชอบ คร้ันจะใชหลักพิจารณาดวยปริมาณของการมีไวแบบยาเสพติดก็ทําไมไดเพราะ
ชุดคําส่ังในลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรสวนใหญเปนขอมูลดิจติัล  

   (2) ชุดคําสัง่ท่ีจัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการกระทํา

ความผดิตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11  
   ชุดคําส่ังตามมาตรานี้อาจเปนแบบวตัถุ เชน ดิสเกตตก็ได หรือาจเปนไฟล 
ดิจิตัลก็ได สวนการใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผดินั้นเปนความผิดตามมาตราหนึ่งมาตรา
ใดก็ไดเนื่องจากตัวบทใชคําวา “หรือ”  

   (3) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
   เจตนาในที่นี ้หมายถึงเจตนาจําหนายหรือเจตนาเผยแพรชุดคําส่ังจึง
หมายความวาผูกระทําตองรูขอเท็จจริงดวยวาชุดคําส่ังนัน้ไดจดัทําขึ้น โดยเฉพาะเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการกระทําความผิด  

  ผูกระทําความผิดมาตรา 13 มีบทระวางโทษไมรุนแรงนกั คือจําคุกไมเกิน
หนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

  4.3.1.3.2 การใชคอมพิวเตอรในการกระทําความผดิ ไดแก มาตรา 
11,14,15 และ 16 
   1) สงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน
โดยปกติสุข (มาตรา 11)  
   ความผิดตามมาตรา 11 นี้ คณะกรรมาธิการเพิ่มเติมขึ้นมาใหมเปนการ
บัญญัติเอาผิดแกการกระทําที่ไมถึงกับทําใหระบบคอมพวิเตอรของบุคคลอื่นไมสามารถทํางาน
ตามปกติได แตเปนการทําใหเกิดการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข 
เชนสง e-mail มากจนลนระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นจนทําใหเกดิความยุงยากในการใชระบบ
คอมพิวเตอรของเขา ภาษาองักฤษเรียกวา “spamming”  
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   ลักษณะของ spam mail คือ คือ เมลที่เราไมตองการ เปนประเภทหนึ่งของ 
Junk เมล จุดประสงคของผูสง spam mail มักตองการโฆษณาบริการตาง ๆ ที่ตัวเองมีอยู spam mail 
เปนการสงอีเมลแตละฉบับไปหาคนจํานวนมาก โดยผูสงไมจําเปนตองรูจักผูรับมากอน เพราะผูสง
ใชโปรแกรมเปรียบเหมือนกับการหวานแห สงไปทั่ว เทาที่จะสงไปได และมักเปน e-mail ที่เรา
ทาน ไมพึงประสงค เปาหมายสวนใหญของ spam คือ เชิญชวนใหไปซือ้สินคา หรือแนะนําเว็บทาง
การคา ที่เจาของเว็บจายเงินจาง hacker เกง ๆ ใหสราง spam ใหกับเวบ็ของตน หรืออาจเกิดจากนกั
เจาะระบบสมคัรเลน ที่ชอบทดลอง เปนตน  
   องคประกอบความผิดของมาตรานี้คือ  
   (1) สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
    “จดหมายอิเล็กทรอนิกส” หรือ e-mail ก็อยูในความหมายของ “ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส” อยูแลวตามนิยามศัพท แตคณะกรรมาธกิารตองการใหชัดเจนเพื่อเปนการเตือนให
เขาใจในความหมายขององคประกอบความผิดฐานนี ้ 
   (2) โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูล  
   องคประกอบความผิดนี้สําคัญมากเพราะไมใชเร่ือง “โดยมิชอบ” 
เหมือนกับความผิดตามมาตราอื่นๆ ในพระราชบัญญัตินี้ แตเปนเรื่องปกปดหรือปลอมแปลง
แหลงที่มาของการสงขอมูล ซ่ึงการปกปดหรือปลอมแปลงนี้ตองเปนเรื่องของ “แหลงที่มาของการ
สงขอมูล” ซ่ึงตรวจสอบไดโดย “ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” ไดแกการปกปดหรอืปลอมแปลง 
IP address และหมายถึงการกระทําที่ทําใหไมสามารถตรวจสอบถึงแหลงที่มาของการสงขอมูลและ
สงผลใหไมอาจตรวจสอบไดทางระบบขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร เปนตน จึงไมใชเร่ืองการ
ปกปดหรือปลอมแปลงโดยการไมใชช่ือจรงิ หรือการเปลี่ยนแปลงใชช่ือหรือใชนามแฝง หรือใช 
email-address ที่ผิดไปหรือเปล่ียนแปลงไปซึ่งยังตรวจสอบแหลงที่มาของการสงขอมูลไดอยู  
   ความหมายของ “การปกปดหรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสง
ขอมูลคอมพิวเตอร” ไดมีการอภิปรายและชี้แจงเพื่อใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมายมาตรานี้
ชัดเจนในการอภิปรายของสภานิติบัญญัติแหงชาติในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้ในวาระที ่2 
ในการประชุมเมื่อวันพุธที ่9 พฤษภาคม 2550   
   (3) อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพวิเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติ

สุข  
   องคประกอบความผิดขอนี ้คณะกรรมาธกิารเขียนสอดคลองกับ
องคประกอบความผิดฐานบกุรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ดังนั้นจึงนาจะมีความ
รุนแรงของการรบกวนพอสมควร ซึ่งตองใชมาตรฐานของวิญูชนเปนระดับวัด 
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   มาตรานี้ตั้งใจเอาผิดกับผูที่สงอีเมลขยะ หรือที่เรารูจักกันวา spam mail 
อยางที่ไดกลาวถึงเมื่อขางตน เนื่องจากการสงแสปมเมลนี้อาจเรียกไดวาเปนตนเหตทุี่อาจกอใหเกดิ
อาชญากรรมอยางอื่นได เชนการหลอกลวง หรือฉอโกง อยางพวกอีเมลที่ชวนใหทํางานที่บาน และ
ยังสามารถสรางความเดือดรอนรําคาญใหเกิดแกผูใชทั่วไป รวมถึงการสรางภาระใหกับผูใหบริการ
ที่จะตองมีโปรแกรมเพื่อกลั่นกรองอีเมลขยะเหลานี้โดยสาระสําคัญก็คือเปนสแปมเมลที่ตั้งใจปกปด
แหลงกําเนิดของอีเมลคือ เราไมสามารถสืบทราบไดวาใครเปนผูสงมา คือมีเจตนาไมสุจริตนั่นเอง  
(นิเวศน อาภาวศิน, 2550 : 22) 
   ขอสังเกตสําหรับความผิดตามมาตรานี้ ก็คอืเปนบทบัญญัติที่มีโทษปรับ
สถานเดียวและไมมีโทษจําคกุ จึงถือวาเปนโทษที่คอนขางเบา ในประเด็นที่เทียบเคียงกับความผิด
ฐานบุกรุกซึ่งเปนความผิดอนัยอมความได แตคณะกรรมาธิการเห็นวาความผิดตามมาตรา 12 เร่ือง 
spamming นี้มักจะไมทํากับผูเสียหายคนเดียว แตมักจะทําในวงกวาง หากกําหนดใหเปนความผิด
อันยอมความไดจะมีปญหาเกีย่วกับการรองทุกขเพื่อดําเนนิคดีซ่ึงมีผูเสียหายจํานวนมาก จึงไมได
กําหนดใหเปนความผิดอันยอมความได 
  
   2) การใชระบบคอมพิวเตอรทําความผดิอ่ืน (มาตรา 14) 
   ปกติแลวความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรจะหมายความเฉพาะความผิดที่
กระทําตอระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรดังทีบ่ัญญัติไวในมาตรากอนหนานี้  
   อยางไรก็ตามคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรอาจถกูใชเปนเครื่องมือ
ในการประกอบอาชญากรรมไดแทบทกุประเภท ที่เห็นไดชัดเจนก็คือความผิดฐาน ดหูมิ่น หม่ิน
ประมาทหรือเผยแพรภาพลามก ซ่ึงการกระทําความผิดเหลานั้นกจ็ําตองพิจารณาจากองคประกอบ
ความผิดสําหรบัความผิดนั้นๆ เชนพิจารณาบทบัญญัติจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา 
เปนตน ถึงแมวาการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผดิจะเปนความผิดตาม
กฎหมายอืน่อยูแลว แตผูรางกฎหมายคงเหน็วามีความผดิหลายลักษณะที่ควรบัญญัติเปนความผิด
ตามพระราชบญัญัตินี้อีกประการหนึ่ง จึงไดบัญญัติมาตรา 14 โดยมีองคประกอบความผิดที่สําคัญ
คือ “นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร” การกระทําผิดตามมาตรานี้จงึตองพิจารณา
วาอาจเปนความผิดตามกฎหมายอื่นอีกดวยหรือไม  
   ความผิดตามมาตรา 14 มี 5 อนุมาตราจึงเปรยีบเสมือนการบัญญัติ
ความผิดขึ้นมาอีก 5 ลักษณะ ดังนี ้
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   1. นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมด

หรือบางสวนหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรอื

ประชาชน  
  ความผิดตามมาตรา 14(1) มีองคประกอบความผิด ดังนี้  

  (1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร  
  การนําเขาสู หมายถึงการนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมซอฟตแวร

ตางๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอร  
  (2) ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนหรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเทจ็  
  ขอมูลคอมพิวเตอรปลอม หมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มกีารเปลี่ยนแปลง

แกไข ไมวาการเปลี่ยนแปลงแกไขนัน้จะทัง้หมดหรือแตเพียงบางสวน สวนขอมูลคอมพิวเตอรเปน
เท็จนั้น นาจะหมายถึงขอมูลคอมพิวเตอรทีไ่มใชของจริง เชนขอมูลคอมพิวเตอรที่ระบุวาเปน
เครื่องมือปองกันไวรัสของบริษัทหนึ่ง แตแทจริงแลวไมใช เปนตน  

  (3) โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน  
  องคประกอบความผิดนี้มีใชอยูในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

หลายฐานความผิด เชน ความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 หรือความผิดฐานปลอมบัตร
อิเล็กทรอนิกสตามมาตรา 269/1 องคประกอบนี้ไมใชเจตนาพิเศษของผูกระทํา แตเปนเรื่องที่จะตอง
พิจารณาจากลักษณะของการกระทําในเรื่องของเจตนาดวย  

  (4) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59  
  เจตนาในที่นี้ตองครอบคลุมองคประกอบทั้ง 3 ประการขางตน กลาวคือ

ผูกระทําตองมเีจตนานําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ในขณะเดียวกันผูกระทําตองรูถึงขอเท็จจริงใน
องคประกอบความผิดวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรปลอมหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จและตองรู
วาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่นาจะเกดิความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน  

   2. นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดย

ประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมัน่คงของประเทศหรือกอใหเกิดความตืน่ตระหนกแก

ประชาชน  
  ความผิดตามมาตรา 14(2) มีองคประกอบความผิด ดังนี้  

  (1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร  
  องคประกอบความผิดเดยีวกันกับขอ 14(1)  
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  (2) ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  
  มาตรา 14(2) เนนที่ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ จึงไมใชเร่ืองที่ไป

ปลอมแปลงขอมูลที่มีอยู  
  (3) โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือ

กอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน  
  ความจริงแลวองคประกอบความผิดตามมาตรา 14(2) ก็ใกลเคียงและ

เกลื่อนกลืนกนั การกระทําที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรอืกอใหเกิด 
  ความตื่นตระหนกแกประชาชน ก็นาจะถือไดวาเขาองคประกอบความผิด

ที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตามมาตรา 14(1) อยูแลวดวย  
  (4) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59  

   3. นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผดิ

เก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมาย

อาญา  
  ความผิดตามมาตรา 14(3) มีองคประกอบความผิด ดังนี้  

  (1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร  
  (2) ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง

ราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา  
  องคประกอบความผิดขอนีพ้ิจารณาจากลักษณะของขอมูลคอมพิวเตอร 

กลาวคือเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่ใชกระทําความผิดเกีย่วกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107 ถึงมาตรา 135 หรือความผิดเกีย่วกบัการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 135/1 ถึงมาตรา 135/3  

  ความผิดตามมาตรา 14(3) นี้จึงเปนการบัญญัติเอาผิดเพิ่มขึ้นจากการ
กระทําซ่ึงเปนความผิดเกีย่วกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการราย
โดยในการกระทําความผิดดงักลาวไดใชวธีิการทางคอมพิวเตอรนําขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน
ความผิดตามมาตราดังกลาวเขาสูระบบคอมพิวเตอร ดังนั้นการกระทําความผิดตามมาตรา 14(3) นี้
ผูกระทําอาจตองรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามบทมาตราที่กลาวมาดวย  

  (3) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59  
  ซ่ึงหมายถึงเจตนาในการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรตาม (1) และรูถึง

ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบความผิดตาม (2)  



109 
 

   4. นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ท่ีมีลักษณะอัน

ลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  
  ความผิดตามมาตรา 14(4) มีองคประกอบความผิด ดังนี้  

  (1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร  
(2) ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอนัลามก และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจ
เขาถึงได 

  องคประกอบความผิดขอนีพ้ิจารณาจากลักษณะของขอมูลคอมพิวเตอร
เชนกัน คือเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่มีลักษณะอันลามก  

  คําวา “ลามก” เปนคําสามัญที่ไมมีการนิยามศัพท แตเปนคําที่ใชเปน
องคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ซ่ึงเปนความผิดฐานเผยแพรวัตถุอัน
ลามก ดังนั้นขอมูลคอมพิวเตอรใดจะเขาองคประกอบความผิด “ลามก” หรือไม จึงใชมาตรฐาน
เดียวกันกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ดังกลาว ศาลฎีกาไดมีคําพพิากษาไวเปน
บรรทัดฐานหลายเรื่องแลวในเรื่องการพิจารณาลักษณะอนัลามก  

  (3) ขอมูลคอมพิวเตอรนัน้ประชาชนทัว่ไปอาจเขาถึงได  
  การจะเปนความผิดตามมาตรา 14(4) นอกจากขอมูลคอมพิวเตอรนัน้มี

ลักษณะอันลามกแลว ยังตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่ประชาชนทัว่ไปอาจเขาถึงไดอีกดวย ดังนั้น
หากเปนการนาํขอมูลคอมพิวเตอรของตนโดยเฉพาะที่ไมไดประสงคจะใหผูใดเขาถึง แตบังเอิญนํา
เครื่องคอมพิวเตอรไปซอม แลวชางซอมตรวจพบเขาจึงนาํไปเขาสูระบบคอมพิวเตอรและเผยแพร
ดังที่เปนขาวคราว เชนนีเ้ฉพาะชางซอมเทานั้นที่มีความผดิตามมาตรา 14(4)  

   5. เผยแพรหรอืสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนความผิด

ตามมาตรา 14 (1) (2) (3) หรือ (4)  
  ความผิดตามมาตรา 14(5) มีองคประกอบความผิด ดังนี้  

  (1) เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอร  
  องคประกอบความผิดนี้แตกตางจากอนุมาตรา (1) (2) (3) หรือ (4) ซ่ึงเปน

เร่ืองการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตองคประกอบความผิดขอนี้เปนเพียงการเผยแพรหรือสงตอ
ขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนวธีิการที่ระบบคอมพิวเตอรสรางขึ้นมาเพื่อใหมีการสงตอหรือเผยแพร
ขอมูลไดโดยงาย  
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  คําวา “เผยแพรหรือสงตอ” เปนคําสําคัญที่เขาใจไดแตตองระลึกวาเปน
การเผยแพรหรือสงตอในระบบคอมพิวเตอร ไมหมายความรวมถึงการสงตอทางกายภาพ เชนการ
สงดิสเกตต หรือส่ังพิมพออก (printout)  
   (2) โดยรูอยูแลววาเปนความผิดตามมาตรา 14 (1) (2) (3) หรือ (4) 
   การจะเปนความผิดตามมาตรา 14(5) ตองพิสูจนดวยวาผูกระทํารูอยูแลว
วาขอมูลคอมพิวเตอรที่ตนเผยแพรหรือสงตอนั้น เปนขอมูลซ่ึงเปนความผิดตามมาตรา 14 (1) (2) 
(3) หรือ (4)  

  (3) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 หมายถงึ ผูกระทําตองมี
เจตนาในการเผยแพรหรือสงตอ 
   กลาวโดยสรุป คือ ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนเท็จหรือมีเนือ้หาไมเหมาะสม
ในรูปแบบตางๆโดยในมาตรา 14 นั้น กําหนดไวครอบคลุมการปลอมแปลงขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ทําขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ หรือกอใหเกดิความเสียหายหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกกับ
ประชาชนเชนอาจมีผูไมหวังดี ไปโพสตไวในเว็บบอรดวาจะเกดิระเบดิขึ้นหรือเนื้อความที่กระทบ
ตอสถาบันพระมหากษัตริยหรือการกอการราย รวมทั้งขอมูลคอมพิวเตอรอันลามกทั้งหลาย และ
การ forward หรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรขางตน 
 
   3) ผูใหบริการจงใจสนับสนนุหรือยินยอมใหมีการกระทําความผดิตาม
มาตรา 14 
   มาตรา 15 เปนการเอาผิดกับ “ผูใหบริการ” มีองคประกอบความผิด ดังนี้  
   (1) ผูใหบรกิาร  

  ผูที่จะมีความผดิตามมาตรา 15 ตองเปน “ผูใหบริการ” ซ่ึงมีนิยามศัพทไว
ในมาตรา 3 ผูใหบริการจึงหมายถึงผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ตหรือใหสามารถ
ติดตอถึงกันโดยประการอื่นโดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ไมวาจะเปนการใหบริการในนาม
ของตนเองหรอืในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น และยังหมายความรวมถึงผูใหบริการเก็บ
รักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพือ่ประโยชนของบุคคลอื่น  

  (2) จงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 
   บทบัญญัติมาตรานี้ใชถอยคาํ “จงใจ” ซ่ึงเปนคําที่เพิ่มขึน้มาจาก “เจตนา” 
โดยมีเจตนารมณที่จะเนนใหเห็นวา “จงใจ” นั้นหมายถึงตองรูวามีการกระทําความผิดตามมาตรา 
14 เชนมีการเตือนหรือแจงใหทราบแลววาขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเปนความผิดตอกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา 14 เมื่อผูใหบริการยังปลอยใหมกีารเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนความผิดใน
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ระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ก็จะถือไดวาเปนการจงใจสนับสนนุหรือยินยอมให
มีการกระทําความผิด  

   (3) ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน  
   ขอนี้เปนเรื่องที่กฎหมายบัญญัติเอาผิดเฉพาะผูใหบริการที่กระทําความผิด
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคมุของตนเทานัน้ 
   อยางไรก็ตาม ผูใหบริการหรอืผูใดก็ตามหากมีการกระทําอันเปนการ
สนับสนุนหรอืยินยอมใหมกีารกระทําความผิดตามมาตรา 14 ไมวาในระบบคอมพิวเตอรของตน
หรือของผูใดกอ็าจตองรับผิดตามหลักเรื่องตัวการ หรือผูสนับสนุนตามหลักในประมวลกฎหมาย
อาญาได  

  (4) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
   มีขอสังเกตวา ถึงแมมาตรา 15 จะไดบัญญัติองคประกอบความผิดวา “จง
ใจ” แลวก็ตาม แตผูกระทําจะตองมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ดวย ซ่ึงถึงแมจะดู
เปนองคประกอบความผิดทีซํ้่าซอนกัน แตคณะกรรมาธกิารเห็นควรใหคงไวเพื่อเนนย้ําวาการที่จะ
เอาผิดกับผูใหบริการตามมาตรานี้ไดจะตองเปนเรื่องที่ผูใหบริการรูอยูแลววาขอมูลคอมพิวเตอรที่
อยูในระบบคอมพิวเตอรซ่ึงอยูในความควบคุมของตนเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดตาม
มาตรา 14 แลวยังยินยอมหรือสนับสนุนใหขอมูลคอมพิวเตอรนั้นอยูในระบบคอมพวิเตอรของตน
อย ู (พรเพชร วชิิตดลชัย :2550,26) 
   ในมาตรา 15 ไดมีการกําหนดโทษของผูใหบริการที่สนบัสนุนหรือ
ยินยอมใหมกีารกระทําความผิดตามมาตรา 13 ตองรับโทษดวย หากมิไดระงับการเผยแพร
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้น เพราะตองการใหผูใหบริการควรจะมีหนาที่คอยควบคุมส่ิงทีอ่ยูในความดแูล
ของตนดวย 
    
   4) ตกแตงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนภาพบุคคล (มาตรา 16) 
   ความผิดตามมาตรา 16 นี้เปนลักษณะของการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท
ดวยการตกแตงภาพของบุคคลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด มีองคประกอบ
ความผิด ดังนี้  

