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บทสรุปผู้บริหาร
ความสาคัญของปัญหา
ปั ญ หาการละเมิ ด เด็ ก ออนไลน์ เช่ น การแสวงหาประโยชน์ ท างเพศ (the online child sexual
exploitation : OCSE) การล่อลวง (child grooming) การกลัน่ แกล้งออนไลน์ (cyber bullying) ฯลฯ นับวันมี
แต่จะทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผา่ นมาทาให้มี
วิธีการใหม่ๆ ที่ผกู ้ ระทาผิดจะแสวงหาประโยชน์จากเด็ก นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลให้การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กเพิ่มจานวนและความซับซ้อนมากขึ้น
ในประเทศไทย แม้มีการส่ งเสริ มการใช้งานอินเทอร์ เน็ตมาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี แต่การให้ความรู ้
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่อเด็ก การป้ องกันแก้ไขปั ญหา เครื่ องมือและกลไกในการส่ งเสริ ม
ตลอดจนการปกป้ องคุม้ ครองเด็กให้สามารถออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์น้ นั กลับมีไม่เพียงพอ
และขาดซึ่ งประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะกฎหมายในการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์
นั้นเรี ยกได้วา่ ไม่ครอบคลุมและไม่เท่าทันกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กไทย
มูลนิ ธิอินเทอร์ เน็ตร่ วมพัฒนาไทย มูลนิ ธิพฒั นาการคุ ม้ ครองเด็ก มูลนิ ธิสายเด็ก มูลนิ ธิเพื่อยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเครื อข่ายสิ ทธิ เด็กประเทศไทย เล็งเห็ นความสาคัญของการศึ กษา
กฎหมายเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม และปกป้ องคุ ้ม ครองเด็ ก ในการใช้สื่ อ ออนไลน์ ข องไทยเปรี ย บเที ย บกับ
ต่างประเทศ ว่ามีเพียงพอหรื อไม่ ศึกษากลไกและประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุ งหรื อยกร่ างกฎหมายในประเทศไทยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ ภัยออนไลน์ ต่อเด็ก
ผลการสารวจสถานการณ์ เด็กกับภัยออนไลน์ โดย ศูนย์ประสานงานขับเคลื่ อนการส่ งเสริ มและ
ปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ภายใต้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่ วมกับ มูลนิ ธิ
อินเทอร์ เน็ตร่ วมพัฒนาไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่ งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือเด็กนักเรี ยนอายุ 918 ปี จาก 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ และ กรุ งเทพฯ จานวน 10,846 คน ผลสารวจแสดงให้เห็ นว่าเด็กกาลัง
เสี่ ยงภัยออนไลน์หลากหลายรู ปแบบ เช่น
- เด็ก 1 ใน 2 ยอมรับว่าเคยถูกกลัน่ แกล้งออนไลน์
- เพศทางเลือกโดนกลัน่ แกล้งมากที่สุดคือ 3 ใน 5 คน
- เด็ก 3 ใน 10 คนยอมรับว่าเคยกลัน่ แกล้งคนอื่นทางออนไลน์
- เด็ก 7 ใน 10 เคยเห็นสื่ อลามกอนาจารออนไลน์
- เด็กที่เคยเห็นสื่ อลามกออนไลน์ 1 ใน 5 ตอบว่าเคยเห็นสื่ อลามกอนาจารเด็ก
- เด็ก 1 ใน 5 คน ยอมรับว่าเคยพูดคุย หรื อ รับ-ส่ งเนื้อหาการกระทาทางเพศกับเพื่อนออนไลน์
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- เด็ก 1 ใน 5 คน ยอมรับว่าเคยส่ งข้อความ/ภาพ/วิดีโอการกระทาทางเพศไปให้คนอื่น
- 1 ใน 5 ของเด็กผูช้ าย เคยนัดพบเพื่อนออนไลน์ ในขณะที่เด็กผูห้ ญิง 1 ใน 10
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายของไทยที่ทางานร่ วมกับต่างประเทศ ระบุปัญหาสื่ อลามก
และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนอินเทอร์ เน็ตทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์ป้องกันเด็กหายและ
เด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์แห่ งชาติสหรัฐอเมริ กนั (National Center for Missing & Exploited Children NCMEC) แจ้งจานวนไอพีแอดเดรสที่มีการดาวน์โหลดสื่ อ ลามกเด็กในประเทศไทยมีสูงมากกว่า 50,000
ไอพีแอดเดรส และ หน่วยงาน CPS (Child Protection Services) ของประเทศอังกฤษ แจ้งมาราว 7,900 ไอ
พีแอดเดรส ต่อปี
ไทยฮอตไลน์ สายด่วนอินเทอร์ เน็ต www.thaihotline.org เปิ ดเผยจานวนรายการรับแจ้งสื่ อลามก
อนาจารเด็กเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2559 ได้รับแจ้งรวม 640 รายการ เพิม่ เป็ น 1,400 รายการในปี 2560
พร้อมระบุได้รับแจ้งกรณี การติดต่อสื่ อสารเรื่ องทางเพศ (sexting) การถ่ายทอดสดออนไลน์การล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กแบบเรี ยลไทม์ (live streaming) และ การแบล็กเมล์ทางเพศ (sextortion) เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็ น
ได้ชดั

การรับมือกับปัญหาภัยออนไลน์ ต่อเด็กและเยาวชน
กระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม ทางานร่ วมกับ สานักงานตารวจแห่ งชาติ ในการ block
เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย/ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมถึงการดาเนิ นคดีกบั ผูก้ ระทาความผิดต่อเด็ก สถาบันสื่ อเด็ก
และเยาวชน (สสย.) ภายใต้ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ร่ วมกับ สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ขับเคลื่อน
งานสร้ างการรู ้ เท่าทันสื่ อในสังคมไทย ซึ่ งทางานร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิ การในการผลักดันให้เรื่ องการ
รู ้ เท่าทันสื่ อเข้าไปอยู่ในหลักสู ตรการศึกษาทุกระดับของประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมมีพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ทุน
สนับสนุนการทาโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มสื่ อดี เฝ้าระวังและแจ้งสื่ อร้าย สร้างภูมิคุม้ กันใน
การใช้สื่อ จัดระเบียบร้านเกมและอินเทอร์ เน็ต เผยแพร่ โปรแกรมเกมเมอร์ การ์ ดเพื่อเป็ นเครื่ องมือของพ่อ
แม่ในการดูแลบุตรหลานให้ออนไลน์อย่างปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุ ขจัดทาคู่มือให้คาแนะนาสาหรับ
ประชาชนเรื่ องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์ เน็ตของเด็กและวัยรุ่ น จัดค่ายบาบัดเด็กติดเกม
และจัดทาสารคดีเผยแพร่ ทางสื่ อโทรทัศน์ ทั้งมีการพัฒนาหลักสู ตรอบรมผูป้ กครองเพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาเด็กติดเกม แบบคัดกรองเด็กติ ดเกมที่ พ่อแม่หรื อครู อาจารย์สามารถนาไปใช้ดูแลเด็กได้ สมัชชา
สุ ขภาพแห่ งชาติ มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่ งเสริ มและจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการใช้งานไอ
ทีของเด็กและเยาวชน ส่ งเสริ มงานสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อ และเชื่ อมประสานการทางานคุม้ ครองเด็กในการ
ใช้สื่อออนไลน์ร่วมกับหลายๆ ภาคส่ วน ทั้งภาครัฐและเอกชน
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อย่างไรก็ดี ความพยายามดังกล่าว ยังไม่เท่าทันกับสถานการณ์ ภยั ออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของเทคโนโลยี ความอ่อนแอของสังคม ระบบและกลไก
ในการปกป้ องคุ ้ม ครองเด็ก บนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะกฎหมายต่ า งๆ แม้ป ระเทศไทยมี ก ฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การปกป้ อ งคุ ้ม ครองเด็ ก กับ สื่ อ ออนไลน์ ห ลายฉบับ อาทิ เ ช่ น ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก แต่ยงั ถือว่าล้า
หลังและมีช่องโหว่ ทั้งยังไม่ครอบคลุมการละเมิดเด็กรู ปแบบใหม่ๆ บนโลกออนไลน์
ในปี พ.ศ. 2560 คณะรั ฐมนตรี ไ ด้เ ห็ นชอบยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม และปกป้ องคุ ้ม ครองเด็ ก และ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ แต่งตั้ง คณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนใน
การใช้สื่อออนไลน์ ภายใต้ คณะกรรมการส่ งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ (กดยช.) และ ในปี
พ.ศ. 2561 มีการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการ
ใช้สื่อออนไลน์ (ศอล. หรื อ COPAT- Child Online Protection Action Thailand) ภายใต้ กรมกิ จการเด็ก
และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ เป็ นหน่ วยงานหลักในการขับเคลื่ อน
งานตั้งแต่ระดับนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ ม ปกป้ องคุม้ ครอง ช่วยเหลือเยียวยา
เด็กและเยาวชนที่ ได้รับ ผลกระทบจากสื่ อออนไลน์ โดยประสานการทางานร่ วมกับ ผูเ้ ชี่ ย วชาญในสห
วิชาชี พ และภาคีเครื อข่าย ให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม รวมถึงผลักดันการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายดู แลเด็กบน
โลกออนไลน์ดว้ ย