  (1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  
   หมายความวา ผูกระทําไดมกีารกระทําอันเปนการนําขอมูลคอมพิวเตอร
เขาสูระบบคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอรนั้นเปนระบบที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได ถา
เปนระบบคอมพิวเตอรของตนเองก็ไมเปนความผิด  
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  (2) ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเปน

ภาพที่เกิดจากการสรางขึน้ ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด  
   องคประกอบความผิดขอนีต้องเปนขอมูลคอมพิวเตอรทีป่รากฏเปนภาพ
ของผูอ่ืน หมายถึงการแสดงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกเปนภาพของบคุคล และภาพนั้นอาจเกิดจาก
การสรางขึ้นใหม หรือเปนภาพที่มีอยูแตไดมีการตัดตอ เติมหรือดดัแปลง ซ่ึงเปนการทําดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด  
   คําวา “วิธีการอื่นใด” เขียนไวเพื่อใหครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงแกไข
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพบุคคลนั้นดวยวิธีการใดๆ ก็ไดซ่ึงจะมีผลทําใหเกดิการเปลีย่นแปลงตอ
ขอมูลคอมพิวเตอร จึงไมนาจะหมายความรวมถึงการตัดตอ เติมหรือดัดแปลงภาพบุคคลซึ่งเปน 
printout จากคอมพิวเตอร  

  (3) โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนัน้เสียชือ่เสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 

หรือไดรับความอับอาย  
   องคประกอบความผิดขอนี้ใชขอความทํานองเดียวกับความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 แตเพิ่มคําวา “ไดรับความอับอาย” เขาไปดวย จึงมี
ความหมายกวางกวาความผิดฐานหมิน่ประมาท  

  (4) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
  หมายถึงเจตนาในการนําภาพบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอร  

   การนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริตไมเปนความผิด การกระทําใดเปน
การนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริตนาจะพิจารณาเทียบไดกับบทบญัญัติในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 326 ที่บัญญัติวา “ผูใดแสดงความคิดเหน็หรือขอความโดยสุจริต...ผูนั้นไมมีความผิด
ฐานหมิ่นประมาท” 
   ขอสังเกตประการตอไปสําหรับความผิดตามมาตรา 16 ก็คือความผิดตาม
มาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได และเปนความผิดมาตราเดียวทีบ่ัญญัติใหเปนความผิดอันยอม
ความได ทั้งนี้เนื่องจากเห็นไดชัดเจนวาความเสียหายทีเ่กดิขึ้นนั้นเปนความเสียหายเฉพาะบุคคล  
เมื่อเปนความผิดอันยอมความได กฎหมายจึงตองบัญญตัิในเรื่องผูเสียหายไวในลักษณะทํานอง
เดียวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 333 ดังปรากฏความในวรรค
ส่ี ดังนี้  
  “ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทกุข ใหบดิา มารดา คู
สมรส หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย” 
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4.3.2 กฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ  

 กฎหมายสารสนเทศของตางประเทศนั้น ไดมีการพัฒนาและบัญญัติขึ้นมาบังคับใชกอน
ประเทศไทยอยูกอนแลว เนือ่งมาจากความเจริญกาวหนาทางดานศาสตรและเทคโนโลยี ฉะนั้นสิ่งที่
เราจะตองคํานงึถึงก็คือ สภาพสังคมของประเทศไทย เรากับตางประเทศนั้นมีความแตกตางและรวม
ไปถึงความเจรญิกาวหนาตางๆดวย จึงถือไดวาเปนเรื่องที่จะตองใหความสําคัญในการศึกษา เรียนรู 
แกไขขอบกพรองที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายของตางประเทศ 
 ในตางประเทศนั้นมีลักษณะการบัญญัติกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 2 รูปแบบ 
คือ การบัญญัติในลักษณะแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เชน ประเทศเยอรมนี แคนาดา 
อิตาลี ละสวิสเซอรแลนด สวนอีกรูปแบบหนึ่งคือ การบัญญัติเปนกฎหมายเฉพาะ เชน ประเทศ
อังกฤษ สิงคโปร มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา 
   
  4.3.2.1 กฎหมายเยอรมัน 
  โดยเหตุทีเ่ลือกศึกษากฎหมายของประเทศเยอรมันคือ นอกจากประเทศเยอรมันจะ
เปนประเทศทีม่ีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการติดตอส่ือสารและคอมพิวเตอรแลว 
ประเทศเยอรมนัยังเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายในแบบ ซิวิลลอว (Civil Law) เหมือนกับ
ประเทศไทยดวย การศึกษากฎหมายของประเทศเยอรมนัจึงทําใหสามารถทราบแนวคิดในการ
แกไขปรับปรงุกฎหมายของประเทศเยอรมนัเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร ดังนั้น การศกึษากฎหมายของประเทศเยอรมัน จึงเปนประโยชนตอการพัฒนา
กฎหมายของประเทศไทย 
  
   4.3.2.1.1 แนวความคิดเก่ียวกับการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองระบบ
สารสนเทศ 
   ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพนัธรัฐเยอรมัน 
(The Federal Constitution Court) เห็นวาขอมูลมีความสําคัญตอปจเจกชนและสังคมอยางมากโดย
กลาววา “ขอมูลเปนความจําเปนเบื้องตนทีข่าดเสียมิไดอยางหนึ่งของปจเจกชนที่จะไดรับทราบสิ่ง
ตางๆเทาที่จะมากได เพื่อที่จะขยายขอบเขตแหงความรูของเขา”  
   เกี่ยวกับเรื่องการใหความคุมครองระบบสารสนเทศ นักกฎหมายเยอรมนั
เห็นวา การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกดิความเปลี่ยนแปลงตางๆอยางมากมายในสังคม 
ขอมูลไดกลายมาเปนปจจยัอิสระ (Independent Factor) ในการกอใหเกดิประโยชนทางวัฒนธรรม
รูปแบบใหม (A New Cultural Interest) ซ่ึงทําใหตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ในแงมุมหนึ่ง
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ตองมีการใหความคุมครองประโยชนดังกลาว ในทํานองเดียวกันกับประโยชนอยางอืน่ที่ไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเพื่อใหปราศจากอันตรายที่เกดิจากเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
ใหม  แตเดิม ในสวนของกฎหมายเยอรมันที่ใชคุมครองขอมูลคือ บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช
คุมครองทรัพยสิน (Property Vermogan) ซ่ึงรวมถึงส่ิงตางๆทั่วไปที่ไมอาจจับตองได ทรัพยสินทาง
ปญญา ความลับเฉพาะเรื่อง (Specific Secrets) หรือวัตถุตางๆที่มีรูปราง 
   บทบัญญัติที่ใชลงโทษการกระทําความผิดตอความลับของรัฐ (Secret 
state) คือ มาตรา 93 et seq StGB ความลับอื่นๆของเจาหนาที่ (มาตรา 353 b StGB) ความลับของ
จดหมาย (มาตรา 202, 354 StGB) ความลับของผูประกอบวิชาชีพ (มาตรา 203 StGB) ความลับทาง
อุตสาหกรรมทางการคา (มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติตอตานการแขงขันทางการคาที่ไมเปน
ธรรม) 
   อยางไรก็ดี เมือ่ปญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรทวีความรุนแรงเพิม่
มากขึ้น ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองทบทวนถึงประสทิธิภาพของกฎหมายที่ใชบงัคับอยู ในการ
ปฏิบัติกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนั ฝายนิติบัญญัติไดดําเนนิการโดยมีแนวความคิดวา คดี
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร โดยเฉพาะคดีที่มีการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดนั้นเปนการกระทําทีอ่ยูในขอบเขตของกฎหมายอาญาที่ใชบังคับอยูแลว ดังนัน้จึงไมมีความ
จําเปนใดๆที่จะตองแกไขปรับปรุงกฎหมายในสวนนี้ เชน ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร มาตรา 
267 STGB สามารถใชดําเนนิคดีกับการนาํเขาหรือนําออกซึ่งขอมูลที่สามารถอานได โดยมิไดมีการ
รับรองวาเปนเอกสารที่แทจริงและกอใหเกดิความเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่แทจริง 
ในกรณีที่เปนการกระทําตอส่ิงที่ไมมีรูปราง การกระทําในกรณีนี้อยูนอกขอบเขตของกฎหมายทีใ่ช
บังคับอยู โดยบัญญัติความผิดใหมเพิ่มเติมเขาไวในประมวลกฎหมายอาญา ไดแก ความผิดฐานจาร
กรรมขอมูล ความผิดฐานแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ความผิดฐานกอวินาศกรรมทางคอมพิวเตอร 
ความผิดฐานปลอมขอมูลทางคอมพิวเตอร และความผิดฐานฉอโกงทางคอมพิวเตอร  
(องอาจ เทียนหิรัญ, 2546: 62-64) 
   4.3.1.1.2 ความผิดฐานจารกรรมขอมูลคอมพิวเตอร 
   ในประเทศเยอรมัน การเขาถึงคอมพิวเตอรโดยปราศจากอํานาจแตเพียง
อยางเดยีวโดยมิไดมีการกระทําใดๆตอขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอรไมเปนความผิดอาญา เนื่องจาก
ฝายนิติบัญญัติของประเทศเยอรมันเห็นวา การจะกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดอาญา
เปนเรื่องที่เร็วเกินไป 
   ในเรื่องการจารกรรมขอมูลนั้น มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้หลายฉบับ 
เชน The Second Act to Suppress Economic Crime, The Federal Data Protection Act, The Act 
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Against Unfair Competition และบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา เชน มาตรา 201 เปนตน 
อยางไรก็ดี กฎหมายตางๆเหลานี้มีขอบเขตจํากัด ทําใหไมสามารถครอบคลุมความผิดไดทุกกรณี 
เพื่ออุดชองวางของกฎหมายจึงทําใหมกีารบัญญัติมาตรา 202(a) ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
202(a) การจารกรรมขอมูลคอมพิวเตอร 
   1) ผูใด โดยปราศจากอํานาจไดรับมาเพื่อตนเอง หรือผูอ่ืน ซ่ึงขอมูลที่มิได
มีไวเพื่อผูนัน้ และเปนขอมูลที่ถูกเก็บไวเปนพิเศษ เพื่อปองกันการเขาถึงโดยปราศจากอํานาจ ผูนั้น
จะตองถูกจําคกุไมเกนิ 3 ป หรือ ปรับ 
   2) ขอมูลในความหมายของอนุมาตรา 1 หมายถึงแตเฉพาะขอมูลที่ถูกเก็บ
ไว หรือถูกสงทางอิเล็กทรอนิกส ทางแมเหล็ก หรือทางอื่นๆที่ไมสามารถสังเกตไดทางประสาท
สัมผัสโดยตรง 
   เมื่อพิจารณามาตรา 202(a) แลวจะเห็นวา มาตรานี้หามการจารกรรม
ขอมูล มิใชหามการเขาถึงขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอรหรือโดยปราศจากอํานาจ ดังนัน้การพยายาม
จารกรรมขอมูลโดยผูกระทําเพียงแตเขาถึงคอมพิวเตอรโดยปราศจากอาํนาจ จะไมเปนความผิดตาม
มาตรานี้ 
   คําวา “ขอมูลที่มิไดมีไวเพื่อผูนั้น และเปนขอมูลที่ถูกเก็บไวเปนพเิศษ” 
(Especially Secure Illegal Access) นั้น ฝายนิติบัญญัติของประเทศเยอรมัน มิไดหมายถึงระบบ
รักษาความปลอดภัย ซ่ึงเจาของคอมพิวเตอรไดใชควบคุมใหการเขาถึงคอมพิวเตอรเปนไปโดย
ถูกตองเทานั้น เพื่อประสงคที่จะเก็บขอมูลนั้นไวเปนความลับ (องอาจ เทียนหิรัญ, 2546: 64-65) 
   4.3.2.1.3 ความผิดฐานแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลคอมพิวเตอร 
   เนื่องจากนักกฎหมายเยอรมนัสวนใหญเหน็วา ความผดิฐานทําใหเสีย
ทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 303 สามารถใชไดเฉพาะในกรณีที่เปนการลบหรือทําลาย
ขอมูลเทานั้นที่เก็บไวในที่เก็บขอมูลเทานั้น มิไดรวมถึงการแกไขเปลีย่นแปลงขอมลูในระหวางทีม่ี
การรับสงขอมูล มาตรา 303(a) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลคอมพิวเตอร 
   1) ผูใด โดยมิชอบดวยกฎหมาย ลบ ทําใหส้ินไป ทําใหไรประโยชน หรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล (มาตรา 202 a (2)) ผูนั้นจะตองถูกจําคุกไมเกนิ 2 ป หรือ ปรับ 
   2) การพยายามกระทําความผิดจะตองระวางโทษ 
   4.3.2.1.4 ความผิดฐานกอวินาศกรรมทางคอมพิวเตอร 
   เมื่อพิจารณาถงึลักษณะของการกอวนิาศกรรมทางคอมพิวเตอร ที่สามารถ
กอความเสียหายตอขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอรไดอยางมากและทําใหเกดิความสญูเสียทาง
เศรษฐกิจอยางมหาศาล และการที่ความผิดฐานแกไขเปลี่ยนแปลงขอมลูคอมพิวเตอรตามประมวล
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กฎหมายอาญามาตรา 303(a) ไมครอบคลุมถึงการกอวินาศกรรมทางคอมพิวเตอรดวย ฝายนิติ
บัญญัติเยอรมันจึงบัญญัติความผิดฐานกอวนิาศกรรมทางคอมพิวเตอรไวในมาตรา 303(b)  
มาตรา 303(b) การกอวนิาศกรรมทางคอมพิวเตอร 
   1) ผูใดแทรกแซงการประมวลผลขอมูล ซ่ึงเปนกิจกรรมสําคัญที่ขาดเสีย
มิไดของวิสาหกิจอื่น ธุรกิจอืน่ หรือหนวยงานของรัฐ โดย 
    (1) กระทําความผิดตามมาตรา 303(a) (1) หรือ 
    (2) ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหไรประโยชน ลบ หรือแกไข
เปลี่ยนแปลงระบบการประมวลผลขอมูล หรือที่เก็บขอมูล ผูนั้นจะตองถูกจําคุกไมเกิน 5 ป หรือ
ปรับ 
   2) การพยายามกระทําความผิดจะตองระวางโทษ 
   เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกลาวแลวจะเหน็วา มาตรานีใ้ชดําเนินคดกีับ
การกระทําที่กอใหเกดิความเสียหายทางกายภาพ คือการกระทําตอที่เกบ็บันทึกขอมูล (Carrier) 
(มาตรา 303(b) (1) (2)) และการแกไขขอมลูตามมาตรา 303(a) (1) และเพื่อมิใหมาตรานี้ใชกับการ
กระทําที่ไมเปนอันตราย หรือเปนเรื่องเล็กนอย จึงมีเงื่อนไขวาการกระทํานั้นตองกระทําตอกิจกรรม
ที่เปนสวนสําคัญอยางมากของวิสาหกิจอืน่ (Vital Important to Another Enterprise) 
ในกรณีที่เปนการขัดขวางหรือการแทรกแซงระบบตางๆที่เกี่ยวกับการติดตอส่ือสารผูกระทําจะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 
   มาตรา 317 “ผูใดขัดขวาง หรือทําใหระบบการติดตอส่ือสารไดรับความ
เสียหาย โดยการทําลาย ทําใหเกิดความเสยีหาย ถอดถอน แกไข เปลี่ยนแปลง หรือทาํใหไร
ประโยชน ซ่ึงสิ่งที่มีไวเพื่อรองรับการทํางานของระบบหรือนําออกไปซึ่งพลังงานไฟฟาที่ใชสําหรับ
การทํางานของระบบ” (องอาจ เทียนหิรัญ,2546: 66) 
   4.3.2.1.5 ความผิดฐานปลอมขอมูลคอมพวิเตอร 
   ในกรณีที่เปนการแกไขขอมลูคอมพิวเตอรเพื่อใหผูอ่ืนหลงเชื่อวาขอมูล
นั้นเปนขอมูลที่แทจริง ความผิดฐานปลอมเอกสาร (Urkunden Falschung) ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 267 และ 270 ไมสามารถนํามาใชไดในกรณนีี้ เนื่องจากขอมูลที่ถูกเก็บไวใน
แฟมขอมูลคอมพิวเตอรในชพิคอมพิวเตอร (Computer Chip) หรือขอมูลที่ปรากฏอยูบน
จอคอมพิวเตอร ไมถือวาเปนเอกสาร (Uekunde) ตามความหมายในบทบัญญัติดังกลาว เพราะตาม
หลักกฎหมายของเยอรมัน เอกสารตองมีลักษณะ “สามารถอานไดและมองเห็นได” (Legible and 
Visible) ดวยนัยนตาของคน และเอกสารนั้นตองประกอบไปดวยขอความตางๆของผูประพันธ ดวย
เหตุนี้เพื่อแกปญหาดังกลาวจงึทําใหมีการบญัญัติมาตรา 269 
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   มาตรา 269 การปลอมขอมูลคอมพิวเตอร 
   1) ผูใด โดยเจตนาที่จะหลอกลวงในการทาํธุรกรรมทางกฎหมาย เก็บ
เอาไว หรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลที่เปนหลักฐาน ในลักษณะที่จะมีการแสดงเอกสารเท็จ หรือ
เอกสารที่ถูกแกไขเปลี่ยนแปลง ถาขอมูลถูกทําใหเขาใจเชนนั้นหรือไดใชขอมูลที่ถูกเก็บเอาไว หรือ
ขอมูลที่ไดรับการแกไขเปลีย่นแปลงแลว ผูนั้นจะตองรับโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ 
   2) การพยายามกระทําความผิดตองระวางโทษ 
   มาตรานี้ใชในกรณีที่เปนการปลอมเอกสารโดยผูกระทํามเีจตนา
หลอกลวงในการทําธุรกรรมทางกฎหมาย และขอมูลที่ปลอมนั้นเปนขอมูลที่เปนหลักฐาน 
(Probative Data) (องอาจ เทยีนหิรัญ,2546: 67) 
   4.3.2.1.6 ความผิดฐานฉอโกงทางคอมพิวเตอร 
   ตามกฎหมายเยอรมัน บทบญัญัติเดิมคือ มาตรา per.265 StGB “Betrug” 
(Deceit) ไมสามารถนํามาใชดําเนินคดกีับการฉอโกงทางคอมพิวเตอร เพราะความผิดฐานนี้สามารถ
ใชไดเฉพาะกรณีที่เปนการหลอกบุคคลจริงๆ (Natural Person) เทานัน้เนื่องจากเครื่องจักร 
(Machine) ไมสามาถูกหลอกได เพราะเครือ่งจักรทํางานตามโปรแกรมที่กําหนดเอาไว  
สาระสําคัญของการหลอกลวง (Misleading) คือ การที่บุคคลนั้นจะไมตัดสินใจกระทําส่ิงนั้นเลย ถา
เขารูขอเท็จจริงที่เขาใชเพื่อประกอบการตัดสินใจเปนเรื่องที่ไมจริงหรือไมครบถวนตามความจริง 
นอกจากนี้แมวาจะมมีาตรา 265(a) StGB Automatenmissbrauch (Abuse of Automates) ซ่ึงใช
ดําเนินคดกีับการใชเครื่องจักรโดยมิชอบ (Manipulation of Machine) เพื่อใหเครื่องจกัรทํางานโดย
มิไดมีการชําระเงินใหถูกตอง แตมาตรานีก้็ไมสามารถใชดําเนินคดกีับการฉอโกงทางคอมพิวเตอร
ได เพราะคอมพิวเตอรไมอยูในลักษณะของ “Automates” ตามที่มาตรานี้กําหนด ดวยเหตุนี้ จึงมี
ความจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาคือมาตรา 263 (a)  
   มาตรา 263(a) การฉอโกงทางคอมพิวเตอร 
   ผูใดเจตนาเพื่อใหตนเอง หรือบุคคลอื่นไดรับซ่ึงประโยชนใดๆในทาง
ทรัพยสินที่มิชอบดวยกฎหมาย ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น โดยทําใหเกิดผล
กระทบตอการประมวลผลขอมูล โดยการใชโปรแกรมที่มิชอบ โดยการใชขอมูลที่ไมถูกตอง 
หรือไมสมบูรณ โดยการใชขอมูลโดยปราศจากอํานาจ หรือโดยการแทรกแซงใดๆ โดยปราศจาก
อํานาจในการทําธุรกรรม บุคคลนั้นจะตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิ 5 ป หรือปรับ 
   เมื่อพิจารณาบทบัญญัติใหมตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
เยอรมันแลวจะเหน็วา กฎหมายเยอรมันใหความคุมครองในเรื่องความลับ ความครบถวน และ
ความสามารถในการใชประโยชนไดของขอมูลคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย
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คอมพิวเตอรอยางครบถวน และคุมครองสิทธิในทรัพยสินของเจาของทรัพยสินจากการกระทํา
ความผิดรูปแบบใหมโดยบทบัญญัติใหมถูกบัญญัติบังคับอยูเดิม เชน การบัญญัติความผิดฐานจาร
กรรมขอมูลคอมพิวเตอร มาตรา 202 (a) เพื่ออุดชองวางในกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการให
ความคุมครองขอมูล การบัญญัติความผิดฐานแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลคอมพิวเตอรมาตรา 303 (a) 
และความผิดฐานกอวนิาศกรรมทางคอมพิวเตอร มาตรา 303 (b) ควบคูกับความผิดฐานทําใหเสยี
ทรัพยมาตรา 303 และการบญัญัติความผิดฐานปลอมขอมูลคอมพิวเตอร มาตรา 269 ควบคูกับ
ความผิดฐานปลอมเอกสาร มาตรา 267 และ 270 และการบัญญัติความผิดฐานฉอโกงทาง
คอมพิวเตอรมาตรา 263 (a) ควบคูไปกับความผิดฐานฉอโกงมาตรา 265 (องอาจ เทียนหิรัญ, 2546: 
67-68) 
   
  4.3.2.2 กฎหมายประเทศออสเตรเลีย 
  ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศที่มีการบญัญัติกฎหมายการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพวิเตอรตั้งแตป ค.ศ.2001 และไดมีการแกไขปรับปรุงอีกครั้งในป ค.ศ.2004 โดย
แบงเปนสองสวน คือ 
  รายการแรก :  ความผิดที่เกีย่วของกับคอมพิวเตอร ไดแก 
  พระราชบัญญัติหนวยขาวกรองดานความมัน่คงแหงประเทศออสเตรเลีย 1979 
  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอาญา 1914      
  พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา 1995    
  พระราชบัญญัติวาดวยบริการดานการศึกษาสําหรับนักศกึษาตางประเทศ 2000
  พระราชบัญญัติโทรคมนาคม (การลักลอบดักขอมูล) 1979  
  รายการที่สอง :  อํานาจบังคบัใชกฎหมายอันเกี่ยวของกบัขอมูลอิเลกทรอนิก 
  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 1914    
  พระราชบัญญัติศุลกากร 1901  

  กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอรของออสเตรเลียนั้น เปน
การนํากฎหมายที่มีอยูแลวมาบัญญัติเพิ่มเติมหลักการวา การกระทําความผิดตามกฎหมายใด 
นอกจากจะเปนความผิดตามกฎหมายนั้นแลว ยังอาจเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรอีกดวย       
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  4.3.2.3 กฎหมายประเทศอังกฤษ 
  สําหรับประเทศอังกฤษนั้น ไดบัญญัติกฎหมายการกระทาํความผิดเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร แยกตางหากจากกฎหมายอาญา จุดประสงคของพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรโดยมิชอบ ค.ศ.1990 คือ เพื่อคุมครองขอมูลคอมพิวเตอรจากการเขาถึง
และเปลี่ยนแปลงโดยมิไดรับอนุญาต รวมถึงวัตถุประสงคอ่ืนๆที่เกี่ยวของดวย โดยมีลําดับเนื้อหา
สวนตางๆ ดังตอไปนี ้
  4.3.2.3.1 ความผิดวาดวยการใชคอมพิวเตอรในทางที่มิชอบ 
    1) การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต 
    2) การเขาถึงโดยมีเจตนากระทําหรืออํานวยใหมกีารกระทําความผิดอื่นๆ 
    3) การเปลี่ยนแปลงขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนญุาต 
  4.3.2.3.2 อํานาจใจการตดัสินคดีของศาล 
    1) ขอบเขตของการกรทําความผิดภายใตพระราชบัญญัตินี้ 
    2) สวนเชื่อมโยงความสําคัญกับอํานาจในการตัดสินคดีภายในประเทศ 
    3) ขอบเขตของความผิดประเภททีย่ังไมเปนความผิดสาํเร็จที่เกีย่วของกับ
ความผิดภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
    4) ความเกีย่วของกับกฎหมายทั่วไป 
    5) ความเปนพลเมืองสหราชอาณาจักรไมมีนัยสําคัญ 
  4.3.2.3.3 ภาคผนวกและเรื่องทั่วไป 
    1) กรณยีกเวนสําหรับอํานาจการบังคับใชกฎหมายบางประการ 
    2) การดําเนนิคดีสําหรับความผิดภายใตสวนที่ 1 
    3) การพิจารณาโทษสําหรบัความผิดภายใตสวนที่ 1 ในการดําเนินคดี
สําหรับความผิดภายใตสวนที่ 2 หรือ 3  
    4) การดําเนนิคดีในประเทศสกอตแลนด 
    5) หมายคนสําหรับความผิดภายใตสวนที่ 1 
    6) การสงมอบตัวผูกระทําความผิดตามตาราง 1 ของพระราชบัญญัติสง
มอบผูรายขามแดน 1990 
    7) การบังคับใชในสาธารณรัฐไอรแลนดเหนือ 
    8) การตีความ 
    9) การอางอิง การเริ่มบังคับใช และอ่ืนๆ  
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  ในสวนทีเ่กีย่วกับพนักงานเจาหนาที่นัน้ เปนกรณีที่ผูพิพากษาไดพิจารณาออก
หมายคนใหอํานาจนายตํารวจเขาและตรวจคนในพืน้ที่ส่ิงปลูกสรางโดยใชกําลังตามความเหมาะสม
และจําเปนโดยหมายคนภายใตพระราชบญัญัตินี้ อาจอนุญาตบุคคลติดตามนายตํารวจเพื่อทําการ
สืบคน และมผีลใชบังคับเปนเวลา 28 วันหลังจากวันทีอ่อกหมาย (Computer Misuse Act 
1990(C.18)1990 Chapter 18,1990)  และในการดําเนนิการตามหมายคนนั้น นายตํารวจอาจยึด
ส่ิงของที่มีเหตุสมควรเชื่อวาเปนหลักฐานของการกระทําความผิดภายใตสวนที่ 1 ที่ไดเกิดขึ้นหรือ
จะเกดิขึ้น 
 
 4.3.2,4 กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
   อุปสรรคอีกประการหนึ่ง สําหรับการบังคับใชกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร 
คือ การกระทําสวนใหญ ไมสามารถเห็นตัวผูกระทําความผิดได (invisible) ทั้งนี้ไมเหมือนกับการ
ทําความผิดอาญาทั่วไป ที่พบเห็นรองรอยการกระทําความผิดไดงาย ชัดเจน เปนรูปธรรม เชน การ
งัดแงะ ทุบกระจก จริงอยูวาอาชญากรคอมพิวเตอรมือใหมอาจทิ้งรองรอย ที่เรียกวา รอยเทา
อิเล็กทรอนิกส (electronic footprints) แตหลักฐานอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ยากนักในการแยกแยะ
หรือ ช้ีตัวเจาของรอยเทาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว แมวาในปจจุบันนี้ หลายประเทศสอดสองการ
กระทําผิดดังกลาวโดยหนวยงานของรัฐ เชน FBI ของอเมริกา ก็พัฒนาความสามารถในการ
ตรวจสอบ สอดสองการกระทําผิดทางคอมพิวเตอรนี้อยางใกลชิด โดยทําตัวเปนตํารวจลองหน 
เพื่อที่จะจับโจรลองหนนี้เหมือนกัน เชน มีการใชเทคโนโลยีที่เรียกวา "Carnivore" ซ่ึงสามารถทํา
การตรวจสอบอีเมลสวนบุคคลได หากแตเทคโนโลยีนี้ ถูกโจมตีอยางหนักจากสาธารณะชน 
เนื่องจาก ประชาชนเกรงวาสิทธิสวนบุคคลจะถูกบุกรุกจาก การตรวจสอบของ FBI ดวยวิธีนี ้
  สําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอรนั้น กฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
ไดแบงประเภทความผิด ไดดังตอไปนี ้
  4.3.2.4.1 การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงโปรแกรม และไฟลคอมพิวเตอร 
           การเขาถึงโดยมิไดรับอนุญาตนี้ เกิดขึน้เมื่อผูกระทําประสบความสําเร็จในการเขา
สูเปาหมาย ซ่ึงเปนโปรแกรม หรือ ไฟลคอมพิวเตอร ผูกระทําอาจเปนบคุคล หรือ เปนคอมพิวเตอร
ที่ถูกสั่งการใหประทํา โดยการโปรแกรม การเขาถึงอาจจะสําเร็จไดดวยทางอิเล็กทรอนิกส เชน ผาน
ทางรหัส/password และโดยกลไกอื่น ๆ หรือ สําเร็จไดดวยทางกายภาพ เชน การลักรหัสประจําตัว 
/personal identification passwords (PIN) 
           การเขาถึงระบบโดยมิชอบนี้ สามารถกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลเปนสวนตวั 
หรือ แกองคกรโดยรวม เชน การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ยอมเปนอันตรายตอสิทธิสวนบุคคล 
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(privacy)ของเหยื่อ หากวา ผูกระทํานําเขามูลสวนบุคคลนั้น ไปเผยแพร หรือ จําหนายตอใหแก
บุคคลที่สาม 
           ในขณะที่ การเขาถึงระบบทางการคา ขอมูล หรือ ความลับทางการคาของบริษัท
เหยื่อยอมเปนอันตราย ตอการลวงรูโดยมชิอบตอความลับทางการคาของธุรกิจคูแขง หากผูกระทาํ
นําขอมูลดังกลาวไปเผยแพร หรือ จําหนายตอคูแขงทางการคาของเหยือ่ แนนอนวาในกรณีนี ้
ผูกระทําหวังผลประโยชนทางการเงินจากการเขาถึงขอมูลดังกลาว 
           โดยทั่วไปผูกระทําในลักษณะนี้จะมีมูลเหตจุูงใจทีแ่ตกตาง กันไปในการเลือกที่จะ
เขาถึงแตละประเภท เชน พวกที่มีมูลเหตจุงูใจทางการเงนิ (จารกรรมลขิสิทธิ์ หรือความลับทาง
การคา), พวกคากําไรจากศตัรูของเหยื่อ (จารกรรม-Espionage), พวกทําเพื่อสนองความพอใจ
สวนตัว (สืบความลับคูรัก หรือ ศัตรู) รวมไปถึงตองการทาทายกฎหมาย (แอบอางตวั) หรือพวก
เคียดแคนตองการเอาคืน ซ่ึงโดยมากเปนลูกจาง หรือ อดตีลูกจางที่ตองการแกแคนนายจางตวัเอง  
  4.3.2.4.2 การทําลาย หรือ ปนปวนระบบโดยมิไดรับอนญุาต 
           การปนปวนระบบนี้ เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายกวาการทําอาชญากรรม
คอมพิวเตอรอ่ืน ๆ การกระทาํนี้เกิดขึน้ แทรกแซงระบบการทํางานของซอรฟแวร หรือ ฮารดแวร 
โดยมิไดรับอนุญาต ถูกรูจักกันในกลุมตอไปนี้ ไวรัส  เวริม  โทรจัน ฮอรสและการทําใหระบบ
ปฏิเสธการใหบริการ 
  ไวรัส (Viruses) คือ โปรแกรมซึ่งดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืน การดัดแปลง
ดังกลาว ทําใหโปรแกรมที่ติดไวรัส เพิ่มจํานวนตวัไวรัส เปรียบเทียบงาย ๆ คือ ถาโปรแกรมเดิม ไม
มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือวา มีสุขภาพดี ตอมาโปรแกรมเดิมติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร ทําให
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงไป โดยไวรัสเพิ่มจาํนวนเปนทวคีูณ 
เมื่อโปรแกรมติดเชื้อแลว โปรแกรมจะทําการเรียกใหระบบควบคุมคอมพิวเตอร เพิ่มจํานวนไวรัส 
ไปยัง โปรแกรมเปาหมายอกีทีหนึ่ง และเมื่อคอมพิวเตอรซ่ึงมีโปรแกรมติดเชื้อแฝงอยู ทําการติดตอ
กับ อีกคอมพิวเตอรหนึ่ง ไมวาจะทางอินเทอรเน็ตหรือติดตอโดยตรงกับคอมพิวเตอร อาจจะโดย 
floppy disk ทั่วไป ไวรัสอาจแพรกระจายไปจากคอมพิวเตอรติดเชื้อตัวแรก โดยทัว่ไปแลวไวรัสไม
อันตราย แตความเปนอันตรายของมัน ขึ้นอยูกับรหัสที่เพิ่มเติม ที่ติดไปกับไวรัสเพื่อทําการเพิ่ม
จํานวนดวยตวัเอง (self-replication) อยางไรก็ตาม ไวรัสบางชนิดก็มีอันตรายรายแรงตอโปรแกรม
และคอมพิวเตอร 
  เวิรม (Worms) เปนโปรแกรมเดี่ยวซ่ึงเพิ่มจํานวนดวยตวัมันเอง ทั้งเวิรมและไวรัส
เปน self-replicate จะแตกตางกันตรงที่ ไวรัสตองใหมนษุยส่ังการ โดยการดาวโหลดไฟลที่เจาะจง 
เพื่อใสไปในดสิค (disk) ที่ติดเชื้อ ในขณะที่เวิรมใชเครือขายคอมพิวเตอร ในการเพิ่มจํานวนตัวเอง 
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โดยไมตองใหมนุษยมาเกี่ยวของ ในการสงผาน ที่มีช่ือเสียงอยางมาก เชน I LOVE U ซ่ึงเปน
สวนประกอบทั้งไวรัสและ เวิรม ILOVEU แพรกระจายเร็วกวาเกาเทาของไวรัสเมลลิซา (Melissa) 
คอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งลานเครื่องในอเมริกาเหนือไดรับอีเมลพรอมเวิรมไอเลิฟยู เรียกอีกอยางวา 
บั๊ก (bug) ตัวบัก๊ดังกลาว ทําให บริษัทอยาง AT&T, Ford Mortor Co, Merrill Lynch & Co., ตองปด
ใหบริการระบบอีเมลของตนเอง เพื่อปองกนัการแพรกระจายเวิรมดังกลาว จากการสืบสวน ปรากฏ
วา ILOVEU บั๊กถูกปลอยมาจาก ประเทศฟลิปปนส แตฟลิปปนสไมมีกฎหมายจัดการกับผูกระทาํ
ผิดกรณีนี้ เพราะไมมีกฎหมายใชบังคับในเรื่องไวรัส กับการเจาะระบบ 
  โลจิก บอม (Logic Bombs) และทรอจาน ฮอรส (Trojan Horses) 
           โลจิก บอมจะสั่งใหคอมพิวเตอรทําการตามคําส่ังที่ไดใหไว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ภายใตเงื่อนไขที่แนนอน เปรียบเสมือนการทํางานของระเบิดเวลานัน่เอง หากถึงเวลาที่กําหนดมัน
จะระเบดิเอง โลจิกบอม อาจไมกอความเสยีหายใด ๆ แตกอความรําคาญเทานั้น เชน ปนปวนการ
ทํางานของคอมพิวเตอร ในวนัที่ 13 กันยายน หรืออาจจะทําใหเกดิความเสียไดดวย เชน ส่ังให
ฮารดดิสทําการลบขอมูลดวยตัวเอง ในเมยเดย (May day) โลจิก บอมสามารถฝงตัวโดยไมถูก
ตรวจจับได ในทั้งฮารดแวร และซอรฟแวร และพรอมทีจ่ะปฏิบัติการตามคําส่ัง ณ เวลาที่กําหนดไว 
บางครั้งโลจิก บอมอาจเปนประโยชนตอการอาชกรรมในความเปนจริง เชน โจรปลนธนาคารสั่งให
ระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารปดการทํางาน ดวยโลจิก บอมบัก๊ ณ เวลา ตีสอง วันเสารซ่ึง
โจรจะเขาทําการปลนธนาคาร โปรแกรมนี้ฝงตัวอยูในแตละเวอรช่ันของโปรแกรม เปนไปไดวา 
เปนลานโปรแกรมอาจถูกจําหนาย และตวัโลจิก บอมนี้ไดปฏิบัติการตามเวลาที่ตั้งไปแลว 
ในกรณีของทรอจาน ฮอรส นั้นตรงกันขามกับการทํางานของโลจิก บอม ทรอจาน ฮอรส เปน
โปรแกรมคอมพิวเตอร บางตัวทําหนาที่ที่เปนประโยชน แตบางตัวก็แฝงไวดวยรหัสที่รายกาจ 
(malicious code) รหัสดังกลาวอาจกอใหเกดิไวรัส หรือ คอมพิวเตอรบั๊กอื่น ๆ ทั้งนี้ รวมถึงอนุญาต 
ใหเขาถึงไดโดยมิชอบจากบคุคลภายนอก ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร วากันวา ทรอจาน ฮอรสเปนวิธี
ปกติที่ใชในการปลอยไวรัสเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
  ทําใหระบบปฏิเสธการใหบริการ (Distributed Denial of Service) 
          การทําใหระบบปฏิเสธการใหบริการ หรือ Distributed Denial of Services 
ตอไปนี้ขอเรียกวา DDOS ทําการโจมตีเว็บไซต และทําใหเว็บไซตดังกลาวไมสามารถติดตอส่ือสาร
กับคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ได การโจมตีดวยDDOS นั้นเกิดจากผูกระทําสามารถเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรเปาหมายได จากนั้น ผูกระทําไดติดรหัสไวที่ระบบเหยื่อ ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําให
ผูกระทํากลายเปนเจานาย หรือ "Master" ของระบบเหยื่อไปโดยปริยาย นอกจากนั้น ผูกระทํายัง
สามารถเจาะระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อติดตั้งรหัสซึ่งจะเปลี่ยนทัง้ระบบใหกลายเปนตวัแทน 
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(Agents) หรือ ทาส ( "Zombies" or "Slaves")ของผูกระทํา มาสเตอรแตละตัวสามารถทําการควบคุม
ตัวแทนไดหลายตัว ในเวลาเดียวกัน ในขณะเดยีวกัน เจาของเครือขายตัวจริง ถูกกลายสภาพเปน
เหยื่อบุคคลทีส่าม โดยเหยื่อบุคคลที่สามนี้จะไมรูวามีอุปกรณ หรือ รหสัอันตรายไดถูกติดตั้งใน
ระบบของตนเองแลว 
           หลังจากที่ตวัแทนไดรับคําส่ัง มันจะทําการทําซํ้าซ่ึงคําส่ังดังกลาว เพื่อจะติดตอกับ
เปาหมายในการโจมตีที่แทจริง โดยทั่วไปจะมีการใชที่อยูอินเทอรโปรโตรคอลปลอม (spoofed IP 
address) เพื่อปองกันไมให ผูรับคําส่ังดังกลาวทราบแหลงตนตอที่แทจริง ตัวแทนจะกอใหเกิดการ
ติดขัดดวยการหลั่งไหลมาของขอมูลจํานวนมหาศาลจากแหลงตาง ๆ บางครั้งการโจมตีแบบนี้ 
เรียกวา SYN Flood เนื่องจาก SYN เปนความพยายามครั้งแรกในการสั่งคอมพิวเตอรทําการติดตอ
กับเครื่องคอมปลายทาง ดวยจํานวนการรองขอของ SYN คอมพิวเตอรปลายทางจะลนหลามไปดวย
ความพยายามที่จะรู และทําใหสําเร็จซึ่งการติดตอกับเครือ่งคอมที่สงขอความแตละเครื่อง อยางไรก็
ตาม คอมพิวเตอรปลายทางที่เปนเหยื่อเปาหมายของการโจมตี ไมสามารถจะติดตอกบัคอมพิวเตอร 
ที่ถูกบังคับใหสงขอความได รวมทั้งเหยื่อเปาหมายยังสูญเสียความสามารถในการบริการลูกคา ของ
ตัวเองจริง ๆ ไปดวย นี่เองจึงเปนที่มาของ การปฏิเสธการใหบริการ 
           หลายทานคงจาํกรณี การโจมตีแบบ DDOS นี้ได เหตุเกดิเมื่อเดือนกุมภาพันธ ป 
2000 วัยรุนอายุ 15 ปชาวแคนนาเดยีน รูจกักันในนานแฝงวา "MafiaBoy" ไดถูกกลาวหาวา ใช 
DDOS โจมตี เพื่อตองการจะปดการใหบริการของเว็บไซตดังหลายไซต เชน Yahoo!, Buy.com, 
E*Trade, CNN.com และเวบ็อื่น ๆ โดยทัว่ไปแลว คอนขางยากที่จะตดิตาม DDOS แฮคเกอร เพราะ
การทวมขอความจํานวนมหาศาล อันเกิดจากการเรียกโดยมิชอบดวยกฎหมายนัน้ มาจากเครื่อง
คอมพิวเตอรทางไกล มากกวาจะมาจากคอมพิวเตอรของแฮคเกอรนั้นเอง ในกรณนีี้ มาเฟยบอย ได
สราง "dummy" เวบไซตขึ้น เพื่อเปนแหลงตนทางในการเรียกขอความ ซ่ึงยิ่งทําใหการติดตามแฮค
เกอร ผูกระทําความผิดลําบายยิ่งขึ้น อยางกต็าม FBI ไดสืบทราบขอมูลของ มาเฟยบอย จาก
อินเตอรเน็ตแชทรูม (Internet Chat Room) ซ่ึงตัวแฮคเกอรใชติดตอสนทนากับเพื่อนในกรณีการ
กระทําดังกลาว ขอเท็จจริงไมปรากฏวา แฮคเกอรผูนี้ถูกจับไดในที่สุดหรือไม 
           การกระทําผิดโดยการเจาะระบบ และการปนปวนระบบ นั้นมีกฎหมาย U.S. ที่
เกี่ยวของดังนี ้
           The Computer Fraud and Abuse Act (1994) เปนกฎหมายระดับ รัฐบาลกลาง หรือ 
Federal Statute โดยพิจารณาตามมาตราตอไปนี ้
  United States Codes (U.S.C) 
  18 U.S.C. 875 Interstate Communications: Including Threats, Kidnapping, 
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Ransom, Extortion 
  18 U.S.C. 1029 Possession of Access Devices 
  18 U.S.C. 1030 Fraud and related activity in connection with computers 
  18 U.S.C. 1343 Fraud by wire, radio or television 
  18 U.S.C. 1361 Injury to Government Property 
  18 U.S.C. 1362 Government communication systems 
  18 U.S.C 1831 Economic Espionage Act 
  18 U.S.C. 1832 Trade Secret Act 
           คดีตัวอยางกรณี แฮคเกอรถูกดําเนนิคดีตามกฎหมายขางตน สามารถอาน
ขอเท็จจริงไดจากคดีของ The UNITED STATE V. KEVIN DAVID MITNICK  
 