ข้ อเสนอกลไกและการบังคับใช้ กฎหมาย
1. เนื่ องจากมี การรายงานกรณี การละเมิ ดทางเพศเด็กออนไลน์เพิ่มมากขึ้ น (ทั้งที่ รายงานมาจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ) ทาให้มีปัญหาในเรื่ องของอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิงานในด้าน
นี้เพราะมีจานวนจากัด ในหลายกรณี ตอ้ งมีการแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผูล้ ะเมิดเด็ก ซึ่ งในปั จจุบนั เฉพาะดี เอส
ไอหรื อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI – Department of Special Investigation) เท่านั้น ที่มีกฎหมายให้อานาจ
ในการแฝงตัว (undercover) สามารถปลอมตัวเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่เข้าไปหาข้อมูลหรื อล่อซื้ อล่อจับในกรณี
สื่ อ ลามกอนาจารเด็ ก หรื อการละเมิ ด ทางเพศเด็ ก ได้ จึ ง มี ข ้อ เสนอให้ เ พิ่ ม อัต ราก าลัง เจ้า หน้ า ที่ ค ดี
อาชญากรรมไซเบอร์ ต่อเด็ก และเพิ่มอานาจแฝงตัวให้กบั พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการทางาน
2. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายและอานาจ
หน้าที่ของตนชัดเจน อีกทั้งวิธีการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จึงควรมีการฝึ กอบรมให้
ความรู ้ ท้ งั ทางทฤษฎี ในห้องเรี ยนและฝึ กอบรมขณะปฏิ บตั ิงาน (on the job training) คือฝึ กปฏิบตั ิจริ งใน
สถานที่จริ ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทักษะความชานาญ และควรยึดแนวทางในการดาเนิ นคดี โดยคานึ งถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดที่ตวั เด็ก มีตวั อย่างการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการแล้วลงมือทาคดีจริ ง ประสบผลสาเร็ จอย่าง
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มากคือ โครงการ “ลงมือทา” ซึ่ งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย (Thailand Institute of Justice – TIJ) เป็ นโครงการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กในธุ รกิจท่องเที่ยว ซึ่ง
มีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นเครื่ องมือในการล่อลวงและหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
3. การสอบสวนเด็ก จะต้องกระทาการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ ผ่านการฝึ กอบรมพิ เศษมาแล้ว
เนื่ องจากต้องสร้ างความรู ้ สึกให้เด็กไว้วางใจมากพอที่จะพูดความจริ ง ลักษณะการตั้งคาถาม และวิธีการ
พูดคุ ยต่างๆ มีความสาคัญมาก การฝึ กอบรมแนวทางการทาคดี หลักการสื บสวนกรณี เด็กหายหรื อเด็กที่
โดนล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องได้รับการอบรมในหลักสู ตรเฉพาะทางมา เช่น forensic interview เป็ นต้น
4. เนื่ องจากการพิสูจน์อายุของบุคคลที่ปรากฏในสื่ อลามกอนาจารเป็ นเรื่ องยาก จึงมีขอ้ เสนอใน
เรื่ องของการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผชู ้ านาญการในการพิสูจน์อายุเด็ก ซึ่ งประเทศไทยยังไม่มี
5. ควรมีฐานข้อมูลผูม้ ีประวัติล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เพื่อการตรวจคัดกรองไม่ให้เข้าประเทศ (ถ้า
สามารถทาได้) โดยอาจสร้างความร่ วมมือกับต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อการติดตาม เฝ้าดู การคุมประพฤติ การ
กาหนดกฎเกณฑ์เรื่ องที่จะต้องมารายงานตัวเป็ นระยะ หรื ออาจกระทัง่ ให้เจ้าหน้าที่ติดตามดูดว้ ยว่าไม่ได้ไป
อยูใ่ กล้ชิดกับเด็ก ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายต่อเด็ก ในปั จจุบนั มีความพยายามของผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและองค์กร
พัฒนาเอกชนเพื่อร่ วมกันจัดทาฐานข้อมูลผูล้ ะเมิด/ผูต้ อ้ งสงสัยละเมิดทางเพศเด็กเพื่อใช้งานร่ วมกัน
6. ควรมีกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ให้คาปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่ในการทาคดีเพื่อลดความเสี่ ยงในการ
ถูกผูต้ อ้ งหาฟ้ องกลับ แนวทางการสู ้คดี เมื่อเกิ ดการฟ้ องร้ อง จัดทนายที่มีความสามารถมาช่วยเหลือ ดู แล
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการสู ้คดี
7. ในส่ วนของกระบวนการสอบสวนในคดีละเมิดทางเพศเด็กในปั จจุบนั ยังมีการละเมิดซ้ า ได้แก่
การถามคาถามเดิ มๆ ซ้ าๆ โดยบุคคลหลายคน ควรใช้วิธีบนั ทึกวิดีโอการสอบสวนแล้วเปิ ดดู เองแทนที่
จะต้องให้เด็กตอบคาถามหลายรอบ ซึ่งเป็ นการทาร้ายเด็ก
8. ควรมีการเตรี ยมพื้นที่หรื อห้องที่มิดชิ ดในการสอบสวนเหยื่อในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ในทุก
สถานี ตารวจ รวมถึ งการเตรี ยมอุ ปกรณ์ ในการบันทึ กวิดีโอ เพื่อป้ องกันการสอบสวนอี กซึ่ งจะเป็ นการ
ละเมิดซ้ าเด็ก
9. ควรมี กระบวนการทางานร่ วมกับภาคเอกชน เช่ น การสร้ างความเข้าใจในเรื่ องการขอข้อมูล
ผูต้ อ้ งหา/ผูต้ อ้ งสงสัย กฎหมายมีวา่ อย่างไร ภาคเอกชนต้องให้ความร่ วมมือตามกฎหมายอย่างไร เจ้าหน้าที่
ไม่ได้ขอข้อมูลลึกซึ้ งเกินความจาเป็ นต้องใช้จึงไม่ตอ้ งระวังเรื่ องการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลมากจนเกินไป
เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายมี สิทธิ ขอข้อมู ลการกระทาความผิดได้ไม่เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ เท่านั้น
10. เนื่องจากมีหลายกรณี ที่ผตู ้ อ้ งหาคดีการละเมิดทางเพศเด็กเป็ นชาวต่างชาติ และหนีคดีเมื่อได้รับ
การประกันตัว จึงมีขอ้ เสนอให้เพิ่มเติมหรื อปรับแก้กฎหมายในส่ วนของอัตราประกันตัวจะต้องสู ง และ
อาจให้พิ จารณาประวัติก ารกระทาความผิดประกอบด้วยว่า หากเป็ นคดี การละเมิ ดทางเพศเด็ กซ้ าก็ไม่
สมควรให้มีการประกันตัว
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11. มีขอ้ เสนอเกี่ยวกับกระบวนการส่ งต่อข้อมูลผูต้ อ้ งหา จะต้องมีความสะดวก รวดเร็ ว เพื่อไม่เป็ น
การเปิ ดช่ องโอกาสให้ผูต้ อ้ งหาหนี ประกันได้ ตัวอย่างเช่ น กรณี ผูต้ อ้ งหาได้รับการประกันตัวเมื่อวันศุกร์
ข้อมูลนี้จะต้องถูกส่ งต่อไปให้ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองให้รับทราบในทันที เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจ
กักไม่ให้ผตู ้ อ้ งหาเดินทางหนีคดีออกนอกประเทศได้
12. ควรมีกระบวนการชี้ แจงทาความเข้าใจกับเหยื่อ/ผูเ้ สี ยหาย/ญาติ เพื่อป้ องกันปั ญหาการกลับ
คาให้การ เนื่องจากโดนข่มขู่หรื อรับเงินจากผูต้ อ้ งหา
13. เนื่ องจากในปั จจุบนั ยังไม่มีบรรทัดฐานในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายให้กบั เหยื่อในคดีละเมิดทาง
เพศ จึ ง มี ข ้อเสนอให้เพิ่ ม เติ ม หรื อปรั บ แก้ก ฎหมายให้ค รอบคลุ ม ในเรื่ องของการเรี ย กร้ องค่ าเสี ยหาย/
สิ นไหมทดแทน โดยเฉพาะในกรณี ความเสี ยหายทางด้านจิตใจ ซึ่งประเมินได้ยาก
14. ในบางกรณี พนักงานเจ้าหน้าที่ จาเป็ นต้องครอบครองภาพลามกอนาจารเด็กไว้เอง เช่ น ใช้
ประกอบในการฝึ กอบรม ใช้ในการล่อซื้ อล่อจับผูก้ ระทาความผิด ใช้ในการสื บสวนสอบสวน ฯลฯ จึงมี
ข้อเสนอกฎหมายคุม้ ครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ดี อาจกาหนดหลักเกณฑ์ของ
การครอบครองภาพ เช่ น จะต้องมีการขออนุ ญาต จะต้องระบุ เหตุ ผลว่าจะนาไปใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์ใ ด
ระยะเวลาครอบครองภาพนานเพียงใด จานวนภาพมากน้อยเพียงใด เป็ นต้น
15. ในปัจจุบนั ยังไม่มีขอ้ กาหนดหรื อข้อผูกพันให้ผปู ้ ระกอบการต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
สื่ อลามกอนาจารเด็กหรื อการละเมิดเด็กด้านอื่นๆ จึงควรมีนโยบายหรื อมาตรการให้ผปู ้ ระกอบการ
ภาคเอกชนได้มีบทบาทและมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องนี้
16. มีขอ้ สังเกตให้มุ่งเน้นเอาผิดกับผูผ้ ลิ ตหรื อเผยแพร่ สื่อลามกอนาจารเด็ก มากกว่าที่จะมุ่งเอาผิด
กับผูค้ รอบครองสื่ อลามกเด็ก เนื่ องจากอาจเป็ นช่ องทางให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรี ยกรับผลประโยชน์ จาก
บุคคลดังกล่าวเพื่อตอบแทนกับการไม่ตอ้ งถูกดาเนินคดี
17. มีขอ้ เสนอให้ทบทวนหรื อปรั บอายุความในคดี บนโลกออนไลน์ให้ยาวนานขึ้นหรื อไม่มีอายุ
ความ ตัวอย่างเช่น ภาพหรื อวิดีโอการละเมิดทางเพศเด็กเมื่อถูกอัปโหลดเข้าสู่ ระบบอินเทอร์ เน็ตแล้ว จะไม่
สามารถตามลบได้หมด ถึงแม้วา่ จะลบไปแล้วก็อาจถูกอัปโหลดขึ้นมาอีกเมื่อใดก็ได้

ข้ อเสนอในการเตรียมการเพื่อบังคับใช้ กฎหมาย
1. ควรมีหน่ วยงานเฉพาะกิ จทาหน้าที่ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ ต่อเด็ก โดยเฉพาะคดี สื่อลามก
อนาจารและการละเมิดทางเพศเด็ก รวมถึ งเด็กหาย เฉกเช่ นเดี ยวกับในหลายประเทศ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ระบบกลไกการทางานและบุ คลากรให้มี ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง เท่าทันกับสถานการณ์ สามารถ
ช่วยเหลือเด็กได้มากยิง่ ขึ้น รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2. ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่และสหวิชาชี พที่ เกี่ ยวข้องตลอดขั้นตอนกระบวนการ
ยุติธรรม ตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ทาคดี เด็ก คดี ออนไลน์ พนักงานสอบสวน สื บสวน นิ ติวิทยาศาสตร์
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นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ อัยการ ทนาย ผูพ้ ิพากษาศาล ฯลฯ จึงมีขอ้ เสนอในการส่ งเสริ มการผลิต
และพัฒนาบุ ค ลากรทางด้า นนี้ ท้ งั ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณภาพ เพื่ อให้เข้า ใจลัก ษณะของคดี ออนไลน์
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี มาตรฐานการพิจารณาคดีเด็กออนไลน์ในระดับสากล โดยเฉพาะคดีการ
ล่อลวงและละเมิดทางเพศเด็ก
3. ควรประชาสัมพันธ์หน่วยงานรับแจ้ง ช่องทางการแจ้ง ขั้นตอนการแจ้ง หลักฐานต่างๆ ที่ตอ้ งใช้
ประกอบการแจ้งในคดี ออนไลน์ ให้ประชาชนรับรู ้ รับทราบอย่างทัว่ ถึ ง เช่น กองบังคับการปราบปราม
การกระทาความผิดเกี่ ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 02-142 2555-60 หรื อที่เว็บไซต์
http://www.tcsd.in.th สายด่ วน 1212 รั บแจ้งเว็บไซต์ที่ขดั ต่อความมัน่ คง วัฒนธรรม ศีลธรรม หรื อ email : 1212@mict .go.th โดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรณี ภาพลามกและการละเมิดทาง
เพศเด็กบนอินเทอร์ เน็ต : โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิ ธิอินเทอร์ เน็ตร่ วมพัฒนาไทย 02-438-3559 www.
thaihotline.org หน่วยงานสื บจับกรณี การใช้สื่อ ICT เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก มีคณะทางานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์ เน็ตต่อเด็กและเยาวชน Thailand Internet Crime
Against Children (TICAC) https://www.facebook.com/TICAC2016/ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์
การกระทาความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุ นทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) 0-2205-2627
www.hightechcrime.org เป็ นต้น
4. ควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่ กัน เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองเด็กใน
แต่ ล ะพื้ นที่ หมายเลขโทรศัพ ท์หรื อช่ องทางการแจ้ง รวมถึ ง ขั้นตอนการแจ้งต่ า งๆ เพื่ ออานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนที่เห็ นเด็กกาลังจะถู กล่ วงละเมิ ด จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่ วยเหลื อเด็กได้อย่าง
รวดเร็ วทันการณ์
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก ควรจะต้องทางานเชิ งรุ กให้มากยิ่งขึ้น เช่น จะต้องลงพื้นที่
เข้าถึงชุ มชน เข้าถึงเด็กกลุ่มเปราะบาง เพื่อสอบถาม ค้นหาข้อมูล พูดคุยกับเด็กหรื อองค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อการป้ องกันปั ญหามากกว่ารอแก้ไขปั ญหา
6. ควรรณรงค์ส่งเสริ มและจัดกิ จกรรมให้ความรู ้ สร้ างความตระหนักแก่ เด็ก เพื่อป้ องกันตนเอง
ไม่ให้ตกเป็ นเหยื่อของการถูกแสวงหาประโยชน์ เป็ นสิ่ งสาคัญจาเป็ นที่จะต้องทาทั้งการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ รวมถึงต้องสอนให้เด็ก เยาวชน และผูใ้ ช้ทุกคนรู ้จกั และสามารถจัดการความปลอดภัยบน
โลกไซเบอร์
7. คดีออนไลน์ เป็ นคดีที่ตอ้ งการความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้ง
ในระดับพื้นที่ ส่ วนกลาง ระดับชาติ และข้ามชาติ การสร้างพันธมิตรเครื อข่าย การประสานการทางาน
การพัฒนาระบบและกลไก การให้ความรู ้ สร้ างความตระหนัก ล้วนเป็ นสิ่ งสาคัญ ปั จจัยที่ จะนาไปสู่
ความสาเร็ จคือ ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ของทุกภาคส่ วน ความพร้ อมทั้งความรู ้ ความสามารถ ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ถูกต้อง ในประเด็นปัญหา และในการปฏิบตั ิงาน