  4.3.2,4.3 การขโมยลักษณะบงเฉพาะ (Theft of Identity) 
           การลัก หรือ ขโมยลักลักษณะบงเฉพาะนี ้อาจเรียกอกีอยางวา การแอบอางตัวของ
ผูกระทํา ตอบุคคลที่สาม วาตนเปนอีกคนหนึ่งซ่ึงผูกระทําสามารถใชลักษณะเฉพาะของผูถูกแอบ
อาง หรือ ของเหยื่อ เชน ใชหมายเลขบัตรเครดิต, เลขบัญชีธนาคาร ที่อยู, ขอมูลสวนบุคคลอื่นของ
เหยื่อ (ช่ือ, รูปภาพ หรือ แมกระทั่งหนังสือเดินทางของเหยื่อ) การแอบอางตัวทางอินเทอรเน็ตเชนนี ้
ทําไดงาย เพราะโดยทัว่ไปผูกระทําไมไดมคีวามรูคอมพิวเตอรขั้นสูงแตอยางใด เรียกวา ใชอีเมลได 
ก็สามารถกระทําความผิดในลักษณะนี้ได เชน นาย ก. แอบอางตนวาเปนนาย บี โดยใชหมายเลข
บัตรเครดิตของนาย บี ส่ังซ้ือหนังสือจาก Amazon.com อีกตัวอยางหนึ่ง นายเอก แอบอางตนวาเปน
นายโท โดยสงอีเมล และเอกสารปลอมที่แสดงตนวา เปนนายโทจริงเพื่อขอใหทางบริษัทจด
ทะเบียนโดเมนเนม เปลี่ยนช่ือเจาของweb site Tho.com ซ่ึงเดิมเปนของนายโท ใหเปลี่ยนมาเปน
ของนายเอก กลายเปนวา นายเอกไดเปนเจาของ Tho.com โดยไมตองจายเงินคาสิทธิ์ในการใชที่อยู
อินเทอรเน็ตดงักลาวใหนายโทแตอยางใด 
           การลักลักษณะบงเฉพาะอาจเกิดไดในกรณีของ กรณีปลอมแปลง Internet 
Protocol หรือ IP Spoofing โดยที่ผูกระทําใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทาํใหเครื่องคอมพิวเตอรเหยือ่
หลงเชื่อ และคอมพิวเตอรเหยื่อไดเปดทางให ผูกระทําใชเทคนิคคอมพิวเตอรสามารถเขาระบบ
ควบคุมของคอมพิวเตอรเหยื่อไดสําเร็จ 
           อีกกรณีเรียกวา Page-jacking เกิดขึ้นจาก ลิงค, โลโก, หรือ ที่อยูเว็บไซตอ่ืน ๆ ถูก
ตั้งโปรแกรมซ้ํา ทําใหลูกคาของเว็บเหยื่อหลงไปยังเว็บอืน่ที่ไมตองการจะไป ตวัอยางเชน ถานาย
เอกคลิกไปที่ โลโก ของ eBay.com แตปรากฎวา เว็บไซตที่ปรากฎตอมาไมใชเว็ปของ eBay.com 
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แตเปนเว็บการพนันออนไลน GoCasino.com เปนตน ดังนี้แสดงวา eBay.com ไดถูกแจคไซดไป
แลว  
   
  4.3.2.4.4 การเผยแพรรูปอนาจารผูเยาว (Child Pornography) 
          การเผยแพรรูปอนาจารผูเยาวทางอินเทอรเน็ตนั้น นอกจากจะยากในติดตามจับกุม
ผูกระทําผิด เนือ่งอาจเปนกรณีกระทํารวมกันระหวางผูเผยแพร กับผูดาวนโหลด หรือผูซ้ือในหลาย
ประเทศ นอกจากนั้น บางประเทศมิไดมกีฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการปกปองสิทธิของผูเยาว ในเรื่อง
การเผยแพรภาพอนาจาร และยังมีปญหาในทางกฎหมายอีกดวยวา บางกรณีผูเผยแพรนํารูปของ
ผูเยาวมาตดัตอใหอยูในสภาพไมนุงหมเสื้อผา ทั้งที่รูปจริงมิไดอยูในสภาพเปลือยหรืออนาจารแต
อยางใด หรือแมกระทั้ง การสรางภาพดิจิตอลใหเปนรูปอนาจารผูเยาว จะเปนกรณีที่กฎหมายจะ
บังคับใชกับผูกระทําการดดัแปลงหรือสรางรูปดังกลาวไดหรือไม ปญหายังไมเปนทียุ่ติ จึงเปนเรื่อง
นาติดตามเปนอยางยิ่งวากฎหมายอเมริกนัในเรื่องนี้จะถกูตีความไปไดไกลแคไหน 
           การกระทําความผิดในกรณี เผยแพรรูปอนาจารผูเยาวนั้น กฎหมายอเมริกัน ได
กําหนดฐานความผิดไวใน The Child Pornography Prevention Act 1996 ตัวอยางคดีที่เพิ่งเกดิขึ้น 
และศาลพิพากษาเมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2002 ในคดี ASHCROFT, ATTORNEY GENERAL, et al., 
v. FREE SPEECH COALITION et al.  
 
  4.3.2.4.5 การกําจัดระบบปองกันการทําซ้าํ( Circumventing of Copy Protection) 
           ความผิดในการกําจัด หรือ แกไขระบบปองกันการทําซํ้า นั้น พิจารณาได ตาม the 
Digital Millennium Copyright Act 1998 หรือที่เรียกกันสัน้ ๆ วา the DMCA มีบรรพที่สําคัญ ๆ อยู
สองบรรพ คือ บรรพหนึ่งและสอง ซ่ึงมีเนื้อหายอ ๆ วา (1) กําหนดความรับผิด ในกรณีมีการกําจัด
ระบบการปองกันการทําซํ้า โดยอุปกรณซ่ึงเจาของมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อการเจาะระบบ 
(Cracking) และ (2) อธิบายมาตรการในการเยียวยา โดยผูใหบริการออนไลนสามารถหลีกเลี่ยง
ความรับผิดได 
  โดยยอๆ บรรพหนึ่งของ DMCA ไดกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการกระทํา
ความผิดสองประเภท 
  (1) สรางและ เผยแพร ผลิตภณัฑ ที่เจาะระบบปองกันการทําซํ้า 
  (2) บอกกลาวตอผูอ่ืน วาทําการเจาะระบบนั้นอยางไร 
           บรรพหนึ่ง DMCA ดังกลาวไดรับการวพิากษวจิารณมากทีเดียว เนื่องจากจําเลยที่
จะกลาวในคดตีัวอยางตอไป ควรไดรับการปกปองในการแสดงออกซึ่งความเหน็ นั้นคือ การพูด
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เกี่ยวกับการเจาะระบบ เพื่อการศึกษา หากแตวาทางธุรกิจส่ือสาร ซ่ึงเปนเจาของในงานอันมีลิขสิทธิ์ 
เห็นวา DMCA เปนเกราะปองกันที่ทําการปองกันแฮกเกอรผูเชี่ยวชาญทั้งหลาย ใชความรูของตน
เหนือกฎหมายและการปองกนัการทําซํ้า 
  คดีที่เกี่ยวกับกฎหมายขางตน ไดแก 
  MPAA v. Reimerdes: Cracking DVD with DeCss 
           ในปลายป 1999 DVD ขนาดหานิว้ ไดเขาสูตลาดทดแทนวีดีโอ VHS ที่เราดูกัน
เมื่อกอนนี้ ผูเลนดีวดีี ไดเลนแผนภาพยนตร หรือมิวสิควดิีโอชนิดดวิีดนิี้กับเครื่องเลนดีวดีีเฉพาะ 
หรือ กับเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งกับโนตบุคดวย อยางไรก็ตาม ดวีีดสีามารถเลนไดบน
คอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัติการวินโดนว และแมคเทานั้น แตไมสามารถเลนไดกับเครื่องที่ใช
ระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอส ของลีนุกซ (Linux) 
           แตปรากฎวา วยัรุนอายุ 15 ปชาวนอรเวยช่ือ Jon Johansen ไดคิดคนโปรแกรมที่
เรียกวา DeCSS ในการถอดรหัสระบบปองกันการทําซํ้าของดีวีดี DeCss ทําใหนกัโปรแกรมเมอร
ทั้งหลายเขียนโปรแกรมตามหลัก DeCss เพื่อทําใหเลนดวีีดีบนเครื่องคอมพิวเตอรทีใชลีนุกซได 
           เร่ืองราวบานปลาย เพราะกลุมแฮคเกอรที่มีเวบไซตช่ือวา 2600.com ไดทําการ
เผยแพร ซอสโคด DeCss และนอกจากนัน้ทําการลิงคไปยังเวบตาง ๆ ที่มีการพิมพ ซอสโคด DeCss 
เผยแพรทางอนิเทอรเน็ต ไมนานนัก ปรากฎวาบรรณาธิการเวบ 2600.com สองคนชื่อวา Eric 
Corley และ Shawn Reimedes ถูกฟองในขอหาทําการกาํจัดระบบปองกันการทําซํ้า และเผยแพร
วิธีการกําจดัระบบดังกลาว ซ่ึงการกระทําอันละเมิด DMCA มาตรา 1201(a)(2) 
           ศาลแหงรัฐนวิยอรกไดตดัสิน ในวันที่ 7 กนัยายน 2000 วา ใหบรรณาธิการทั้งสอง
ทําการลบขอมูลที่เกี่ยวกับ DeCss และยกเลิกการทําการเชื่อมตอกับเวบไซตที่มีขอมูลดังกลาวเสีย
ดวย  
  คดี Felten v. RIAA: Hacking SDMI and Talking About It 
          Professor Edward Felten นกัวิทยาศาสตรทางคอมพิวเตอรแหงมหาวทิยาลัย 
Princeton และทีมวิจัย ไดเขารวมการประลองความสามารถ ในการเจาะระบบความปลอดภัย ของ
กลุม the Secure Digital Music Initiative (SDMI) โดยเปาหมายของ SDMI นั้นเพื่อสรางระบบความ
ปลอดภัยใหกบัเพลงดิจิตอล ไมใหมกีารทําซํ้า แนนอนวาการแขงขันการเจาะระบบดงักลาวนั้นจะ
ทําใหทาง SDMI รูถึงจุดออนของระบบตนเองไดดีขึน้ และสรางระบบที่ดีกวาเพื่อปองกันการทําซํ้า
เพลงดิจิตอล 
           ปรากฏวา ศาสตราจารย Felten และคณะ ไดประสบความสําเร็จในการเจาะระบบ
ความปลอดภยัดังกลาว และศาสตราจารย ตองการที่จะเผยแพรงานวิจยัในการเจาะระบบดังกลาวใน
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งานประชุมนานาชาติคร้ังที่ส่ี ของคณะทํางานที่ปกปดขอมูล อยางไรก็ตามแผนการเผยแพรงานวิจยั
เปนอันระงับไป ดวย กลุม RIAA ไดยื่นจดหมายคําเตือนทางกฎหมายวา การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
การเจาะระบบของ SDMI อาจเปนการกระทําอันละเมิดตอกฎหมายแหงรัฐ และ รวมถึง DMCA 
ดวย แมวา ศาสตราจารย Felten มิไดเปดเผยงานวิจัยในการประชุมครั้งแรก แตไดเปดเผยรายงาน
ดังกลาวในงานประชุม USENIX Security Symposium คร้ังที่ 10 
           มิถุนายน 2001 องคกร Electronic Frontier Foundation (EFF) ตองการหาแนวทาง
ในหาการบังคับใช DMCA อยางชัดเจน จงึยื่นฟองตอศาลนิวเจอรซ่ี ( ภายใตช่ือคดี Felten v. RIAA) 
โดยมีจําเลยประกอบดวย RIAA, อัยการสูงสุด Ashcroft และรายชื่อผูสรางเทคโนโลยีปองกันการ
เจาะระบบอกีบางสวน 
           ตามคําฟองของ EFF นั้นรองขอใหศาล ตัดสินวา การตีพมิพงานวจิัยของ
ศาสตราจารย Felten และคณะ มิไดเปนการละเมิด DMCA เนื่องจากการกระทําของศาสตราจารย
ไดรับการปกปองภายใตเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ที่
รูจักกันในนาม First Amendment Speech และนอกจากนี้ EFF รองขอใหศาลออกคําสั่งหามมิให
จําเลยทําการพยายามหาม หรือขัดขวางไมใหศาสตราจารยเผยแพรงานวิจัยดังกลาวไมวาจะในงาน
ประชุม the Information Hiding Workshop หรือ ที่อ่ืน ๆ ดวย 
           RIAA จําเลย ไดโตแยงวา คดไีมมูล ไมมีความขัดแยงระหวาง EFF กับจาํเลย 
เรียกวา คดีความยังไมเกดิ นอกจากนัน้ จําเลยกลาววา การรองขอใหศาลออกคําส่ังขางตนกอนเกิด
ความเสียหาย เปนการขอที่ไกลกวาเหตุ ทั้งที่ไมปรากฎความขัดแยงระหวางคูกรณ ี
           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2001 ศาลตัดสินวา ไมปรากฎวาคดีมีมูล ยกฟองตามคําฟอง
แยงของจําเลย  
 
  คดี US v. Skylarov: Cracking an Adobe eBook 
           ในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2001 นาย Dmitri Sklyarov นักศกึษชาวรัสเซียถูกจับกุมโดย 
FBI ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอรเนีย ดวยเหตุที่ Sklyarov ไดรวมงานสัมมนา DEFCON-9 ที่
ลาสเวกัส ในการประชุมดังกลาว Sklyarov เสนอรายงานเกี่ยวกับทฤษฎี และทางปฏิบัติของระบบ
ความปลอดภยัของ eBooks การกระทําดังกลาวถูกกลาวหาวา เปนการละเมิด DMCA ซ่ึงถา นาย 
Sklyarov ถูกตัดสินวาผิดจริงตามกฎหมายดงักลาว อาจมีโทษจําคุกถึง หาป และถูกปรบัอีก 
$500,000 
           อยางไรก็ตาม การละเมิด DMCA ผูกระทําการดังกลาว อาจอางขอปองกันในกรณี
ของ การใชอยางยุติธรรม หรือ Fair Use ภายใต 17 USC 107 ซ่ึงเปนกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหมี
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การใชงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไมเปนการละเมิดสิทธิ์ของเจาของลิขสิทธิ์ภายใตเงื่อนไข ที่กฎหมายได
กําหนดไว เชน เพื่อการวิพากษวจิารณ, การรายงาน, การวิจัย, และเพื่อการศึกษา 
 
 4.3.2.5 อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรแหงสภายุโรป (Convention on 
Cybercrime ETS.185) 
  เนื่องจากการที่อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรเกดิขึ้นจากการที่
ประเทศตางๆ ในกลุมประเทศยุโรปไดแสวงหาแนวทางรวมกัน โดยมีความตั้งใจอยางแนนอนทีจ่ะ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร อนุสัญญานี้จึงกาํหนดมาตรการตางๆ เอาไว
อยางมากมาย ซ่ึงรวมถึงเรื่องการกําหนดใหการกระทําความผิดตอคอมพิวเตอรรูปแบบตางๆ เปน
ความผิดดวย โดยที่ประเทศในสมาชิกของ EU รวมถึงประเทศอื่นๆที่ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้นั้น
ไดตระหนักถึงความเปนเรงดวนในการปองกันสังคมจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ซ่ึงตัว
อนุสัญญานี้ อาจเรียกไดวาเปน "แมแบบ" ในการออกกฎหมายภายในสําหรับประเทศตางๆที่รวมลง
นาม เพื่อใหแนวทางปฏิบัตแิละเปนการประสานความรวมมือกับกลุมประเทศอื่นๆที่ไดรวมลงนาม
ในอนุสัญญาฉบับนี้ดวย 
 และในปจจุบนักลุมประเทศยุโรปไดกลายเปนสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็ม
รูปแบบแลว โดยถือวาเทคโนโลยีดังกลาวเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของคนในกลุมประเทศ
ยุโรป และเปนปจจยัพื้นฐานที่นํากลุมประเทศยุโรปไปสูความสําเร็จในดานตางๆ ทัง้ทางดานสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมีการใชเทคโนโลยีทางการติดตอส่ือสารและคอมพิวเตอรอยางจริงจัง
ในกิจกรรมตางๆ เกือบทั้งหมด 
 ในสวนของปญหาเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เพือ่แกปญหาเรื่องนี้ และเพื่อให
สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารและคอมพิวเตอรไดอยางเต็มที่ กลุมประเทศ
ยุโรปจึงดําเนนิการเรื่องตางๆ ไปแลวหลายเรื่อง เชน การใหการสนับสนุนการประกอบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และการใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) การใหความคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา และการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล การเพิ่มระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในการทําธุรกรรมการตอตานการเผยแพรวตัถุที่เปนอันตรายและผิดกฎหมายบน
อินเทอรเน็ต 
 เนื่องจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายของคอมพิวเตอร ทําให
ประเทศในกลุมสมาชิกนั้นตระหนกัถึงความเสี่ยงที่ระบบคอมพิวเตอร และขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ทั้งหลายจะถูกใชเปนเครื่องมอืในการกออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร รวมถึงการรวบรวม
พยานหลักฐานตางๆในกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้นนัน้ ตางจากกฎหมายอาญาทั่วไป ซ่ึงเปาหมายของ
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การประชุมในการรางอนุสัญญาครั้งนี้นั้นมคีวามจําเปนทีจ่ะยับยั้งการกระทําใดๆที่สงผลโดยตรงตอ
ขอมูลซ่ึงเปนความลับ ความสมบูรณและความเปนระเบียบเรียบรอยของขอมูล ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การใชระบบ ขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอรในทางทีม่ิชอบที่จะเขาขายอาญชา
กรรมทางคอมพิวเตอร ขณะเดียวกันนั้น มีความจําเปนในการใหอํานาจอยางเพยีงพอในการ
ปราบปรามอาชญากรรมดังกลาว โดยสงเสริมใหมีระบบสืบสวน สอบสวน และดําเนินคด ีทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับนานาชาต ิ
 ในเรื่องการพยายามแกปญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรนั้น การดําเนินการอยางจริงจัง
ไดเร่ิมขึ้นตั้งแตเดือนเมษายน ค.ศ. 1998 เปนตนมา เมื่อคณะกรรมการยุโรป (The Commission of 
the European Communities) ไดเสนอผลการศึกษาเรื่องอาชญากรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่เรียก
กันวา “COMCRIME” study ตอ Council of Europe 
 ในเดือนตุลาคม ค.ศ.1999 The Tampere Summit of the European Council ไดสรุปผลการ
ประชุมวาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร จําเปนที่จะตองไดรับการแกไข โดยการพยายามทําใหมี
ฐานความผิดและสภาพบังคบัทางกฎหมายที่เปนสากล (Common Definition and Sanctions) 
 ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 ในการประชุมที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส The European 
Council ไดกลาวเนนถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงใหระบบเศรษฐกิจมีลักษณะที่สามารถ
แขงขันกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic) ให The Council of 
European และ Commission of European จัดทําแผนดําเนนิการ “e Europe” เพื่อใหสามารถใช
ประโยชนตางๆ จากขอดีของสังคมสารสนเทศใหไดมากที่สุด 
 แผนดําเนนิการนี้จัดทําโดย The commission of European และ The Council of Europe ซ่ึง 
The Feira Summit of the Europe Council ยอมรับแผนดงักลาวเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2000 โดย
แผนดําเนนิการนี้นอกจากกลาวถึงเรื่องเศรษฐกิจแลว กย็ังครอบคลุมถึงเรื่องการเพิ่มความปลอดภัย
ใหแกเครือขายคอมพิวเตอร และการตอตานดานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดยมีเปาหมายของ
การดําเนินงานใหเสร็จสิ้นกอนส้ินป ค.ศ. 2002 ดวย 
 เพื่อแสวงหาแนวทางรวมกันในการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
กลุมประเทศสหภาพยุโรปจึงเสนอใหมีการทําอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
(Convention on Cybercrime) ในการจดัทํารางอนุสัญญาฉบับนี้ไดมีการศึกษารายงานเกี่ยวกบั
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อประโยชนในการจัดทําอนุสัญญานี้ เชน 
การศึกษาจากรายงานอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรของสํานักงาน Federal Bureau of Investigation 
(FBI) ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการรายงานวา ระบบคอมพิวเตอรตางกวา 5,000 ระบบ มีความ
เสี่ยงที่สูงมากที่จะตกเปนเปาหมายของการกระทําผิด 
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 อนุสัญญาฉบับนี้เปดใหมีการลงนามเมื่อเดอืนพฤศจิกายน ค.ศ. 2001 ที่เมืองบูดาเปส 
(Budapest) ประเทศฮังการี ขณะนี้ประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกของกลุมประเทศยุโรปไดลงนามไป
แลวเปนจํานวน 34 ประเทศ สวนประเทศที่มิไดเปนสมาชิกของกลุมประเทศยุโรป ไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน และแอฟรกิาใต ก็ไดลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ดวยแลว อนุสัญญา
ฉบับนี้จะมีผลบังคับใชตอเมือ่มีการใหสัตยาบันในอนุสัญญา 5 ประเทศ โดยตองเปนสมาชิกของ
กลุมประเทศยโุรปที่ใหสัตยาบันอยางนอย 3 ประเทศ ขณะนี้มีการใหสัตยาบันในอนสัุญญาแลว 2 
ประเทศ คือ ประเทศอัลบาเนีย และประเทศโครเอเชีย 
 ในเรื่องของความจําเปนที่ตองมีอนุสัญญาฉบับนี้อาจพิจารณาไดจากสวนอารัมภบท 
(Preamble) ของอนุสัญญานี้ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดวา ในขณะนี้มีความจาํเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมี
นโยบายทางอาญาที่มุงคุมครองสังคมใหรอดพนจากปญหาเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดย
การใชกฎหมายที่เหมาะสม และการสนับสนุนเรื่องความรวมมือระหวางประเทศโดยจะตองมีการ
ยับยั้งการกระทําที่เหมาะสม และการสนับสนุนเรื่องความรวมมือระหวางประเทศโดยจะตองมีได
ของขอมูลคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอร รวมทั้งการกาํหนดใหการใช
ขอมูลคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอร โดยมิชอบเปนความผิดอาญา
ตามที่อนุสัญญากําหนดไว 
 อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร กําหนดมาตรการตางๆ เอาไวมากมายทั้ง
มาตรการภายในประเทศ (หมวดที่ 2) และมาตรการระหวางประเทศ (หมวดที่ 3) ในเรื่องมาตรการ
ภายในประเทศ อนุสัญญากําหนดไว 3 เร่ืองคือ กฎหมายอาญาสารบัญญัติ (สวนที่ 1) กฎหมายวิธี 
สบัญญัติ (สวนที่ 2) และเขตอํานาจศาล (สวนที่ 3) 
 ในสวนของกฎหมายอาญาสารบัญญัตินั้นความผิดฐานตางๆ ที่กําหนดไวในอนุสัญญาใน
สวนที่ 1 ตองเปนการกระทําโดยเจตนา ผูกระทําจึงจะมีความผิดทางอาญา สําหรับปญหาเรื่องการ
กระทําอยางไร จึงจะถือวาเปนการกระทําโดยเจตนานั้น ผูรางอนุสัญญาเห็นวา ควรปลอยใหเปน
เร่ืองของการตีความตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ ในบางฐานความผิดผูกระทําตองมี
เจตนาพิเศษดวย เชน ขอ 8 เร่ือง การฉอโกงทางคอมพิวเตอร ผูกระทําตองมีเจตนาพิเศษ คือเพื่อให
ไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เปนตน 
 
 ในสวนอนุสัญญาฯ สามารถแยกรายละเอยีดในการศกึษา ไดดังนี ้
 บทที่ 1 คือ นิยามและคําจํากัดความ (มาตรา 1)   
 บทที่ 2 มาตรการการบังคับใชในระดับประเทศ 
 ซ่ึงแบงไดสองรูปแบบ ไดแก กฎหมายสารบัญญัติ กลาวคือ การกระทําที่เปนความผิด
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เกี่ยวกับคอมพวิเตอร หรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (มาตรา 2-13) และกฎหมายวธีิสบัญญัติ คือ 
การใชอํานาจของรัฐ ในการสืบสวน สอบสวน เพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน และกระบวนการ
ดําเนินคด ีของพนักงานเจาหนาที่ผูเกีย่วของ (มาตรา 14 -21) และเขตอํานาจของศาล (มาตรา 22)  
 สําหรับบทที่ 3 เปนเรื่องของความรวมมือระหวางประเทศ โดยแบงเปนสองหัวขอใหญคือ 
หลักการทั่วไป และ บทบัญญัติเฉพาะ ในสวนของหลักการทั่วไปนัน้ มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
หลักการทั่วไปวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ (มาตรา 23) หลักการเกี่ยวกับการสงมอบ
ผูกระทําความผิด (มาตรา 24) หลักการทัว่ไปวาดวยความชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั (มาตรา 25 และ 
26 ) และกระบวนการเกี่ยวกับคําขอความชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกรณีที่ไมมีขอตกลงระหวาง
ประเทศใชบังคับ (มาตรา 27 และ 28 ) 
 และบทบัญญัติเฉพาะ มีรายละเอียด ดังนี้ คือ ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับ
มาตรการเรงดวน (มาตรา 29-30)  ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันวาดวยอํานาจในอํานาจการสืบสวน 
(มาตรา 31-34) และ เครือขายที่เปดทําการทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง (มาตรา 35) 
 บทที่ 4 บทบัญญัติสวนสุดทาย (มาตรา 36-48) เปนสวนที่เกี่ยวของกบักฎหมายระหวาง
ประเทศ คือ การลงนามและการมีผลใชบังคับ (มาตรา 36) การเพิ่มเติมประเทศในอนสัุญญา (มาตรา 
37) การบังคับใชตามอาณาเขต (มาตรา 38) ผลของอนุสัญญา (มาตรา 39) แถลงการณ (มาตรา 40) 
อนุมาตราเกี่ยวกับรัฐสหพนัธ (มาตรา 41) การสงวนสิทธิ์ (มาตรา 42) สถานภาพและการเพกิถอน
การสงวนสิทธิ (มาตรา 43) การแกไขและเพิ่มเติม (มาตรา 44) การแกไขขอพิพาท (มาตรา 45) การ
หารือระหวางประเทศในสนธิสัญญา (มาตรา 46) การเพกิถอน (มาตรา 47) และการแจงใหทราบ 
(มาตรา 48) 
 กฎหมายสารบัญญัติ  
  4.3.2.5.1 ความผิดฐานเขาถงึคอมพิวเตอรโดยปราศจากอํานาจ 
  อนุสัญญากําหนดเรื่องการเขาถึงคอมพิวเตอรโดยปราศจากอํานาจในขอ 2 โดย
กําหนดวา “รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นมาใชตามความ
จําเปน เพื่อกําหนดใหการกระทําตอไปนี้เปนความผิดอาญา เมื่อกระทําโดยเจตนาการเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรทัง้หมดหรือแตบางวนโดยปราศจากสิทธิเปนความผิดอาญา โดยรัฐภาคีอาจกําหนดให
ความผิดอาจเกิดขึ้นจากการฝาฝนมาตรการระบบรักษาความปลอดภยัตางๆ ดวยก็ได โดยเจตนา 
เพื่อใหไดรับขอมูลคอมพิวเตอร หรือมีเจตนาโดยทุจริตอยางอื่น หรือโดยเกีย่วของกบัระบบ
คอมพิวเตอรซ่ึงถูกตอเชื่อมกบัระบบคอมพิวเตอรระบบอืน่”  
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  ความมุงหมายของขอนี้คือ การใหความคุมครองประโยชนตางๆ ขององคกรตางๆ 
และปจเจกชนที่จะบริหารดําเนินการและควบคุมระบบคอมพิวเตอรของตนมิใหถูกรบกวนและ
สามารถใชงานไดตามปกติ (Undisturbed and Uninhibited Manner) 
  คําวา “การเขาถึง” (Access) หมายรวมถึง การเขาถึงทั้งหมด หรือเพยีงบางสวน
ของระบบคอมพิวเตอรซ่ึงไดแก ฮารดแวร (Hardware) สวนประกอบตางๆ (Components) ขอมูล
ตางๆ ที่ถูกเก็บไวในคอมพวิเตอร แตไมรวมถึงการสงขอความทางอิเล็กทรอนิกส (E-mail 
Message) หรือไฟล (File) ไปยังระบบคอมพิวเตอรดวย 
  การเขาถึงนี้รวมถึงการเขาระบบคอมพิวเตอรระบบอื่นดวย ในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอรนัน้ถูกเชื่อมตอกบัเครือขายการติดตอส่ือสารสาธารณะ (Public Telecommunication 
Networks) หรือระบบคอมพิวเตอรที่อยูบนเครือขายเดียวกัน เชน ระบบ LAN (Local Area 
Network) หรือ Internet ในหนวยความจํา 
  การกระทํานัน้เปนการกระทาํโดยผูกระทําปราศจากสิทธิถาการเขาถึงนั้นเปนการ
เขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่อนุญาตใหมกีารเขาถึงโดยไมเสียคาใชจาย หรือเปนระบบสาธารณะกถื็อ
วามีสิทธิ 
  เนื่องจากกฎหมายของประเทศตางๆ สวนใหญกําหนดใหการเขาถึงคอมพิวเตอร
โดยปราศจากอํานาจเปนความผิดอยูแลว แตส่ิงที่แตกตางกันก็คือ ขอบเขตหรือองคประกอบของ
ความผิด ดังนัน้ ในขอ 2 จึงกําหนดใหรัฐภาคีอาจกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความผิดฐานนี้ในขอบเขต
ที่แตกตางกนัได เชน ตองมีการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย มีเจตนาเพื่อจารกรรมขอมูล มี
เจตนารายอยางอื่น หรือเปนการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมตอระยะไกล (Connected 
Remotely) กับระบบคอมพิวเตอรอ่ืน หรือการเขาถึงระบบเครือขาย (Network) เชน Internet หรือ 
Extranet ก็ได (องอาจ เทียนหิรัญ, 2546:72-73) 
 
  4.3.2.5.2 ความผิดฐานดักขอมูลคอมพิวเตอร 
  อนุสัญญากําหนดเรื่องการดกัขอมูลคอมพิวเตอรไวในขอ 3 โดยกําหนดวา “รัฐ
ภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอยางอืน่มาใชตามความจําเปน เพื่อ
กําหนดใหการกระทําดังตอไปนี้เปนความผดิอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา การดักการสง
ขอมูลคอมพิวเตอรที่ไมใชของสาธารณะโดยปราศจากสทิธิซ่ึงสงตอไป จาก หรือภายในระบบ
คอมพิวเตอร โดยใชวิธีการตางๆทางเทคนิครวมถึงการปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจากระบบ
คอมพิวเตอรซ่ึงเก็บขอมูลคอมพิวเตอรนัน้ รัฐภาคีอาจกําหนดใหความผิดอาจเกิดขึน้จากการกระทาํ
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โดยทุจริต หรือโดยเกีย่วของกับระบบคอมพิวเตอรซ่ึงถูกเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรระบบอื่น
ดวยก็ได” 
  การกระทําความผิดในขอนี้เปนการละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคลในการ
ติดตอส่ือสารในทํานองเดยีวกัน การลักลอบดักฟง และการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท ความ
มุงหมายของขอนี้คือ การใหความคุมครองความเปนสวนตัวในการติดตอส่ือสารขอมูล (Data 
Communication)  
  เนื่องจากคอมพิวเตอรอาจปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic) ออกมาใน
ระหวางทีก่ําลังปฏิบัติงานอยู ส่ิงที่ถูกปลอยออกมานั้นไมถือวาเปนขอมลูตามความหมายในขอ 1 
แตเนื่องจากสิ่งที่ถูกปลอยออกมาจากคอมพิวเตอรนัน้อาจถูกนําไปใชเพื่อสรางหรือผลิตเปนขอมูล
ใหมได (Reconstructed) ดังนั้น ขอนี้จึงกําหนดใหการดกัสิ่งที่ถูกปลอยออกมาจากระบบ
คอมพิวเตอรเปนความผิดดวย (องอาจ เทยีนหิรัญ,2546:73-74) 
 
  4.3.2.5.3 ความผิดฐานแทรกแซงขอมูลคอมพิวเตอร 
  อนุสัญญากําหนดเรื่องการแทรกแซงขอมูลคอมพิวเตอรไวในขอ 4 โดยกําหนดวา 
   1) รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่น
มาใชตามความจําเปน เพื่อกาํหนดการกระทําตอไปนี้เปนความผิดอาญา และมาตรการอื่นมาใชตาม
การทําใหเสยีหาย การลบ การทําใหเสื่อม การแกไขเปลีย่นแปลง หรือการทําใหหมดสิ้นไปซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรโดยปราศจากสิทธิ 
   2) รัฐภาคีอาจสงวนสิทธิเพื่อกําหนดใหการกระทําในยอหนาที่ 1 เปนการ
กอใหเกิดอันตรายรายแรง 
  ความมุงหมายของขอนี้คือ การใหความคุมครองขอมูลคอมพิวเตอรในทํานอง
เดียวกันกับการใหความคุมครองวัตถุที่มีรูปรางจากการถูกทําใหเสียหายโดยเจตนา 
คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดขอนี้คอื ความครบถวนและการปฏิบัติงานที่ถูกตองของ
ขอมูลคอมพิวเตอร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร (องอาจ เทียนหิรัญ,2546:74) 
 
  4.3.2.5.4 ความผิดฐานแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร 
  อนุสัญญากําหนดเรื่องการแทรกแซงระบบคอมพิวเตอรไวในขอ 5 โดยกําหนดวา 
“รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นมาใชตามความจําเปนเพื่อ
กําหนดใหการกระทําดังตอไปนี้เปนความผดิอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา ไดแก การแทรกแซงอยาง
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รายแรงตอการทํางานของระบบคอมพิวเตอรโดยปราศจากสิทธิ โดยการนําเขา สง ทําใหเสียหาย 
ลบ ทําใหเสื่อม แกไขเปลี่ยนแปลง หรือการทําใหหมดสิ้นไปซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร” 
ความมุงหมายของขอนี้คือ การกําหนดใหการขัดขวางการใชระบบคอมพิวเตอรโดยชอบดวย
กฎหมายเปนความผิดทางอาญา  คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ ประโยชนของผู
ควบคุมและผูใชเครื่องคอมพิวเตอร ที่สามารถจะใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อทํางานไดตามปกติ 
(องอาจ เทียนหิรัญ,2546: 74-75) 
  
  4.3.2.5.5 ความผิดฐานปลอมขอมูลคอมพวิเตอร 
  อนุสัญญากําหนดเรื่องการปลอมขอมูลคอมพิวเตอรไวในขอ 7 โดยกําหนดวา “รัฐ
ภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นมาใชตามความจําเปนเพื่อ
กําหนดใหการกระทําดังตอไปนี้เปนความผดิอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนาและปราศจากสิทธิ ไดแก 
การนําเขา การแกไขเปลี่ยนแปลง การลบ หรือการทําใหหมดส้ินไปซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อทํา
ใหเกดิขอมูลปลอมโดยเจตนา เพื่อใหผูรับหลงเชื่อวาขอมูลนั้นเปนขอมูลที่แทจริง โดยไมคํานึงถึง
วาขอมูลนั้นจะสามารถอานออกและสามารถเขาใจไดหรือไมก็ตาม รัฐภาคีอาจกําหนดใหผูกระทํา
ตองมีเจตนาทีจ่ะฉอโกง หรือเจตนาโดยทจุริตอยางอื่นในทํานองเดยีวกัน เปนเงื่อนไขของความรับ
ผิดทางอาญาก็ได” 
  ความมุงหมายของขอนี้คือ การกําหนดฐานความผิดใหมใหมีลักษณะควบคูไปกับ
ความผิดฐานปลอมเอกสารเดิมเพื่ออุดชองวางความผิดฐานปลอมเอกสารเดิมที่กําหนดวารูปราง 
(Declaration Embodied in a Document) เนื่องจากขอมูลอิเล็กทรอนิกสไมมีลักษณะดงักลาว 
  คุณธรรมทางกฎหมายของขอมูลนี้คือ ความปลอดภัย (Security) และความถูกตอง
เชื่อถือได (Reliability) ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงหากขอมูลไมมีลักษณะดังกลาวก็อาจสงผล
กระทบตอผลทางกฎหมายได (องอาจ เทยีนหิรัญ, 2546:75) 
    
  4.3.2.5.6 ความผิดฐานฉอโกงทางคอมพิวเตอร 
   อนุสัญญากําหนดเรื่องการฉอโกงทางคอมพิวเตอรไวในขอ 8 โดยกําหนดวา “รัฐ
ภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นมาใชตามความจําเปนเพื่อ
กําหนดใหการกระทําดังตอไปนี้เปนความผดิอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนาและปราศจากสิทธิ ซ่ึงทํา
ใหผูอ่ืนสูญเสียไปซึ่งทรัพยสินโดย 
  a) การนําเขา การแกไขเปลีย่นแปลง การลบ หรือการทําใหหมดสิ้นไปใดๆ ซ่ึง
ขอมูลทางคอมพิวเตอร 
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  b) การแทรกแซงการทํางานของระบบคอมพิวเตอรใดๆโดยการฉอโกง หรือโดย
เจตนาทุจริตเพื่อใหไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยปราศจากสิทธิสําหรับตัวเองหรือบุคคลอื่น” 
  ความมุงหมายของขอนี้คือ การกําหนดใหการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมายใดๆที่
เกี่ยวกับระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร โดยมีเจตนาที่จะทําใหเกดิการโอนทรัพยสินโดยผิด
กฎหมาย (An Illegal Transfer of Property) เปนความผิดทางอาญา 
  เพื่อใหถอยคําตางๆในขอ 8 สามารถครอบคลุมถึงการกระทําตางๆเพื่อที่จะฉอโกง
ทางคอมพิวเตอร นอกจากขอ 8(a) จะกําหนดถึงการกรทาํตางๆแลว ขอ 8(b) ยังกําหนดใหการ
แทรกแซงใดๆตอการทํางานของระบบคอมพิวเตอรเพิ่มเติมการกระทําตางๆในขอ 8(a) เพื่อให
แนใจวาขอ 8 จะครอบคลุมถึงการกระทําตางๆไดทั้งหมด 
  ขอ 8(b) ครอบคลุมถึงการกระทําตางๆ เชน Hardware Manipulation การทําลาย
ส่ิงพิมพที่ไดออกมาจากการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร (Printout) การกระทําที่กระทบตอการ
บันทึก (Recording) หรือการไหลเวยีนของขอมูล หรือการทํางานของโปรแกรม 
  คําวา “การสูญเสียทรัพยสิน” (Loss of Property) มีความหมายกวางโดยคํานี้
รวมถึงความเสียหายทางการเงิน ส่ิงที่มีรูปราง และส่ิงที่ไมมีรูปราง ที่มีคาทางเศรษฐกิจ (Intangibles 
with and Economic Value) 
  เมื่อพิจารณาอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรแลว จะเห็นวา ในสวน
ของกฎหมายอาญาสารบัญญัติ อนุสัญญามีบทบัญญัติที่ใหความคุมครองความลับ ความครบถวน 
และความสามารถในการใชประโยชนไดของขอมูลคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย
คอมพิวเตอรอยางครบถวน และคุมครองสิทธิในทรัพยสินของเจาของทรัพยสินจากการกระทํา
ความผิดรูปแบบใหม นอกจากนี้ การที่อนุสัญญากําหนดใหรัฐภาคีแตละรัฐตองกําหนดใหการ
กระทําตางๆในขอ (2)(3)(4)(5)(7) และ (8) เปนความผิด ทําใหเกดิผลดใีนแงของการที่รัฐภาคีมี
ความผิดตางๆที่เหมือนกนั ทาํใหปญหาเรื่องขอจํากัดของสถิติรายงานกระทําความผิดและความ
เสียหายทีเ่กิดขึ้นจากความไมเปนสากลของคําวา “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” บรรเทาลงได อีก
ทั้งยังเปนผลใหความรวมมอืระหวางประเทศในการดําเนินคดีอาญาที่เคยเปนไปดวยความ
ยากลําบาก กลับมีความสะดวกมากขึน้ เพราะไมตองเผชญิกับปญหาเรือ่งหลักความผดิซอน 
(Double Criminality) (องอาจ เทียนหิรัญ, 2546:75-76) 
 