9

ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายไทย
การศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม และปกป้ อ งคุ ้ม ครองเด็ ก ในการใช้สื่ อ ออนไลน์ ใ น
ต่างประเทศเปรี ยบเทียบกับประเทศไทย ในงานวิจยั นี้ ได้แบ่งสภาพปั ญหาและพฤติกรรมที่กระทบต่อเด็ก
เป็ น 6 กรณี โดยมีผลการวิจยั และข้อเสนอแนะสาหรับแต่ละกรณี ดงั นี้
1. การติดตามคุกคาม (Cyber stalking)
การติดตามคุ กคาม ซึ่ งยังไม่มีระบุไว้โดยตรงในกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309
ไม่อาจนามาปรั บใช้กบั พฤติ กรรมนี้ ซ่ ึ งเป็ นการกระทาอันเป็ นชุ ดอย่างต่อเนื่ องและก่อให้เกิ ดการรบกวน
ความเป็ นส่ วนตัวของผูอ้ ื่น โดยมีขอ้ จากัดที่สาคัญสองประการคือ (1) จะต้องเป็ นการข่มขืนใจให้กระทาการ
ไม่กระทาการ หรื อจายอมต่อสิ่ งใด และ (2) การทาให้กลัวนั้นจากัดเฉพาะอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย เสรี ภาพ
หรื อทรัพย์สิน หรื อโดยใช้กาลังประทุษร้าย แต่การติดตามคุกคามเด็กทางออนไลน์ในหลายกรณี ได้บงั คับให้
เด็กกระทาการใด แต่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์หรื อจิตใจ สาหรับพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิด
เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาปรั บใช้กบั พฤติ กรรมติ ดตามคุ กคามนั้นมี ขอ้ จากัดคื อการเฝ้ าติ ดตาม
คุ ก คามที่ จะปรั บ เข้า มาตรา 11 ต้องเป็ นกรณี ผูก้ ระท าการส่ ง ข้อมู ล นั้นไม่ เ ปิ ดเผยตัว ตน หรื อส่ ง ข้อ มู ล
หลอกลวงตามมาตรา 14 ดังนั้นเพียงการติดตามทางออนไลน์ยงั ไม่เป็ นความผิด
คณะผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะในเชิงนโยบายโดยเสนอให้มีการบัญญัติฐานความผิดเฉพาะสาหรับการ
ติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต สาหรับฐานความผิดที่จะบัญญัติข้ ึนนี้มีขอ้ เสนอ 3 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 ปรับปรุ งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยเพิ่มเติมฐานความผิดเฉพาะสาหรับการเฝ้า
ติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเป็ นฐานความผิดเฉพาะ
แนวทางที่ 2 ปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ให้มีฐานความผิดเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นฐานความผิดเฉพาะ
แนวทางที่ 3 ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายคุม้ ครองเด็ก โดยเพิ่มฐานความผิดการเฝ้าติดตามคุกคามเด็กทั้ง
ในเชิงกายภาพและออนไลน์
2. การกลัน่ แกล้งออนไลน์ (Cyber bullying)
พฤติกรรมการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต ยังไม่มีกฎหมายไทยกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ จาก
การศึกษาพบว่า กฎหมายต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสาหรับพฤติกรรมดังกล่าว
ในระดับรัฐบาลกลาง (Federal law) แต่พบว่า ในระดับรัฐบาลมลรัฐมีกฎหมายเกี่ยวกับการกลัน่ แกล้งรังแก
ออนไลน์ โ ดยเฉพาะหลายมลรั ฐ ซึ่ งมี อ งค์ป ระกอบส าหรั บ ใช้เ ฉพาะการกลัน่ แกล้ง ออนไลน์ อี ก ทั้ง มี
มาตรการโดยเฉพาะสาหรับเด็กด้วย โดยมีการกาหนดองค์ประกอบที่ชัดเจนถึ งการกลัน่ แกล้งโดยใช้การ
สื่ อสาร เช่ น ตัวอัก ษร ภาพ คลิ ป ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อจิ ตใจหรื ออารมณ์ ข องเด็ ก การกระท าดัง กล่ า วเมื่ อ
พิจารณาตามกฎหมายไทยแล้ว ในหลายกรณี ไม่มีกฎหมายที่นามาใช้ได้ เช่น
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-การกลัน่ แกล้งรังแกโดยใช้คาพูด หากเป็ นการหมิ่นประมาท ไม่สามารถใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้
เนื่องจากกฎหมายที่แก้ใหม่ยกเว้นการหมิ่นประมาทไม่เป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14
-การกลัน่ แกล้งรังแกโดยใช้คาพูดล้อเลียน เช่น อ้วน ไม่สวย ไม่ถึงขั้นเป็ นความผิดตามกฎหมายที่วา่
ด้วยการหมิ่นประมาท
-การนาข้อมูลของเด็กที่เป็ นเรื่ องจริ งมาโพสต์กลัน่ แกล้ง ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ มาตรา 14
คณะผูว้ ิจยั จึงเสนอให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มเติมฐานความผิดการกลัน่ แกล้งรั งแก
ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยเสนอให้พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของร่ า งกฎหมาย “Megan Meier Cyber-bullying
Prevention Act” ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นแนวทางในการร่ างกฎหมายไทย กล่าวคือ
“ผูใ้ ดส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ด้วยเจตนาในการบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ รบกวน หรื อก่อให้เกิ ดความเศร้า
ทางอารมณ์ต่อผูอ้ ื่น ผูน้ ้ นั กระทาผิดฐานกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต ต้องระวางโทษ…”
นอกจากนี้ ยงั เสนอให้นากลไกตามกฎหมายของมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริ กามาร่ างเป็ นกฎหมาย
เช่ น กาหนดหน้าที่ให้โรงเรี ยนในการออกระเบียบเกี่ ยวกับการกลัน่ แกล้งออนไลน์ การกาหนดหลักสู ตร
อบรมให้ความรู ้ต่างๆ เป็ นต้น
3. สื่ อลามกอนาจารเด็กออนไลน์ (Child Pornography)
ผลการวิจยั พบว่า กฎหมายไทยปั จจุบนั มีบทบัญญัติครอบคลุ มแล้ว ทั้งการเพิ่มเติมนิ ยามสื่ อลามก
เด็ ก ในกฎหมายอาญาและการกาหนดฐานครอบครองสื่ อลามกเด็ ก แต่ อาจมี ปั ญหาในส่ วนของ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ที่กาหนดว่าการเผยแพร่ สื่อลามกอนาจารจะเป็ นความผิดได้ตอ้ งเป็ นการเผยแพร่ ที่ประชาชน
ทัว่ ไปสามารถเข้าถึ งได้ ทาให้เกิ ดปั ญหาการสื่ อสารออนไลน์ส่วนบุคคลไม่เป็ นความผิด ประเด็นนี้ จะได้
เสนอแนะในส่ วนของพฤติกรรมการติดต่อสื่ อสารเรื่ องเพศ หรื อ Sexting
4. การติดต่อสื่ อสารเรื่ องเพศ (Sexting)
ผลการวิ จ ัย พบว่า กฎหมายไทยในปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ มี ฐ านความผิ ด เฉพาะส าหรั บ Sexting ทั้ง ใน
กฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ สาหรั บในส่ วนของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นั้น มาตรา 14 (4) แม้
ครอบคลุมการส่ งสื่ อลามกอนาจาร แต่มีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็ นการเผยแพร่ ที่ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึงได้ ทาให้
เกิ ดปั ญหาการสื่ อสารออนไลน์ส่วนบุคคล เช่ น การ Sexting ที่กระทาทางโปรแกรมประยุกต์สองต่อสอง
ระหว่างผูก้ ระทากับเด็ก หรื อการกระทาทางกลุ่มปิ ดโดยเฉพาะ
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ คณะผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะแก้ไขกฎหมาย ดังนี้
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ประเด็น
คนส่ งข้อความ Sexting
ไปยังเด็ก รวมถึง
Streaming ข้อมูลลามก
อนาจาร
เด็กที่ส่งข้อความ
Sexting รวมถึง
Streaming ข้อมูลลามก
อนาจาร

ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560
มีความผิดอยูแ่ ล้ว โดยไม่ตอ้ งแก้ไข
แก้ไขให้ครอบคลุมการสื่ อสารข้อมูล
ลามกอนาจารที่ไม่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ

แก้ไขปรับปรุ งตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศเพื่อคุม้ ครองเด็ก ได้แก่
ยกเว้นความผิดกรณี เด็กเป็ นผูส้ ่ ง
กาหนดมาตรการอื่นนอกจากโทษ
อาญา เช่น การอบรมตามหลักสู ตรที่จดั
เฉพาะ

แก้ไขปรับปรุ งตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศเพื่อคุม้ ครองเด็ก ได้แก่
ยกเว้นความผิดกรณี เด็กเป็ นผูส้ ่ ง กาหนด
มาตรการอื่นนอกจากโทษอาญา เช่น การ
อบรมตามหลักสู ตรที่จดั เฉพาะ

5. การล่อลวงหรื อเตรี ยมเด็กให้พร้อมถูกล่วงละเมิดทางเพศ (Grooming)
ผลการศึกษาพบว่า Grooming หรื อการติดต่อสร้างสัมพันธ์กบั เด็กทางออนไลน์ซ่ ึ งอาจนาไปสู่ การ
ล่วงละเมิดต่อเด็กหรื ออาจเรี ยกว่าการเตรี ยมเด็กให้พร้ อมก่ อนการล่วงละเมิ ดนั้น ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติ
เฉพาะ แต่อาจมีการปรับใช้กฎหมายอาญาฐานพรากผูเ้ ยาว์ แต่ก็มีขอ้ จากัดซึ่ งตามแนวคาพิพากษาศาลจะต้อง
เป็ นการพาเด็ก ไปจากอ านาจปกครองโดยมี ก ารชัก พาทางกายภาพ เพี ย งการพู ดคุ ย สร้ า งสัมพัน ธ์ ท าง
ออนไลน์ยงั ไม่ถึงขั้นพรากผูเ้ ยาว์ คณะผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะแก้ไขกฎหมาย ดังนี้
ลักษณะของการกระทา
การสื่ อสารและชักชวน
ให้เด็กมาพบเพื่อกระทา
การล่วงเกินทางเพศ
การสื่ อสารสร้าง
ความสัมพันธ์โดยไม่ได้
นัดพบเด็ก
การนาเสนอเนื้ อหาทาง
เพศต่อเด็กทางสื่ อ
ออนไลน์โดยยังไม่มีการ
ชักชวนให้กระทา
กิจกรรมทางเพศ

กฎหมายไทยที่เป็ นอยู่
ไม่ผดิ กฎหมายอาญาฐานพรากผูเ้ ยาว์
ไม่ผดิ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
เนื่องจากยังไม่มีสื่อลามก
ไม่มีกฎหมายที่นามาใช้ได้
ไม่ผดิ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เนื่องจากยังไม่มีสื่อ
ลามก (เว้นแต่มีเนื้ อหาหลอกลวงเป็ นเท็จ)
ไม่ผดิ กฎหมาย ถ้าเป็ นการสื่ อสารเนื้ อหาทาง
เพศที่ไม่ใช่สื่อลามกเด็ก

ข้อเสนอแนะ
----

เพิ่มเติมฐานความผิดในกฎหมาย
อาญา หรื อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
เพิม่ เติมฐานความผิดในกฎหมาย
อาญา หรื อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

12

การ Sexting และ
Streaming วีดีโอ แบบ
ถ่ายทอดสด

- ผิดกฎหมายอาญาฐานเผยแพร่ และครอบครอง
สื่ อลามกเด็ก ซึ่ งหากเด็กกระทาก็เป็ นความผิด
ด้วย
- ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่เป็ นความผิด หาก
Streaming สองต่อสอง โดยไม่เผยแพร่
สาธารณะ

- แก้ไขความผิดสื่ อลามกเด็กเพื่อ
ไม่ให้เด็กเป็ นผูท้ าผิด
- เพิ่มเติมฐานความผิดที่มี
องค์ประกอบเฉพาะเพื่อลงโทษผู ้
ชักจูง ดังเช่น กฎหมายของ
ประเทศแอฟริ กาใต้

6. การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเด็ก (Children’s Online and Privacy Protection)
ผลการวิจยั พบว่า สหรั ฐอเมริ ก ามี ก ฎหมาย COPPA (Children’s Online and Privacy Protection)
กาหนดหน้าที่ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูป้ กครอง กล่าวคือ ผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์หรื อกิจกรรมออนไลน์
อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมของผูป้ กครองก่อนจึงจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็กได้ จากการวิเคราะห์
กฎหมาย COPPA กับกฎหมายไทยพบว่า ระบบกฎหมายไทยปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่มุ่งคุ ม้ ครอง
สิ ทธิ ส่วนบุคคลในแง่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเด็กในบริ บทการใช้งานอินเทอร์ เน็ตและสื่ อออนไลน์ กฎหมายที่
มีผลบังคับใช้อยูย่ งั ไม่ครอบคลุมและเพียงพอในการนามาปรับใช้คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก
คณะผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอ 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 ปรับปรุ งแก้ไข พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 แม้วา่ กล่าวถึงการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลเด็กในเรื่ องของการโฆษณาและการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางสื่ อมวลชน แต่ก็ไม่มีนิยามชัดเจนถึงข้อมูลส่ วน
บุคคล และยังไม่ครอบคลุมครบทั้งกระบวนการของการกระทาต่อข้อมูลของเด็ก กล่าวคือ ตั้งแต่ข้ นั ตอน
การจัดเก็บ และ การนาไปใช้ประโยชน์ ต่างๆ คณะผูว้ ิจยั จึ งมี ขอ้ เสนอแนะเชิ ง นโยบายให้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเด็กบนอินเทอร์ เน็ต โดยการกาหนดคานิยาม หลักเกณฑ์
การกระทาต่อข้อมูลทั้งกระบวนการตั้งแต่การจัดเก็บ การขออนุญาตผูป้ กครอง ไปจนถึงการนาไปใช้ รวมถึง
กาหนดฐานความผิดของผูจ้ ดั เก็บและนาข้อมูลไปใช้ไว้เป็ นการเฉพาะ
แนวทางที่ 2 การบัญญัติกฎหมายใหม่เพื่อคุม้ ครองเด็กในสภาพแวดล้อมออนไลน์ แยกจาก พ.ร.บ.
คุ ม้ ครองเด็ก ที่ มุ่งเน้นการกระทาต่อเด็กทางกายภาพ กฎหมายใหม่น้ ี จะมีขอบเขตรวมความผิดออนไลน์
ต่างๆ เช่น การกลัน่ แกล้งรังแก และมีหมวดหนึ่งว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็กโดยเฉพาะ
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โครงการ
ศึกษาและให้ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย
เกีย่ วกับการส่ งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้ สื่อออนไลน์
ความสาคัญของปัญหา
ปั ญ หาการละเมิ ด เด็ ก ออนไลน์ เช่ น การแสวงหาประโยชน์ ท างเพศ (the online child sexual
exploitation : OCSE) การล่อลวง (child grooming) การกลัน่ แกล้งออนไลน์ (cyber bullying) ฯลฯ นับวันมี
แต่จะทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผา่ นมาทาให้มี
วิธีการใหม่ๆ ที่ผกู ้ ระทาผิดจะแสวงหาประโยชน์จากเด็ก นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลให้การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กเพิม่ จานวนและความซับซ้อนมากขึ้น
ในประเทศไทย แม้มีการส่ งเสริ มการใช้งานอินเทอร์ เน็ตมาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี แต่การให้ความรู ้
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่อเด็ก การป้ องกันแก้ไขปั ญหา เครื่ องมือและกลไกในการส่ งเสริ ม
ตลอดจนการปกป้ องคุม้ ครองเด็กให้สามารถออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์น้ นั กลับมีไม่เพียงพอ
และขาดซึ่ งประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะกฎหมายในการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์
นั้นเรี ยกได้วา่ ไม่ครอบคลุมและไม่เท่าทันกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กไทย
มูลนิ ธิอินเทอร์ เน็ตร่ วมพัฒนาไทย มูลนิ ธิพฒั นาการคุ ม้ ครองเด็ก มูลนิ ธิสายเด็ก มูลนิ ธิเพื่อยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเครื อข่ายสิ ทธิ เด็กประเทศไทย เล็งเห็ นความสาคัญของการศึ กษา
กฎหมายเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม และปกป้ องคุ ้ม ครองเด็ ก ในการใช้สื่ อ ออนไลน์ ข องไทยเปรี ย บเที ย บกับ
ต่างประเทศ ว่ามีเพียงพอหรื อไม่ ศึกษากลไกและประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุ งหรื อยกร่ างกฎหมายในประเทศไทยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้ าหมาย
เด็กไทยได้รับการดูแลเพิ่มมากขึ้น ผ่านโครงการการศึกษาวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะต่อการปรับปรุ ง
กฎหมายและนโยบายในการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั ญหาความเพียงพอของกฎหมายไทยในการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กในการ
ใช้สื่อออนไลน์ เปรี ยบเทียบกับกฎหมายในต่างประเทศ และ อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษากลไกและประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งบทบาทของผูป้ ระกอบการ
ภาคเอกชนในการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์
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3. เพื่อศึกษาและนาเสนอกรณี หรื อคดีตวั อย่างที่ประสบความสาเร็ จ (highlights best practice) และ
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างๆ
4. เพื่อระบุช่องว่างของกฎหมาย ในแง่ของมาตรฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศและในภูมิภาค
5. เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุ งหรื อยกร่ างกฎหมายในประเทศไทย รวมถึง
การนากฎหมายสู่ การปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการศึกษาวิจัย
ด้ านประเด็นการศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กลไกและประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลต่อการส่ งเสริ มและ
ปกป้องคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ใน 4 เรื่ อง
o สื่ อลามกเด็ก การล่อลวง และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
o การใช้ความรุ นแรงต่อเด็กและการกลัน่ แกล้งออนไลน์ (Cyber bullying)
o การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเด็กบนโลกออนไลน์
o การส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับเด็ก
ในการใช้สื่อออนไลน์
ด้ านเนื้อหาในการศึกษา
o กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์
เปรี ยบเทียบกับกฎหมายในต่างประเทศ และ อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
o กรณี หรื อคดีตวั อย่างที่ประสบความสาเร็ จทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
o การนากฎหมายสู่ การปฏิบตั ิให้ประสบความสาเร็ จ

ระเบียบวิธีศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยเพื่อสร้ างและพัฒนาองค์ ความรู้
o การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
o ทีมวิจยั พัฒนาแผนการศึกษาวิจยั กรอบระยะเวลา และเครื่ องมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล
o ที มวิจยั จัดประชุ มผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ กี่ ยวข้อง (เช่ น อัยการ ผูพ้ ิพากษา กฤษฎี กาเจ้าหน้าที่
ตารวจ องค์กรพัฒนา นักเทคโนโลยี ฯลฯ) เพื่อรวบรวมมุมมองและข้อเสนอแนะในการ
ศึกษาวิจยั
o ที ม วิจยั ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิจยั บทความข้อกฎหมายที่ มี อยู่ท้ งั ในประเทศ
ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ
o ทีมวิจยั สัมภาษณ์ ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ กี่ยวข้อง
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o ทีมวิจยั รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดทารายงานผลการศึกษาวิจยั (ฉบับร่ าง)
o เครื อข่ายสิ ทธิ เด็กประเทศไทย ร่ วมกับทีมวิจยั และเครื อข่าย จัดประชุ มกลุ่มย่อยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
เพื่ อนาเสนอรายงานผลการศึ ก ษาวิจยั รั บฟั งความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะเพื่ อปรั บปรุ ง
รายงานผลการศึกษาวิจยั (ฉบับร่ าง)
o เครื อข่ายสิ ทธิ เด็กประเทศไทย ร่ วมกับทีมวิจยั และเครื อข่าย จัดประชุ มกลุ่มย่อยผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว เด็ก เยาวชน องค์กรทางานส่ งเสริ ม
และปกป้ องคุ ้ม ครองเด็ก เพื่ อนาเสนอรายงานผลการศึ ก ษาวิจยั รั บฟั งความคิ ดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทารายงานผลการศึกษาวิจยั ฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาเครื อข่ ายเพื่อการจัดการองค์ ความรู้ แบบมีส่วนร่ วม
o เครื อข่ายสิ ทธิ เด็กประเทศไทย ร่ วมกับทีมวิจยั จัดตั้งคณะทางานซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก
หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อพัฒนาไปสู่ ป ระชาคมคนท างานด้า นการส่ ง เสริ ม และปกป้ อ ง
คุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์
ประเด็นคาถามสาคัญ (โจทย์คาถามการวิจัย)
กฎหมายสารบัญญัติ Substantive Law
1. กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่ งประเทศไทยมีพนั ธะสัญญา/เข้าร่ วมลงนาม อาทิ
o ILO No 182
o พิธีสารเลือกรับเรื่ องการขายเด็ก การค้าประเวณี เด็ก และสื่ อลามกอนาจารเด็ก OPSC
o Budapest Convention
o Council of Europe (Lanzarote Convention)
2. สถานการณ์ และความครอบคลุมของกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
o สื่ อลามกเด็ก การล่อลวง และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
o การใช้ความรุ นแรงต่อเด็กและการกลัน่ แกล้งออนไลน์ (Cyber bullying)
o การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเด็กบนโลกออนไลน์
o การส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับเด็กในการใช้
สื่ อออนไลน์
3. ความรับผิดชอบและบทบาทของผูป้ ระกอบการภาคเอกชนมีบรรทัดฐานหรื อกฎระเบียบ ข้อผูกพัน
ให้ผปู ้ ระกอบการต้องรายงานต่อตารวจ เกี่ยวกับสื่ อลามกเด็กหรื อการละเมิดเด็กด้านอื่นๆ หรื อไม่
a. การส่ งผูร้ ้ ายข้ามแดน (Extraterritorially and Extradition) และข้อตกลงระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง?
b. หน่ ว ยงานพิ เ ศษที่ ท าหน้า ที่ บ ัง คับ ใช้ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การส่ ง เสริ ม และปกป้ อ ง
คุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ มีหรื อไม่ อย่างไร? ถ้ามีโครงสร้าง บทบาทหน้าที่เป็ น
อย่างไร?
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c. กรณี ศึกษา : ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กออนไลน์ (สื่ อลามกอนาจาร
เด็ ก , การถ่ า ยทอดสด (live streaming) , การล่ อ ลวงเด็ ก (child grooming) , sexting ,
sextortion stalking , harassment , การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเด็ก , การกลัน่ แกล้งของเด็ก
ฯลฯ )
d. ข้อเสนอแนะ
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา Procedural Law
1. ชื่อกฎหมายที่ใช้ในการอ้างอิง
2. กระบวนการดาเนินคดีความผิดเกี่ยวกับสื่ อลามกเด็ก และการคุม้ ครองเด็กออนไลน์
o ต้องมีผเู ้ สี ยหายแจ้งความ กล่าวหาก่อนหรื อไม่? ใครสามารถแจ้งความได้อีกบ้าง ?
o กระบวนการสามารถดาเนินต่อไปแม้ผเู ้ สี ยหายถอนตัวได้หรื อไม่? อายุความ?
3. กระบวนการสื บสวนสอบสวนคดีอาญาการเก็บพยานหลักฐานจากคอมพิวเตอร์ เครื่ องมืออื่นๆ
ที่ใช้ในการออนไลน์
4. กระบวนการ ขั้นตอนในการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความ
5. การบันทึกและระบบจัดเก็บข้อมูลผูก้ ระทาผิดทางเพศต่อเด็ก (national sex offenders registry)

สิ่ งทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. องค์ค วามรู ้ แ ละข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย นโยบาย และยุท ธศาสตร์ ส าหรั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์
2. เครื อข่ายการทางานส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์
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ผลการศึกษา
และให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย
เกีย่ วกับการส่ งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้ สื่อออนไลน์
ความสาคัญของปัญหา
ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ต้อ งยอมรั บ ว่ า สื่ อ ออนไลน์ มี บ ทบาทส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ในการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี
ชี วิตประจาวันของคนเรา เด็กและเยาวชนเป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้มการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ใน
แต่ละวันเด็กๆ อยู่บนโลกออนไลน์เป็ นเวลาหลายชั่วโมง พวกเขาใช้อินเทอร์ เน็ ตเพื่อทาการบ้าน ติดตาม
ข่าวสารข้อมูล สื บค้นเรื่ องราวที่สนใจ พูดคุ ยและทากิ จกรรมหลากหลายกับเพื่อนๆ รวมถึ งการติดต่ อกับ
เพื่อนใหม่ ซึ่ งบางครั้งอาจเป็ นผูไ้ ม่ประสงค์ดี
ปั ญ หาการละเมิ ด เด็ ก ออนไลน์ เช่ น การแสวงหาประโยชน์ ท างเพศ (the online child sexual
exploitation : OCSE) การล่อลวงหรื อการเตรี ยมเด็กให้พร้ อมถู กล่วงละเมิดทางเพศ (child grooming) การ
กลัน่ แกล้งกันของเด็ก (cyber bullying) ฯลฯ นับวันมีแต่จะทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
ของเทคโนโลยีในช่ วงเวลาไม่กี่ปีที่ผา่ นมาทาให้มีวิธีการใหม่ๆ ที่ผกู ้ ระทาผิดจะแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพิ่มจานวนและความซับซ้อนมากขึ้น รายงาน
จาก United Kingdom Child Exploitation and Online Protection Centre [CEOP] 1 และ the Internet Hotline
Association [INHOPE]2 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากลัวบางอย่างเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก โดยการใช้อินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างผิดวัตถุ ประสงค์ มีรายงานว่า 90% ของสื่ อ
แสดงการล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่ได้มีการซื้ อขาย แต่มีการแลกเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านเครื อข่ายของ
คนที่ รู้จกั กันออนไลน์ โดยไม่ ต้องผ่า นเซิ อ ร์ ฟ เวอร์ ก ลาง 3 การใช้ง านที่ เพิ่ ม ขึ้ นของสกุ ล เงิ น ดิ จิ ท ลั เช่ น
Bitcoins อุปกรณ์ โทรศัพท์มือถื อ บริ การคลาวด์ (cloud-based services) รวมทั้งเว็บลับต่างๆ (เช่ น Onion
Router หรื อ “TOR”) ก่อให้เกิดความท้าทายที่สาคัญในการสอบสวนและการดาเนินคดีอาชญากรรมทางเพศ
ที่กระทาต่อเด็ก