  กฎหมายวิธีสบัญญัติ กับการใชอํานาจของรัฐ 
  สําหรับการใชอํานาจของฝายรัฐนั้น อนุสัญญาฯดังกลาวยังใหความสําคัญกับการ
เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย รวมถึงความเทาเทยีมกนัในการใชสิทธิตางๆเพื่อดําเนินคดีตาม
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กฎหมายดังทีไ่ดระบุไวในอนุสัญญาแหงสภาแหงยุโรปวาดวยการปกปองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพืน้ฐาน ค.ศ.1950 (The 1950 Council of Europe Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 (The 1966 United Nations International Covenant on Civil and 
Political Rights ) รวมถึงอนุสัญญาระดับนานาชาติอ่ืนๆที่วาดวยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรับรองถึงสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี เชนเดียวกับเสรีภาพในการแสดงออกในการหา รับ หรือ
นําเสนอขอมูลหรือความคิดเห็นใดๆ โดยไมมีขอจํากัด และสิทธิวาดวยการเคารพความเปนสวนตวั 
อีกทั้งยังตระหนักถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังที่ไดระบุไวในอนุสัญญาสภาแหงยุโรปในป 
1981 วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในการนําขอมลูสวนบุคคลไปใชโดยอัตโนมัติ  
(The 1981 Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to 
Automatic Processing of Personal Data) 

 ในสวนของการใชอํานาจของรัฐนั้น จะเหน็ไดวาอนุสัญญาฯ นั้นไดใหความสําคัญของ
หลักการขั้นพืน้ฐานของการใชสิทธิเสรีภาพ โดยหลักเกณฑดังกลาว ยงัไดนําไประบไุวในมาตรา 
15 แหงอนุสัญญาฯ ในการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ผูเกี่ยวของยอมถูกจํากัดขอบเขต รวมถึง
ระยะเวลา เงื่อนไขและเหตุผล ในการใชอํานาจ อีกทั้งกระบวนการใชอํานาจนั้นจะตองถูก
ตรวจสอบและควบคุมโดยศาลหรือองคกรอิสระ อันเนือ่งมาจากการใชอํานาจของพนักงาน
เจาหนาทีน่ั้น อาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยรัฐตองคํานึงถึงผลกระทบ
จากการใชอํานาจและกระบวนการตางๆทีจ่ะมีตอสิทธิ ความรบัผิดชอบและผลประโยชนอันชอบ
ธรรมของประชาชนดวย 

              อํานาจของรัฐ (พนกังานเจาหนาที่) ตามอนุสัญญาฯ   

 1. การคุมครองขอมูลคอมพวิเตอรท่ีถูกจัดเก็บไว (Expedited preservation of stored 
computer data) อยูในมาตรา 16 โดยบุคคลผูที่รักษาขอมูลคอมพิวเตอรที่ถูกจัดเก็บไวในการ
ครอบครองและควบคุมซ่ึงขอมูลนั้น (ในกฎหมายไทยคอื ผูใหบริการ) จะตองทําการจัดเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร รวมถึงขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร เปนระยะเวลาเทาที่จําเปน โดยไดสูงสุด 90 
วัน เพื่อใหหนวยงานที่มีอํานาจสามารถตรวจสอบหาขอเท็จจริงได และสามารถขยายระยะเวลาได
อีก ในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วันแลว และประเทศในสนธิสัญญาพึงบังคับใชกฎหมายและมาตรการ
อ่ืนๆตามที่จําเปน เพื่อบังคับใหผูควบคุมดแูล หรือมีหนาที่รักษาขอมูลคอมพิวเตอรใหรักษาการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆนั้นไวเปนความลบั เปนระยะเวลาหนึ่งตามทีก่ฎหมายภายในไดกําหนดไว 
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 สําหรับการคุมครองอยางเรงดวนรวมถึงการเปดเผยขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอรบางสวน 
(Expedited preservation and partial disclosure of traffic data) ในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรนั้น บุคคลผูควบคุมดูแลตองรับรองวามีการคุมครองขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร โดยไมคํานึงถึงวาจะมีผูบริการรายเดียวหรือมากกวา เกีย่วของในการสงสัญญาณหรือ
การสื่อสารนั้น และยังตองรับรองวามีการเปดเผยขอเทจ็จริงอยางเรงดวนตอหนวยงานหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหมอํีานาจควบคุม เพื่อใหทราบถึงชื่อผูใหบริการและเสนทาง
ของการสงสัญญาณการสื่อสาร (Article 17) 

 2. คําสั่งใหนาํเสนอขอมูล (Production order) ไดแก  

  2.1 การออกหมายเรียกใหบคุคลผูครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึง
ไดมีการจดัเกบ็ไวในระบบคอมพิวเตอรหรือส่ืออ่ืนๆที่บันทึกขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบใหซ่ึง
ขอมูลดังกลาว (มาตรา 18(a)) โดยบุคคลผูที่รักษาขอมูลคอมพิวเตอรทีถู่กจัดเก็บไวในการ
ครอบครองหรือควบคุมของบุคคลนั้น (ในกฎหมายไทยคือ ผูใหบริการ)  

  2.2 ผูใหบริการซึ่งใหบริการภายในอาณาเขตของประเทศสนธิสัญญา สงขอมูล
สมาชิกที่เกี่ยวของกับการบริการดังกลาวทีผู่ใหบริการมีในครอบครองหรือควบคุม (ขอมูลของ
สมาชิก เชน ขอมูลสวนตัวทีร่ะบุถึงตัวตนของสมาชิก (ช่ือ ที่อยู เบอรโทรศัพท ขอมูลการแจงและ
การชําระเงินตามสัญญาหรือขอตกลงในการใชบริการ) สถานที่ที่ไดมีการติดตั้งอุปกรณการสื่อสาร 
เปนตน) 

 3. การตรวจคนและยึดขอมูลคอมพิวเตอรท่ีไดจัดเก็บไว (Search and seizure of stored 
computer data ) อยูในม.19 

  3.1 มีอํานาจการตรวจคนขอมูลคอมพิวเตอรตองใหอํานาจแกหนวยงานที่มีอํานาจ
ในการตรวจคนหรือเขาถึง ระบบหรือบางสวนของระบบและขอมูลคอมพิวเตอรที่ไดจัดเก็บเอาไว
และส่ือบันทึกขอมูลคอมพิวเตอรที่ขอมูลคอมพิวเตอรนัน้ไดถูกจดัเก็บไวภายในสื่อบันทึก  

  3.2 อํานาจใน การยึดหรืออายัดขอมูลคอมพิวเตอรที่ถูกจดัเก็บไวในระบบหรือ
บางสวนของระบบ หรือส่ือบันทึกขอมูลคอมพิวเตอรนัน้ และมีอํานาจทําสําเนา หรือเก็บสําเนา
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้น และรักษาความสมบูรณของขอมูลคอมพิวเตอรที่ไดถูกจัดเก็บเอาไว รวมถึง
การกําจัดหรือเคล่ือนยายขอมลูคอมพิวเตอรที่ทําใหไมสามารถเขาถึงระบบคอมพิวเตอรนั้นๆ 
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 4. การรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Real-time collection of traffic data) มีหลัก
อยูในมาตรา 20  

 ใหอํานาจแกหนวยงานที่เกีย่วของในการรวบรวมหรือบันทึกดวยวิธีการทางเทคนิค และ
บังคับใหผูใหบริการดําเนินการทางเทคนคิที่มีอยูในการรวบรวมหรือบันทึกดวยวิธีการทางเทคนคิ 
และใหความรวมมือ ชวยเหลือหนวยงานที่มีอํานาจควบคุม ในการรวบรวมการบนัทึกขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง การสื่อสารที่เกี่ยวของภายในอาณาบริเวณของประเทศ
อนุสัญญา ซึ่งมีการสงผานระบบคอมพิวเตอร 

 ผูใหบริการตองเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร รวมถึงขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เปน
ความลับดวย 

 การดัก ลักลอบขอมูลที่เปนเนื้อหา (Interception of content data ) มีหลักอยูในมาตรา 21 
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของมีอํานาจเชนเดียวกับมาตรา 20  

 สิทธิของประชาชน หรือผูใชบริการในการใชสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร การติดตอ 
การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการรักษาขอมูลสวนบุคคล นั้นเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่รัฐตองใหการ
รับรองและคุมครองประชาชนผูเปนเจาของสิทธิ แมการใชอํานาจของรัฐโดยผานพนักงาน
เจาหนาทีเ่พื่อปราบปรามอาชญากรรมหรือการกระทําความผิดซึ่งพนกังานเจาหนาที่ตองมีเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการกับผูกระทําความผิด ซ่ึงรวมถึงการบัญญัติกฎหมายในการ
เปดชองใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจเพื่อหาตัวผูกระทําความผิด (Crime Control) เชน การจับ การ
คน การควบคมุ ตลอดจนถึงการสืบสวน สอบสวน เพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานเพือ่ใหไดมาซึ่ง
ผูกระทําความผิด ในกรณีทีม่ีความผิดเกดิขึ้นนั้น จึงตองมีกฎหมายรองรับอํานาจดังกลาว และเพื่อมิ
ใหพนกังานเจาหนาที่ใชอํานาจอยางไมมีขอบเขต ดังนั้น อํานาจของพนกังานเจาหนาที่จึงถูก
ควบคุมและจํากัดขอบเขตของการใช จึงตองมีองคกรศาลในการตรวจสอบหรือกล่ันกรองการใช
อํานาจของพนกังานเจาหนาที่ดวย เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการใชสิทธิขั้น
พื้นฐาน และเพื่อมิใหการใชอํานาจนั้นลวงลํ้าถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร การติดตอส่ือสาร การแสดงความคิดเห็นดวย 

 สําหรับประเทศไทยนัน้ แมมไิดลงนามในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
แหงสหภาพยโุรป แตพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอรของไทยนัน้ 
ไดนําอนุสัญญาฯดังกลาว มาใชเปนแมแบบในการรางกฎหมายดวย ไมวาในสวนของคําจํากัดความ 
กฎหมายสารบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และกฎหมายวิธีสบัญญัติ ในสวนของ
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อํานาจของพนกังานเจาหนาที่และเขตอํานาจของศาล ในสวนของการใชอํานาจของรัฐนั้น ยอมตอง
คํานึงถึงสิทธิขั้นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย  

 
 4.4 ปญหาขอกฎหมายในเรือ่งการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการ
กระทําความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
  4.4.1 ปญหาในเรื่องขอบเขตอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไมตองขออนุญาต
ศาล 

 จากหลักการในมาตรา 18 แหงพระราชบญัญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 นั้น จะเห็นไดวาอํานาจของพนกังานเจาหนาทีท่ี่ไมตองขออนุญาตตอศาล 
หมายถึงพนกังานเจาหนาทีต่ามพระราชบญัญัติฯนั้นมีดลุพินิจใชอํานาจนั้นเองได ซ่ึงนอกจาก
อํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว ยังมีอํานาจตามมาตรา 18(1) (2) และ (3) 
กลาวคือ อํานาจตาม (1) เปนเรื่องทั่วไปในการรวบรวมพยานหลักฐานซึง่อาจทําโดยวธีิการเรียก
บุคคลมาใหถอยคํา หรือใหบุคคลชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใด, อํานาจตาม 
(2) คือ อํานาจในการเรยีกเอาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร
ผานระบบคอมพิวเตอรรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ และอํานาจตาม (3) คือ ส่ังใหผูใหบริการสงมอบ
ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บรักษาตามมาตรา 26 หรือที่อยูในความครอบครองหรือควบคุม
ของผูใหบริการแกพนกังานเจาหนาที่ขอมลูที่เกี่ยวกับผูใชบริการ เชนขอมูลรหัสประจําตัว
ผูใชบริการ (user ID) ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ใชบริการซึ่งไดมีการลงทะเบียน (register) ไว เปนตน 
จากหลักการเบื้องตนสรุปไดวาอํานาจที่พนักงานเจาหนาที่ไมตองขออนุญาตศาลนั้น เปนอํานาจใน
การรวบรวมพยานหลักฐานสําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ซ่ึงอํานาจเหลานี้มี
คอนขางจํากัด และตองใชระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน อีกทัง้พยานหลักฐานของการ
กระทําความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรนัน้ มลัีกษณะที่แตกตางจากการกระทําความผิดอาญาทั่วไป ซ่ึง
ผูกระทําความผิดที่มีความชํานาญ มักจะปกปด identity ของตนเอง และตํารวจก็มีขอจาํกัดตาม
กฎหมายในการเขาไปตรวจสอบเครือขายคอมพิวเตอรคอืไดแคเรียกใหผูใหบริการนั้นสงขอมูล
เกี่ยวกับผูกระทําความผิด จึงเปนลักษณะขอความรวมมือจากผูใหบริการ และการเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรนั้น แมจะมปีระกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ.2550 (ราชกิจจานเุบกษา 
พ.ศ.2550,เลม 124 ตอนพิเศษ 102) ผูใหบริการ คือผูประกอบกจิการทางดานโทรคมนาคม, ผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต, ผูใหบริการอื่นๆ เชน Web Hosting,ราน Internet Cafe, หนวยงาน บริษัท 
และสถานศึกษาตาง ๆ และไดกําหนดใหหนวยงานหรือองคการเหลานี้ จะตองทําการเก็บขอมูล
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จราจรทางคอมพิวเตอร (traffic data) ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญที่สามารถนํามาใชในการสืบสวนหรือ
สอบสวนการกระทําผิดตาม พ.ร.บ. ดังกลาวนี้ เปนระยะเวลา 90 วัน แตไมเกิน 1 ป โดยมีการ
กําหนดประเภทของ Log File ที่มีความจําเปนตองเก็บไว (ตามมาตรา 24) ออกเปน 7 ประเภทดังนี ้ 
 • Personal Computer log file  
 • Network Access Server or RADIUS server log file  
 • Email Server log file (SMTP log)  
 • FTP Server log file  
 • Web Server (HTTP server) log file  
 • UseNet log file  
 • IRC log file  
  สําหรับขอมูลจราจรหรือขอมูล Log ที่ตองจัดเก็บนั้นจะแตกตางกันไปตาม 
protocol ที่ใชในแตละบริการขององคการนั้น ๆ เชน การใชบริการรับหรือสง Email การจัดเก็บกจ็ะ
ใหความสําคญัที่การเก็บในสวนของ Email header เปนตน โดยขอมูลจราจรที่ตองมีการจัดเก็บจะ
ประกอบไปดวย แหลงกําเนดิ, ตนทาง ปลายทาง,เสนทาง,เวลาและวันที่,ปริมาณ,ระยะเวลา ,ชนิด
ของบริการ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการตดิตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร ดังนัน้ จึงมีความ
จําเปนที่ทุก ๆ องคกรที่อยูในฐานะของผูใหบริการจําเปนตองจัดหาอุปกรณหรือเครื่องมือ เพื่อให
ตนเองรองรับการ พ.ร.บ. ดังกลาวนี ้ซ่ึงเงื่อนไขสําคัญคือการจัดหาอุปกรณที่มีราคาเหมาะสมกับ
ขนาด ขององคการและงบประมาณที่องคการสามารถจัดหาได  
  การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรนั้น จําตองกระทําโดย
การตรวจสอบอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ทั้ง hardware , software การตรวจสอบสิ่งตางๆ 
เหลานี้ จําตองอาศัยความรู ความสามารถของเจาหนาทีเ่ปนการเฉพาะ หรือที่เรียกวา computer 
forensic คือการแสวงหา ไดมา สงวน เก็บรักษา อนุรักษใหคงอยู วิเคราะห หรือการรื้อฟนขอมูล 
หรือดึงกลับมาอยางมีมาตรฐาน เพื่อจะชี้ใหเห็นวาบุคคลใดเปนผูกระทําความผิด ซ่ึงปจจุบัน 
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ มีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับคดีการกระทําความผิดเกีย่วกบั
คอมพิวเตอรทีม่ีเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ยังขาดความรู ความเขาใจกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ดังนั้นการรวบรวมพยานหลกัฐานจึงตองอาศัยพนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ฯ หรือพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบที่มีความรู ความชํานาญดานนี้โดยเฉพาะซึ่งในการดําเนินการ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติในหลายคด ีพยานหลักฐานที่ไดจากกระบวนการรวบรวม 
  พยานหลักฐานนั้นจะมีแหลงที่มาสําคัญ 3 แหลง คือ 
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  (1)    ที่เครื่องมือหรืออุปกรณของผูกระทาํความผิด 
  (2)    ที่เครื่องมือหรืออุปกรณของเปาหมายหรือผูถูกกระทํา 
  (3)    ที่เครื่องมือหรืออุปกรณระหวางกลาง 
  
             เครื่องมือหรืออุปกรณของผูกระทําผิดนัน้ จะมีขอมูลที่สําคัญอยู 2 ประเภท คือ (1) 
ขอมูลที่ระเหยได (volatile data) เมื่อปดเครื่องคอมพิวเตอรลง และ (2) file หรือขอมลูที่ถูกลบ ซ่ึง
การคนหาขอมูลทั้งสองประเภทนี้จะตองกระทําโดยวิธีการทาง computer forensic  แนวทางทีใ่ห
ศาลเชื่อถือพยานหลักฐานนัน้ จะตองกระทําดวยกระบวนการที่รัดกุม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
นับตั้งแตกระบวนการตรวจยึดเครื่องมืออุปกรณทางคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกสตองมีการ
หอหุมอยางมดิชิด เพื่อปองกันมิใหมีการแกไขเพิม่เติมขอมูล ในขั้นตอนของการเกบ็รักษานั้นตองมิ
ใหมีสัญญาณหรือคล่ืนอิเล็กทรอนิกสเขารบกวนหรือทําใหขอมูลเสียหาย ในขั้นตอนของการ
ตรวจสอบนั้น จะตองมีระเบยีบวิธีการที่รัดกุม มีการบันทกึและยืนยันโดยพยานผูรูเหน็ ผูรวม
ดําเนินการ และประการสําคญัคือตองไมทําการตรวจสอบโดยตรงจากเครื่องของกลางโดยทําการ
ตรวจสอบโดยวิธีการทําสําเนาขอมูล ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อถือตอพยานหลักฐาน(พ.ต.อ.ญาณพล 
ยั่งยืน : การรวบรวมพยานหลักฐานและการรับฟงพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร,2547) ซ่ึงการทํา
สําเนาขอมูลทางคอมพิวเตอรนั้น พนกังานเจาหนาทีจ่ะตองขออนุญาตจากศาลกอน ซ่ึงขั้นตอนและ
กระบวนการขอหมายจากศาลนั้น ยอมตองใชเวลา อาจทาํใหการทํางานในเรื่องการรวบรวม
พยานหลักฐานนั้นขาดความตอเนื่อง  
  เห็นไดจากมาตรา18,19 (การกระทําตาม ม.18 (1)(2)(3) เจาพนกังานสามารถใช
อํานาจในการสอบถาม เรียกบุคคล ขอขอมูลที่ผูใหบริการเก็บไวไดโดยไมจําเปนตองขออนุญาต
จากศาล ตามความในมาตรา18(3) อางถึง มาตรา 26 กําหนดใหผูบริการตองเก็บขอมูลยอนหลัง 90 
วัน และเจาพนักงานก็เรียกตรวจสอบไดทันทีโดยไมตองขออนุญาตจากศาล ซ่ึงเปนการเพิ่มภาระ
ใหกับผูใหบริการ(เจาของเซริฟเวอร)เปนอันมาก เชน มหาวิทยาลัย ตองจัดเก็บขอมูลของทุกองคกร
ยอยๆ ที่อยูภายใตการกํากับดูแล เพื่อเปนหลักฐาน เนื่องจากเจาหนาทีข่องรัฐอาจเรียกเอาขอมูล
เมื่อใดกไ็ด อาจจะตองปรับกฎหมายหรือกระจายภาระในการจัดเก็บขอมูลไปใหแกหนวยงานยอยๆ 
เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ที่มีความใกลชิดกับผูที่ใชคอมพิวเตอรไมเหมะสม 
นอกจากนี้ยังเห็นวาภาระตามกฎหมายขอนี้มีมาก อาจตองใหศาลเขามาเปนผูพิจารณาวา เจาหนาที่
จะขอขอมูลไดมากนอยเพยีงใดดวย 
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 4.4.2 ปญหาในเรื่องขอบเขตอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีตองขออนุญาตศาล 
 พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายฉบับนี้ จะมีคุณสมบัติพิเศษและมีความสามารถที่

มากกวาพนักงานทั่วๆ ไป ในการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรและขอมูลคอมพิวเตอร ในการเขาใจ
กลไกและรูปแบบการกระทําความผิด และพระราชบัญญัติก็ไดใหอํานาจสําคัญกับพนกังาน
เจาหนาทีใ่นการรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่หาตัวผูกระทาํความผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึง
ระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร อันอาจกระทบตอความ
เปนสวนตวั ความลับในการติดตอส่ือสาร หรือความลับทางการคา อันเปนสิทธิพึงมีของประชาชน
ไดโดยงาย จึงจําเปนตองตรวจสอบการใชอํานาจดังที่ไดกลาวมาขางตน และในขณะเดียวกันก็
จําเปนตองควบคุมการใชอํานาจดวย เพราะการมีอํานาจกระทําการใดๆ ก็ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ อาจเปนที่มาของการอาศัยฝมือของพนักงานเจาหนาทีต่ามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ ในการสืบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานสําหรับการกระทําความผิด หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาจะมกีารกระทําความผิดอืน่ๆ นอกเหนือจากการกระทาํความผิดที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ และเพื่อปองกันมิใหพนกังานเจาหนาที่ใชอํานาจในทางมิชอบในประการอื่น 

 ตามหลักมาตรา 18(4) – (8) มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 นั้น เปนกลไกการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่โดยศาล เพื่อเปนการปองกันมิใหพนกังานเจาหนาที่
นั้น ใชอํานาจในทางที่มิชอบเพื่อมิใหการใชอํานาจขางตนกอใหเกดิผลกระทบตอสิทธิความเปน
สวนตัวหรืออาจกระทบตอการประกอบการของผูใหบริการ (วินยั อยูสบาย,2550:18) 

 กลไกการตรวจสอบอํานาจนี้มีไวอยางเขมงวด กลาวคอื กรณีที่พนกังานเจาหนาที่
จะกระทําการตามมาตรา 18(4) - (8) มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 นั้นจะตองยืน่คํารองตอศาล
เสียกอน จึงจะกระทําการดังกลาวได 
  มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติฯ ไดวางหลักไววา ในกรณีที่พนกังานเจาหนาทีจ่ะ
ใชอํานาจ ตามมาตรา 18(4) – (8) ไดแก การทําสําเนาขอมูล ส่ังใหสงมอบอุปกรณ  เขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรของผูอ่ืน ถอดรหัสขอมูล การยึดอายดั ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลที่มีเขต

อํานาจเพื่อมีคาํส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามคํารอง ทั้งนี้ คํารองตองระบุ “เหตุอัน
ควรเชื่อ” ไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  เหตุที่ตองใชอํานาจ ลักษณะของการกระทําความผดิ รายละเอยีดเกี่ยวกับอุปกรณ
ที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด เทาที่สามารถจะระบุได ประกอบคํารองดวยใน
การพิจารณาคาํรองใหศาลพจิารณาคํารองดังกลาวโดยเรว็ 
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  คําวา “เหตุอันควรเชื่อ” นั้น จะใชมาตรฐานหรือหลักเกณฑใดเปนหลักชี้วัด เปน
การบัญญัติกฎหมายโดยใหดลุพินิจกับพนกังานเจาหนาที่ โดยใหศาลเปนผูกล่ันกรองการใชอํานาจ
นั้นอีกครั้งหนึง่  
  มาตรา 20 คําส่ังใหระงับการทําใหแพรหลายขอมูลคอมพิวเตอรที่
กระทบกระเทอืนความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือขัดตอความสงบเรียบรอย (Block Website) 
โดยที่ในปจจบุันนั้นการกระทําใดๆ ในลักษณะที่เขาขายเปนความผิดตามพระราชบญัญัติฯ อาจ
กระทบตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม 
แพรระบาดและกระทบความรูสึกรวมของคนในสังคมเปนอยางมาก และในการจัดการกับปญหา
นั้น ตองกระทาํดวยความรวดเร็ว แตการปดกั้นเวปไซดนั้น อาจสงผลกระทบตอการประกอบธุรกจิ
ของผูใหบริการ ซ่ึงอาจมีการฟองกลับหรือเรียกรองคาเสียหายจากพนกังานเจาหนาที่ในภายหลัง อีก
ทั้งเปนการปดกั้นเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและการรับรูขอมูลขาวสารตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯมาตรา 20 เปนกรณีทีใ่หศาลมีอํานาจมี
คําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ภาษาสามัญคือการบล็อกไมใหระบบคอมพิวเตอรเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิด
ดังกลาวในระบบคอมพิวเตอรอีกตอไป และการที่ศาลจะใชอํานาจตามขอนี้ตองเปนเรื่องที่พนักงาน
เจาหนาทีด่ําเนนิการโดยไดรับความเหน็ชอบจากรัฐมนตรกีอนแลวจึงยืน่คํารองพรอมแสดง
พยานหลักฐานตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้น ศาลที่มีเขตอํานาจในคดีความผิดตามพระราชบญัญัตินี้ที่มีการทําให
แพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเขาองคประกอบตามมาตรา 20  
  จะเห็นไดวากฎหมายกําหนดวิธีการไวคอนขางเขมงวด คือไมไดใหอยูในดุลพินจิ
ของพนักงานเจาหนาที่เทานัน้ แตจะตองไดรับความเหน็ชอบจากรฐัมนตรีกอนเนื่องจากการบล็อก
ระบบคอมพิวเตอรอาจกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารขอมูล 
  ลักษณะของขอมูลคอมพิวเตอรที่ศาลจะสั่งใหระงับการเผยแพรนัน้จะตองเปน
ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนองคประกอบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงปกติ ไดแกความผิดตาม
มาตรา 14 และมาตรา 15 นอกจากนัน้ยังตองเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไวในภาคสอง ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แหงประมวล
กฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงการ
พิจารณาความหมายดังกลาวตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา 
  ในสวนทีเ่ปนขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักรนั้นมีกําหนดไววาตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา สวนที่มีลักษณะขัดตอ



144 
 

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนคําที่มีความหมายกวางกวา ที่ยกตวัอยางได
ก็เชนขอมูลคอมพิวเตอรที่กระทบตอศาสนาหนึ่งศาสนาใด เปนตน 
  เมื่อศาลมีคําส่ังใหระงับการเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรตามคํารองขอของพนักงาน
เจาหนาทีแ่ลว กฎหมายกําหนดใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจทําการระงับการทําใหแพรหลาย
นั้นเอง หรือพนักงานเจาหนาที่จะสั่งผูใหบริการระงับการทําใหแพรหลาย 
  มาตรา 21 พนกังานเจาหนาที่ตองยื่นคํารองขอตอศาลในการหามจําหนายหรือ
เผยแพรชุดคําสั่งไมพึงประสงค 
  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550 มาตรา 
21 วรรค 2 ไดวางหลักเกี่ยวกับชุดคําส่ังไมพึงประสงค วาหมายถึงชุดคําส่ังที่มีผลทําให
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข 
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังที่กําหนดไว หรือโดยประการอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เวนแตเปนชุดคําส่ังที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําส่ัง
ดังกลาวขางตน ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  เนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอรมีโอกาสเกิดขึ้นไดงายหรือ
บอยครั้ง กลาวคือ การใชชุดคําส่ังไมพึงประสงค (Malicious code)  ซ่ึงอาจเปนชุดคําสั่งหรือ
โปรแกรมชั่วราย เพื่อการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติฯในรูปแบบตางๆ ดังนั้น มาตรา 21 จงึ
ไดใหอํานาจกบัพนักงานเจาหนาที่ในการหามจําหนายหรือหามเผยแพรชุดคําส่ังเหลานั้นดวย 
ตลอดจนใหระงับการใช หรือใหทําลาย หรือแกไขขอมลูคอมพิวเตอรที่มีชุดคําส่ังไมพึงประสงค
นั้นไดดวย และอาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในการใช มีไวในครอบครอง หรือเผยแพรชุดคําส่ังนั้นได
ดวย  โดยยื่นคาํรองขอตอศาลใหดําเนนิการดังกลาว และเพื่อใหกฎหมายมีความยืดหยุนในการ
บังคับใชและปรับใหทันสมยัตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี จึงไดมกีารกําหนดรายละเอียดของ
ชุดคําส่ังที่มีลักษณะดังกลาวไวในกฎกระทรวง เวนแตเปนชุดคําส่ังทํานองเดียวกนัแตไวเพื่อใชใน
การนําไปทําลายชุดคําส่ังชั่วรายดังกลาว เชน โปรแกรมหรือชุดคําส่ังแอนตี้ไวรัส (Anti-virus) 
ทั้งหลาย เปนตน ใหรัฐมนตรเีพียงแตประกาศกําหนดไวในราชกิจจานุเบกษา  
  หากชุดคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวเปนชดุคําส่ังที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
นําไปใชเปนเครื่องในการกระทําความผิดตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 11 ผูที่จําหนายหรือเผยแพร
ชุดคําส่ังดังกลาวยอมมีความผิดตามมาตรา 13 (พรเพชร วชิิตดลชัย,2550: 44) 
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  4.4.3 ปญหาเรื่องความรับผิดของพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย 
 เนื่องจากกลไกการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่นัน้ไดถูกกําหนดไวอยาง

เขมงวด อํานาจโดยทัว่ไปของเจาหนาทีท่ี่ไดกระทําไปนั้น อาจตองรับผิดแมกระทําโดยประมาท 
ดังที่ปรากฏในหลักมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติฯ หามมิใหเจาพนกังานเปดเผยขอมูลที่ไดตาม 
มาตรา 18 ยกเวนเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้เทานั้น หากฝาฝน ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีที่กระทําโดยประมาท 
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สวนผูที่ลวงรูขอมูลที่พนักงาน
เจาหนาทีไ่ดมาตามมาตรา 18 และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป 
หรือปรับไมเกนิสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
  การเปดเผยขอมูลที่พนักงานเจาหนาที่ไดรับตามมาตรา 18 อาจเกิดขึ้นได 2 กรณี
คือ กรณีเจตนาเปดเผยขอมูลตามพระราชบญัญัติฯ มาตรา 22 คือ ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาจากการใชอํานาจตามมาตรา 
18 เปนกรณีทีก่ระทําไปเพื่อประโยชนในการใชเปนพยานหลักฐานในการสืบสวนและสอบสวน
ความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้น ดังนั้นจึงหามมิใหพนกังานเจาหนาที่เปดเผยหรือสงมอบ
ขอมูลดังกลาวใหแกบุคคลใด เวนแตเปนกรณีที่กระทําไปเพื่อดําเนนิคดีกับผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือดําเนินคดีกับพนกังานเจาหนาที่นัน้เองเกีย่วกับการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
อยางไรก็ตามเพื่อเปดชองใหสามารถนําขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือ
ขอมูลของผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาทีไ่ดมาตามมาตรา 18ไปใชเพือ่ประโยชนอยางอื่นได เชน
เพื่อใชในการดําเนินคดีอาญาอื่นหรือเพื่อใชในเรื่องความรวมมือระหวางประเทศตามสนธิสัญญา
หรือขอตกลงที่ประเทศไทยเปนภาคี กฎหมายกําหนดใหจะตองเปนการกระทําตามคาํส่ังของศาล
หรือไดรับอนญุาตจากศาล สวนในปญหาวาจะขออนุญาตจากศาลใดนัน้ นาจะหมายถึงศาลที่
พนักงานเจาหนาที่ผูจะเปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอรอยูในเขตอํานาจ 
 กระทําโดยเจตนาในทางอาญามีหลักอยูในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 คือ บุคคล
จะตองรับผิดในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา ซ่ึงการกระทําโดยเจตนา ไดแก กระทําโดยรู
สํานึกในการกระทําขณะเดียวกันประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลแหงการกระทํานั้น ดังนัน้ ถา
พนักงานเจาหนาที่จงใจหรือเจตนาเปดเผยขอมูลที่ไดรับตามมาตรา 18 เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานที่ไดมา พนกังานเจาหนาที่ตองรับผิดตามมาตรา 22 พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทํา
ความผิดตามมาตรานี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกนิหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้
ปรับ ซ่ึงหมายถึงกรณีที่พนกังานเจาหนาทีก่ระทําไปโดยเจตนา 
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 กรณีที่ 2 คือ กรณีที่พนักงานเจาหนาทีพ่นักงานเจาหนาที่เปดเผยขอมูลที่ไดมาตามมาตรา 
18 โดยประมาทตามหลักมาตรา 23 เปนการกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนลวงรู
ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 มีหลักวา กระทําโดยประมาท ไดแก กระทํา
ความผิด มิใชโดยเจตนา แตกระทํา โดยปราศจาก ความระมัดระวัง ซ่ึง บุคคล ในภาวะเชนนัน้ จัก
ตองมี ตาม วิสัย และ พฤติการณ และ ผูกระทํา อาจใชความระมัดระวัง เชนวานัน้ได แต หาไดใช 
ใหเพยีงพอไม และมาตรา 59 วรรคแรก ไดวางหลักเรื่องความรับผิดในทางอาญาวา บุคคล จะตอง
รับผิดในทางอาญา ก็ตอเมื่อ ไดกระทําโดยเจตนา เวนแต จะไดกระทํา โดยประมาท ในกรณีที่ 
กฎหมายบัญญตัิ ใหตองรับผิด เมื่อไดกระทาํ โดยประมาท ดังนั้น ตามหลักกฎหมายอาญาทั่วไป 
บุคคลจะรับผิดทางอาญาตอเมื่อไดกระทําความผิดตามทีก่ฎหมายบัญญตัิไวโดยเจตนา ดังนั้น ถาได
กระทําความผดิโดย ความประมาท บุคคลผูกระทําความผิดก็ไมตองรับผิด เวนแตกฎหมายจะ
บัญญัติไวใหตองรับผิด ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไดกระทําความผิดลงดวยความประมาท ดังเชน
กรณีที่พนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร 
พ.ศ.2550 ไดเปดเผยขอมูลที่ไดมาตามมาตรา 18 นั่นเอง   

ดังนั้นในคดีทีก่ารกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเกี่ยวพันกับคดอีาญาทั่วไป เชน 
จําหนายยาเสพติด, การพนนั, จางวานฆา เปนตน แมวาตรวจสอบพบก็ไมสามารถเปดเผยเพื่อขยาย
ผลได หากจําเปน ตองรองขอตอศาลใหอนุญาตกอนเทานั้น กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติงาน  
   
 4.4.4 ปญหาในเรื่องการประสานงานในเรือ่งการจับ ควบคุม คน การสืบสวนและสอบสวน
ระหวางพนักงานเจาหนาท่ีกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550 มาตรา 
29 การจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทาํความผิด ใหพนักงาน
เจาหนาที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
  หลักการที่เกีย่วกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
  (1) พนกังานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีฐานะเปนพนกังานฝายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  หมายความวามีอํานาจทั้งปวงตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาที่กาํหนดไวสําหรับพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจชั้นผูใหญ เชน มีอํานาจรับคํารอง
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ทุกขหรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ 
  ขอสังเกตที่สําคัญก็คืออํานาจในการสืบสวนสอบสวนทีพ่นักงานเจาหนาที่จะทํา
ไดมีแตเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้น 
  (2) ถึงแมวาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะกําหนดใหมีพนกังานเจาหนาที่ แตก็ไมไดตดั
อํานาจเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไมวาจะเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงานสอบสวนที่จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เพียงแตเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายฉบับนีก้าํหนดไว
โดยเฉพาะเทานั้น เชนอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 
และมาตรา 26 เปนตน ดังนัน้เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังมีอํานาจ
หนาที่ซ่ึงไมไดมีการบัญญัติไวโดยเฉพาะ จึงยอมรับแจงความรองทุกข จับกุม ทําสํานวนการ
สอบสวนได 
  (3) เมื่อพนกังานเจาหนาที่และเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาตางมีอํานาจซ้ําซอนกนัในบางเรื่อง และความผิดทีเ่กิดขึ้นบอยครั้งที่มีความเกีย่วพันกัน
ระหวางความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กับความผิดตามกฎหมายอื่นจึงจําเปนตองมีการกําหนด
อํานาจหนาทีเ่กี่ยวกับการดําเนินคดีไมวาในเรื่องการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนการสอบสวนจึง
ตองมีการประสานงานระหวางพนักงานเจาหนาที่กับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
  (4) การประสานงานระหวางพนักงานเจาหนาที่กับเจาพนกังานและพนกังาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาผูใดจะรับผิดชอบในเรื่องใดในขั้นตอน
ตางๆ ของการสืบสวนและสอบสวน(ซ่ึงทั้งสองฝายตางมีอํานาจตามกฎหมายดวยกัน) นั้นไมอาจ
กําหนดรายละเอียดในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได จึงใหนายกรัฐมนตรใีนฐานะผูกํากบัดูแลสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกันกําหนดระเบียบเกีย่วกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการ
ดําเนินการดังกลาว (พรเพชร  วิชิตดลชัย,2550 : 46-47) 
  ปจจุบัน กระทรวงฯ ไดจัดทําระเบียบวาดวยการจับ ควบคุม การทําสํานวน
สอบสวนและดําเนินคดกีับผูกระทําความผดิ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกบั
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามมาตรา 29 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ไอซีที ออกระเบียบนี้ โดยลงนามรวมกนั เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  
  การทํางานรวมกัน จึงมีองคประกอบที่สําคัญ กลาวคอื พนักงานเจาหนาที่และ
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ  ตองมีการปฏิบัติหนาที่รวมกัน กลาวคอื การที่พนักงานเจาหนาที่
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และหรือพนักงานสอบสวนไดใหความเหน็หรือคําแนะนํา และหรือตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต
ช้ันเริ่มการสอบสวนในคดีโดยใหเร่ิมดําเนนิการนับแตโอกาสแรกเทาที่จะพึงกระทําได  และมี
หนาที่ทําการสอบสวนรวมกัน คือ การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาและพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

 พนักงานเจาหนาที่ จะมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจชั้น
ผูใหญตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจในการรับคํารองทุกข ตลอดจนมี
อํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   
   สวนการจับ ควบคุม คน การทําสํานวน ใหพนกังานเจาหนาที่ประสานงานกับ
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ตอไป  ดังนั้น คดีที่เกี่ยวพนักบั
คดีอาญาทั่วไป พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติจะไมสามารถดําเนินคดีได 
 
  ดังนั้น ขั้นตอนการปฏิบัติอาจเริ่มจากใหพนักงานเจาหนาที่หรือพนกังานสอบสวน 
เปนผูรับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น กลาวคอืเปนความผิด
ที่บัญญัติไวในหมวด 1 แหง พ.ร.บ.นี้ เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษ
แลว ใหพนกังานสอบสวนประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่เพื่อประโยชนในการแสวงหา
พยานหลักฐานประกอบการกระทําความผิด ซ่ึงในการจับ ควบคุม และคน เมื่อพนกังานเจาหนาที่
ประสานมายังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแลว ใหพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
อํานาจหนาทีต่อไป 
  ปญหาที่พบในทางปฏิบัติ คือ การที่พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบนั้น ขาดความรู 
และความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ซ่ึงบางครั้งมีความ
เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไป อีกทั้ง พนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบซึ่ง
เปนเจาพนักงานตํารวจในสถานีตํารวจนั้น ยังไมทราบวิธีการปฏิบัติ หรือการประสานงานไปยัง
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงในจุดนี้ ตองมีการอบรมและประชาสัมพนัธ รวมถึงให
ความรู ความเขาใจกับพนักงานสอบสวนในการประสานงานกัน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปการดําเนินงานวิจัย 

  เมื่อพิจารณาจากขอมูลและบทวิเคราะหทั้งหมดที่ผานมา สามารถสรุปไดวาปญหา
ขอกฎหมายในการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ มีดังตอไปนี้ 

 
5.1.1 ปญหาในเรื่องขอบอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไมตองขออนุญาตศาล 
ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 18(1) (2) และ (3) เจาพนักงานสามารถใชอํานาจใน

การสอบถาม เรียกบุคคล ขอขอมูลที่ผูใหบริการเก็บไวไดโดยไมจําเปนตองขออนุญาตจากศาล ตาม
ความในมาตรา18(3) อางถึง มาตรา 26 กําหนดใหผูบริการตองเก็บขอมูลยอนหลัง 90 วัน และเจา
พนักงานก็เรียกตรวจสอบไดทันทีโดยไมตองขออนุญาตจากศาล ซ่ึงเปนการเพิ่มภาระใหกับผูให
บริการ(เจาของเซิรฟเวอร)เปนอันมาก เชน มหาวิทยาลัย ตองจัดเก็บขอมูลของทุกองคกรยอยๆ ที่อยู
ภายใตการกํากับดูแล เพื่อเปนหลักฐาน เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐอาจเรียกเอาขอมูลเมื่อใดก็ได 
อาจจะตองปรับกฎหมายหรือกระจายภาระในการจัดเก็บขอมูลไปใหแกหนวยงานยอยๆ เพื่อใหเกิด
ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ที่มีความใกลชิดกับผูที่ใชคอมพิวเตอรไมเหมะสม นอกจากนี้
ยังเห็นวาภาระตามกฎหมายขอนี้มีมาก อาจตองใหศาลเขามาเปนผูพิจารณาวา เจาหนาที่จะขอขอมูล
ไดมากนอยเพียงใดดวย  

สําหรับอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ที่ไมตองขออนุญาตศาลนั้น ในการรวบรวม
พยานหลักฐานสําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงอํานาจเหลานี้มีคอนขางจํากัด 
และตองใชระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน อีกทั้งพยานหลักฐานของการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรนั้น มีลักษณะที่แตกตางจากการกระทําความผิดอาญาทั่วไป ซ่ึงผูกระทํา
ความผิดที่มีความชํานาญ มักจะปกปดคุณลักษณะ (identity) ของตนเอง และตํารวจก็มีขอจํากัดตาม
กฎหมายในการเขาไปตรวจสอบเครือขายคอมพิวเตอรคือไดแคเรียกใหผูใหบริการนั้นสงขอมูล
เกี่ยวกับผูกระทําความผิด จึงเปนลักษณะขอความรวมมือจากผูใหบริการ อีกทั้งการรวบรวม
พยานหลักฐานในบางขั้นตอน เชน การทําสําเนาขอมูลทางคอมพิวเตอรนั้น พนักงานเจาหนาที่
จะตองขออนุญาตจากศาลกอน ซ่ึงขั้นตอนและกระบวนการขอหมายจากศาลนั้น ยอมตองใชเวลา 
อาจทําใหการทํางานในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นขาดความตอเนื่อง  
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5.1.2 ปญหาในเรื่องขอบเขตอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีตองขออนุญาตศาล 
จากการศึกษาไดพบวา ในทางปฏิบัติ พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ นั้น

ประสบปญหาตอการใชอํานาจในกรณีที่ตองขออนุญาตจากศาล ซ่ึงไดแก ในกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่จะใชอํานาจ ตามมาตรา 18(4) – (8) ไดแก การทําสําเนาขอมูล ส่ังใหสงมอบอุปกรณ  
เขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผู อ่ืน ถอดรหัสขอมูล การยึดอายัด เนื่องจากขั้นตอนการทํางาน
บางครั้งอาจมีความลาชาทั้งนี้ การยื่นคํารองนั้น พนักงานเจาหนาที่ตองระบุ “เหตุอันควรเชื่อ” ไดวา
บุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
เหตุที่ตองใชอํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทํา
ความผิดและผูกระทําความผิด เทาที่สามารถจะระบุได ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารอง
ใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว อีกทั้งศาลยังตองใชระยะเวลาในการพิจารณาเพื่ออนุญาต
หรือไมอนุญาต ตามคําขอ อีกทั้งคดีทีเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรนั้น ผู
พิพากษาที่มิไดมีความรูความเชี่ยวชาญดานนี้มากอน อาจตองอาศัยระยะเวลาในการทําความเขาใจ 
ซ่ึงอาจไมสอดคลองกับหลักการที่คดีลักษณะเหลานี้ตองกระทําดวยความรวดเร็ว โดยเฉพาะอํานาจ
ศาลในการมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร หรือการบล็อกเว็บไซต ตาม
มาตรา 20 ซ่ึงเปนการกระทําความผิดที่ตามพระราชบัญญัติฯที่กระทบตอความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักร หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม แพรระบาดและกระทบ
ความรูสึกรวมของคนในสังคมเปนอยางมาก และในการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล
ในกรณีดังกลาวนั้น อาจทําใหมองไดวา มาตรการของรัฐในกรณีดังกลาวทําใหสิทธิและเสรีภาพใน
การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนลดนอยลง ซ่ึงจากปญหาอุปสรรคเหลานี้เอง ที่ทําใหการ
ดําเนินการในกรณีดังกลาว เปนไปดวยความลาชา 

 
5.1.3 ปญหาเรื่องความรับผิดของพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย 
พนักงานเจาหนาที่อาจตองรับผิดตามพระราชบัญญัติฯแมกระทําโดยประมาทใน

กรณีที่เปดเผยขอมูลที่ไดรับตามมาตรา 18   ซ่ึงทําใหพนักงานเจาหนาที่ไมสามารถปฏิบัติงานได
อยางเต็มที่ เนื่องจากเกรงกลัวตอความผิดที่ตนจะตองรับผิด 

 
5.1.4 ปญหาในเรื่องการประสานงานของพนักงานเจาหนาท่ี 
ปญหาที่พบในทางปฏิบัติ คือ การที่พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบนั้น ขาดความรู 

และความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงบางครั้งมีความ
เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไป อีกทั้ง พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบซึ่ง
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เปนเจาพนักงานตํารวจในสถานีตํารวจนั้น ยังไมทราบวิธีการปฏิบัติ หรือการประสานงานไปยัง
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 
  5.2.1 มาตรการในเรื่องขอบอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไมตองขออนุญาตศาล 
  เพื่อใหการทํางานของพนักงานเจาหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเปนไปได

อยางตอเนื่อง และรวดเร็ว ควรปรับแกกฎหมายในบางสวนสําหรับในเรื่องของการใชอํานาจ เชน 
ในกรณีของการทําสําเนาขอมูลของคอมพิวเตอร อาจกระทําไดสําหรับกรณีที่จําเปน เรงดวน หรือ
เกรงวาผูตองหาหรือพยานบุคคลอาจไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ให
พนักงานเจาหนาที่ทําสําเนาไดโดยไมตองขออนุญาตจากศาล ซ่ึงกรณีที่จะทําไดโดยท่ีไมตองขอ
อนุญาตศาลนั้น  ตอง เปนขอยกเวน  โดยยั งคงหลักการ เดิมไว  กล าวคือ  การทํ าสํ า เนา
ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรนั้น พนักงานเจาหนาที่ตองขอศาลกอนตาม
หลักมาตรา 19 ซ่ึงกรณีการทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรนั้น โดย
ที่ไมตองขออนุญาตศาลนั้น อาจเพิ่มมาตรการตรวจสอบโดยใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชอํานาจดังกลาวอยางเร็วที่สุด และอาจเพิ่มโทษในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ทําสําเนา
ขอมูลดังกลาว และขอมูลดังกลาวถูกเปดเผยหรือร่ัวไหล 

   
  5.2.2 มาตรการในเรื่องขอบเขตอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีตองขอ 
อนุญาตศาล 

ในกรณีที่ตองขออนุญาตซึ่งเปนการควบคุมหรือตรวจสอบการใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่นั้น เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ อาจมีขอยกเวนในบางกรณีที่จําเปน เรงดวน 
อาจใชอํานาจไปกอนได เชนการทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ตามหลักมาตรา 18(4) โดยพนักงาน
เจาหนาที่เมื่อไดทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรในกรณีจําเปน เรงดวน โดยที่ไมไดขออนุญาตศาล ให
รายงานการใชอํานาจดังกลาวตอศาลโดยเร็วพลัน อาจกําหนดระยะเวลาเขามากํากับดวยเพื่อความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ เชน ภายใน 24 ช่ัวโมง ภายใน 3 วัน เปนตน พรอมทั้งแสดงถึงเหตุจําเปน
เรงดวน รายละเอียดตางๆ ใหศาลเปนผูพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงถาพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจ
ดังกลาวโดยมิชอบ ศาลอาจสั่งระงับการดําเนินการนั้นก็ได และยอมรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมา
จากการใชอํานาจดังกลาวไมได และใหกําหนดบทลงโทษ กรณีที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการ
ดังกลาว โดยไมมีเหตุจําเปนหรือเรงดวน เพื่อใหกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหนอยที่สุด  
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  5.2.3 มาตรการในเรื่องความรับผิดของพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย 
การพิจารณาลงโทษพนักงานเจาหนาที่นั้น ควรกําหนดอัตราโทษใหเหมาะสมกับ

กรณีความผิดเปนกรณีๆ ไป สําหรับในกรณีของ "ประมาท" กฎหมายควรวางละเอียดของการ
กระทําหรือการงดเวนการกระทําใด ที่ถือเปน "ประมาท" อันเปนผลทําใหพนักงานเจาหนาทีต่องรับ
ผิดที่กระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
หรือขอมูลของผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา 18 เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ได
ทราบแนวทางที่ชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น  
  
  5.2.4 มาตรการในเรื่องการประสานงานของพนักงานเจาหนาท่ีกับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

สรางความรู ความเขาใจ กับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เนื่องจากพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ เปนผูเร่ิมเปดคดีเปนสวนใหญ เพราะเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 
ประชาชนทั่วไปสวนใหญตองไปแจงความที่สถานีตํารวจกอนเปนอันดับแรก 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปการดําเนินงานวิจัย 
เมื่อพิจารณาจากขอมูลและบทวิเคราะหทั้งหมดที่ผานมา สามารถสรุปไดวาปญหา

ขอกฎหมายในการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ มีดังตอไปนี้ 
5.1.1 ปญหาในเรื่องขอบอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ที่ไมตองขออนุญาตศาล 
ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 18(1) (2) และ (3) เจาพนักงานสามารถใชอํานาจใน

การสอบถาม เรียกบุคคล ขอขอมูลที่ผูใหบริการเก็บไวไดโดยไมจําเปนตองขออนุญาตจากศาล ตาม
ความในมาตรา18(3) อางถึง มาตรา 26 กําหนดใหผูบริการตองเก็บขอมูลยอนหลัง 90 วัน และเจา
พนักงานก็เรียกตรวจสอบไดทันทีโดยไมตองขออนุญาตจากศาล ซ่ึงเปนการเพิ่มภาระใหกับผูให
บริการ(เจาของเซิรฟเวอร)เปนอันมาก เชน มหาวิทยาลัย ตองจัดเก็บขอมูลของทุกองคกรยอยๆ ที่อยู
ภายใตการกํากับดูแล เพื่อเปนหลักฐาน เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐอาจเรียกเอาขอมูลเมื่อใดก็ได 
อาจจะตองปรับกฎหมายหรือกระจายภาระในการจัดเก็บขอมูลไปใหแกหนวยงานยอยๆ เพื่อใหเกิด
ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ท่ีมีความใกลชิดกับผูที่ใชคอมพิวเตอรไมเหมะสม นอกจากนี้
ยังเห็นวาภาระตามกฎหมายขอนี้มีมาก อาจตองใหศาลเขามาเปนผูพิจารณาวา เจาหนาที่จะขอขอมูล
ไดมากนอยเพียงใดดวย  

สําหรับอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ที่ไมตองขออนุญาตศาลนั้น ในการรวบรวม
พยานหลักฐานสําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงอํานาจเหลานี้มีคอนขางจํากัด 
และตองใชระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน อีกทั้งพยานหลักฐานของการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรนั้น มีลักษณะที่แตกตางจากการกระทําความผิดอาญาทั่วไป ซ่ึงผูกระทํา
ความผิดที่มีความชํานาญ มักจะปกปดคุณลักษณะ (identity) ของตนเอง และตํารวจก็มีขอจํากัดตาม
กฎหมายในการเขาไปตรวจสอบเครือขายคอมพิวเตอรคือไดแคเรียกใหผูใหบริการนั้นสงขอมูล
เกี่ยวกับผูกระทําความผิด จึงเปนลักษณะขอความรวมมือจากผูใหบริการ อีกทั้งการรวบรวม
พยานหลักฐานในบางขั้นตอน เชน การทําสําเนาขอมูลทางคอมพิวเตอรนั้น พนักงานเจาหนาที่
จะตองขออนุญาตจากศาลกอน ซ่ึงขั้นตอนและกระบวนการขอหมายจากศาลนั้น ยอมตองใชเวลา 
อาจทําใหการทํางานในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นขาดความตอเนื่อง  

5.1.2 ปญหาในเรื่องขอบเขตอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ที่ตองขออนุญาตศาล 
จากการศึกษาไดพบวา ในทางปฏิบัติ พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ นั้น

ประสบปญหาตอการใชอํานาจในกรณีที่ตองขออนุญาตจากศาล ซ่ึงไดแก ในกรณีที่พนักงาน
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เจาหนาที่จะใชอํานาจ ตามมาตรา 18(4) – (8) ไดแก การทําสําเนาขอมูล ส่ังใหสงมอบอุปกรณ  
เขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผู อ่ืน ถอดรหัสขอมูล การยึดอายัด เนื่องจากขั้นตอนการทํางาน
บางครั้งอาจมีความลาชาทั้งนี้ การยื่นคํารองนั้น พนักงานเจาหนาที่ตองระบุ “เหตุอันควรเชื่อ” ไดวา
บุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
เหตุที่ตองใชอํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทํา
ความผิดและผูกระทําความผิด เทาที่สามารถจะระบุได ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารอง
ใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว อีกทั้งศาลยังตองใชระยะเวลาในการพิจารณาเพื่ออนุญาต
หรือไมอนุญาต ตามคําขอ อีกทั้งคดีทีเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรนั้น ผู
พิพากษาที่มิไดมีความรูความเชี่ยวชาญดานนี้มากอน อาจตองอาศัยระยะเวลาในการทําความเขาใจ 
ซ่ึงอาจไมสอดคลองกับหลักการที่คดีลักษณะเหลานี้ตองกระทําดวยความรวดเร็ว โดยเฉพาะอํานาจ
ศาลในการมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร หรือการบล็อกเว็บไซต ตาม
มาตรา 20 ซ่ึงเปนการกระทําความผิดที่ตามพระราชบัญญัติฯที่กระทบตอความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักร หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม แพรระบาดและกระทบ
ความรูสึกรวมของคนในสังคมเปนอยางมาก และในการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล
ในกรณีดังกลาวนั้น อาจทําใหมองไดวา มาตรการของรัฐในกรณีดังกลาวทําใหสิทธิและเสรีภาพใน
การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนลดนอยลง ซ่ึงจากปญหาอุปสรรคเหลานี้เอง ที่ทําใหการ
ดําเนินการในกรณีดังกลาว เปนไปดวยความลาชา ซ่ึงในกฎหมายอื่นๆ ไมมีมาตรการควบคุมการใช
อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในลักษณะเดียวกับกฎหมายนี้ ดังนั้นกฎหมายตองการสรางกลไกให
เจาหนาที่ของรัฐมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร หรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอรที่มีความรุนแรงมีผลกระทบตอความมั่นคง 
เศรษฐกิจซึ่งตองคํานึงประโยชนของสาธารณชนดวย 

5.1.3  ปญหาเรื่องความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 
พนักงานเจาหนาที่อาจตองรับผิดตามพระราชบัญญัติฯแมกระทําโดยประมาทใน

กรณีที่เปดเผยขอมูลที่ไดรับตามมาตรา 18   ซ่ึงจะเปนปญหาในทางปฏิบัติสําหรับพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ เนื่องจากพนักงานเจาหนาที่ไมกลาสืบพยานหลักฐานไดอยางเต็มที่ 
อีกทั้งคดีการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรนั้นสวนใหญจะเชื่อมโยงกับความผิดตาม
กฎหมายอื่นดวย  

5.1.4 ปญหาในเรื่องการประสานงานของพนักงานเจาหนาที่ 
ปญหาที่พบในทางปฏิบัติ คือ การที่พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบนั้น ขาดความรู 

และความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงบางครั้งมีความ
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เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไป อีกทั้ง พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบซึ่ง
เปนเจาพนักงานตํารวจในสถานีตํารวจนั้น ยังไมทราบวิธีการปฏิบัติ หรือการประสานงานไปยัง
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯ 

5.2 ขอเสนอแนะ 
5.2.1 มาตรการในเรื่องขอบอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ที่ไมตองขออนุญาตศาล 
 พระราชบัญญัติฯ มาตรา 18 เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่

มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ "เหตุอันควรเชื่อ" ตามหลักมาตรา 
18 นั้น คําวา "เหตุอันควรเชื่อ" ควรมีการวางหลักกฎหมายเพิ่มเติมในสวนนี้ดวย เชน กรณีใดบางที่
ถือวาเปน "เหตุอันควรเชื่อ" ซ่ึงทําใหพนักงานเจาหนาที่สามารถใชอํานาจดังกลาวได  

เพื่อใหการทํางานของพนักงานเจาหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเปนไปได
อยางตอเนื่อง และรวดเร็ว ควรปรับแกกฎหมายในบางสวนสําหรับในเรื่องของการใชอํานาจ เชน 
ในกรณีของการทําสําเนาขอมูลของคอมพิวเตอร อาจกระทําไดสําหรับกรณีที่จําเปน เรงดวน หรือ
เกรงวาผูตองหาหรือพยานบุคคลอาจไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ให
พนักงานเจาหนาที่ทําสําเนาไดโดยไมตองขออนุญาตจากศาล ซ่ึงกรณีที่จะทําไดโดยที่ไมตองขอ
อนุญาตศาลนั้น  ตอง เปนขอยกเวน  โดยยั งคงหลักการ เดิมไว  กล าวคือ  การทํ าสํ า เนา
ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรนั้น พนักงานเจาหนาที่ตองขอศาลกอนตาม
หลักมาตรา 19 ซ่ึงกรณีการทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรนั้น โดย
ที่ไมตองขออนุญาตศาลนั้น อาจเพิ่มมาตรการตรวจสอบโดยใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชอํานาจดังกลาวอยางเร็วที่สุด และอาจเพิ่มโทษในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ทําสําเนา
ขอมูลดังกลาว และขอมูลดังกลาวถูกเปดเผยหรือร่ัวไหล 

5.1.2 มาตรการในเรื่องขอบเขตอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ที่ตองขออนุญาตศาล 
ในกรณีที่ตองขออนุญาตซึ่งเปนการควบคุมหรือตรวจสอบการใชอํานาจของ

พนักงานเจาหนาที่นั้น เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ อาจมีขอยกเวนในบางกรณีที่จําเปน เรงดวน 
อาจใชอํานาจไปกอนได เชนการทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ตามหลักมาตรา 18(4) โดยพนักงาน
เจาหนาที่เมื่อไดทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรในกรณีจําเปน เรงดวน โดยที่ไมไดขออนุญาตศาล ให
รายงานการใชอํานาจดังกลาวตอศาลโดยเร็วพลัน อาจกําหนดระยะเวลาเขามากํากับดวยเพื่อความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ เชน ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใน 3 วัน เปนตน พรอมทั้งแสดงถึงเหตุจําเปน
เรงดวน รายละเอียดตางๆ ใหศาลเปนผูพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงถาพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจ
ดังกลาวโดยมิชอบ ศาลอาจสั่งระงับการดําเนินการนั้นก็ได และยอมรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมา



 4 

จากการใชอํานาจดังกลาวไมได และใหกําหนดบทลงโทษ กรณีที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการ
ดังกลาว โดยไมมีเหตุจําเปนหรือเรงดวน เพื่อใหกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหนอยที่สุด  

5.1.3 มาตรการในเรื่องความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 
การพิจารณาลงโทษพนักงานเจาหนาที่นั้น ควรกําหนดอัตราโทษใหเหมาะสมกับ

กรณีความผิดเปนกรณีๆ ไป สําหรับในกรณีของ "ประมาท" กฎหมายควรวางละเอียดของการ
กระทําหรือการงดเวนการกระทําใด ที่ถือเปน "ประมาท" อันเปนผลทําใหพนักงานเจาหนาทีต่องรับ
ผิดที่กระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
หรือขอมูลของผูใชบริการที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา 18 เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ได
ทราบแนวทางที่ชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น  

5.1.4 มาตรการในเรื่องการประสานงานของพนักงานเจาหนาที่กับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

สรางความรู ความเขาใจ กับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เนื่องจากพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ เปนผูเร่ิมเปดคดีเปนสวนใหญ เพราะเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 
ประชาชนทั่วไปสวนใหญตองไปแจงความที่สถานีตํารวจกอนเปนอันดับแรก 
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