CEOP, Threat Assessment of Child Sexual Exploitation and Abuse, June 2013.
<http://ceop.police.uk/Documents/ceopdocs/CEOP_TACSEA2013_240613%20FINAL.pdf>. Accessed 10 October 2014.
2
INHOPE 2014, Facts, Figures & Trends, The fight against online child sexual abuse in perspective
<http://www.inhope.org/tns/resources/statistics-and-infographics/statistics-and-infographics-2014.aspx>. Accessed 23
August 2015.
3
INHOPE Annual Report 2015. <http://www.inhope.org/tns/resources/statistics-and-infographics/statistics-andinfographics-2014.aspx>. Accessed: 15 May 2015.
1
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ดังนั้น นอกจากการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีทกั ษะในการป้ องกันตนเอง ระมัดระวังการ
ติดต่อกับเพื่อนออนไลน์ รู ้เท่าทันสื่ อ สามารถคิดวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ ประเมิน เลือกใช้สื่อจากอินเทอร์ เน็ต
ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีให้กบั เด็กและเยาวชน เป็ นการปกป้ องเด็กและ
เยาวชนจากภัย อันตรายที่ แฝงมากับสื่ อและเทคโนโลยีการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ๆ แล้ว การพัฒนาระบบ
ปกป้องคุม้ ครองเด็กบนโลกออนไลน์ ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่งที่สาคัญไม่แพ้กนั
ในประเทศไทย แม้มีการส่ งเสริ มการใช้งานอินเทอร์ เน็ตมาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี แต่การให้ความรู ้
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่อเด็ก การป้ องกันแก้ไขปั ญหา เครื่ องมือและกลไกในการส่ งเสริ ม
ตลอดจนการปกป้ องคุม้ ครองเด็กให้สามารถออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์น้ นั กลับมีไม่เพียงพอ
และขาดซึ่ งประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะกฎหมายในการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์
นั้นเรี ยกได้วา่ ไม่ครอบคลุมและไม่เท่าทันกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กไทย
มูลนิ ธิอินเทอร์ เน็ตร่ วมพัฒนาไทย มูลนิ ธิพฒั นาการคุ ม้ ครองเด็ก มูลนิ ธิสายเด็ก มูลนิ ธิเพื่อยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเครื อข่ายสิ ทธิ เด็กประเทศไทย เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษา
กฎหมายเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและปกป้ องคุ ม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ในประเทศไทยว่ามี เพียงพอ
หรื อ ไม่ เปรี ย บเที ย บกับ ต่ า งประเทศ ศึ ก ษากลไกและประสิ ท ธิ ภ าพในการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุ งหรื อยกร่ างกฎหมายในประเทศไทยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ ปัจจุบัน
การใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 InternetWorldStats4 ได้ประมาณการจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตมากถึง
4,157 ล้า น ซึ่ ง เป็ นผูใ้ ช้ใ นทวีป เอเชี ย มากที่ สุ ดคื อ 2,024 ล้าน จากการส ารวจข้อมู ล ของส านัก งานสถิ ติ
แห่ งชาติ ปี 25595 พบว่า ในจานวนประชากรไทยอายุ 6 ปี ขึ้นไป ประมาณ 62.8 ล้านคน มีผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์
20.2 ล้านคน (ร้อยละ 32.2) ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต 29.8 ล้านคน (ร้อยละ 47.5) และผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือ 51.1 ล้าน
คน (ร้อยละ 81.4) เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์มือถือ
ของประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่า ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
ลดลงจากร้ อยละ 33.7 (จานวน 21.2 ล้านคน) เป็ นร้ อยละ 32.2 (จานวน 20.2 ล้านคน) ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ต
เพิ่ ม ขึ้ นจากร้ อ ยละ 26.5 (จ านวน 16.6 ล้ า นคน) เป็ นร้ อ ยละ 47.5 (จ านวน 29.8 ล้ า นคน) และผู ้ใ ช้
โทรศัพท์มือถื อทุกประเภทเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 70.2 (จานวน 44.1 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 81.4 (จานวน 51.1
ล้านคน) และผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ ทโฟนเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 8.0 (จานวน 5.0 ล้านคน) เป็ นร้อยละ

4
5

ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ http://www.internetworldstats.com/stats.htm
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/icthh_exc_59.pdf
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50.5 (จานวน 31.7 ล้านคน) จึงเห็ นได้ว่าการใช้อินเทอร์ เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างชัดเจน โดยใช้งาน
ผ่านทางสมาร์ ทโฟนร่ วมด้วย
รายงานผลส ารวจพฤติ ก รรมการใช้อินเทอร์ เน็ ตของคนไทยในปี 2559 6 โดย ส านัก งานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรื อ ETDA พบว่า ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตและโซเชียลมีเดียของ
คนไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยกิจกรรมที่มีผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อันดับ 1 ได้แก่
การใช้บริ การโซเชี ยลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก ซึ่ งมีผใู ้ ช้ประมาณ 35 ล้านบัญชี รวมถึงอินสตาแกรม และไลน์
คิดเป็ นสัดส่ วนสู งถึงร้อยละ 82.7 อันดับ 2 คือ ใช้ในการสื บค้นข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 56.6 และอันดับ 3 คือ
การใช้ติดตามข่าวสารในรู ปแบบหนังสื อพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 52.2
ภัยและความเสี่ ยงออนไลน์
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติ หรื อ UNICEF ได้มีการศึกษาเรื่ อง UNICEF/IPSOS Global
Youth Poll7 สารวจเด็ก อายุ 18 ปี จาก 25 ประเทศ จานวนประมาณ 10,000 คน โดยเป็ นเด็กในประเทศไทย
จานวน 400 คน มีขอ้ ค้นพบสาคัญจากผูต้ อบแบบสอบถามในประเทศไทย ดังนี้
- ร้ อ ยละ 85 ของผู ้ต อบแบบส ารวจ เชื่ อ ว่ า เด็ ก วัย รุ่ น และเยาวชน ก าลัง เผชิ ญ กับ อัน ตราย
จากภัยคุกคามทางเพศหรื อการแสวงประโยชน์บนโลกออนไลน์
- ร้ อ ยละ 57 เชื่ อ ว่ า เพื่ อ นๆ ของตนเอง มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งบนโลกออนไลน์ แต่ ร้ อ ยละ 90
เชื่อว่าภัยเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับตน
- ร้อยละ 94 เชื่อว่า ตนเองรู ้วา่ จะหลีกเลี่ยงภัยหรื อความเสี่ ยงบนโลกออนไลน์น้ ีได้อย่างไร
- ร้อยละ 94 มีความเห็นว่า การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวบนโลกออนไลน์น้ นั
สาคัญ
กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งสู ง ในการใช้สื่ อ ออนไลน์ ได้แ ก่ การเข้า ถึ ง เนื้ อ หาที่ ผิด
กฎหมายหรื อเป็ นอันตราย เช่น สื่ อลามกอนาจาร การพนัน และความรุ นแรงต่างๆ การติดต่อพูดคุยและนัด
พบกับเพื่อนออนไลน์อาจทาให้ตกเป็ นเหยื่อการค้ามนุษย์หรื อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การเสพติดเกม
และอินเทอร์ เน็ตทาให้เกิ ดผลกระทบต่อการเรี ยน สังคม และสุ ขภาพ การเข้าถึ งเนื้ อหาที่เป็ นอันตรายและ
ขาดวิจารณญาณในการเสพสื่ อทาให้ห ลงเชื่ อหรื อเลี ยนแบบพฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสมต่างๆ เช่ น การเล่น
พนัน เสพยา ใช้ความรุ นแรง บริ โภคนิยม การส่ งต่อหรื อแชร์ เนื้ อหาข้อมูลที่เป็ นเท็จหรื อผิดกฎหมายหรื อขัด
ต่อศีลธรรมจริ ยธรรมก็เท่ากับกระทาผิดกฎหมายและส่ งผลกระทบด้านลบต่อสังคมไปด้วย ที่แย่ไปกว่านั้น
คือการที่เด็กและเยาวชนลุ กขึ้นมาเป็ นผูใ้ ช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิ ตและเผยแพร่ เนื้ อหาข้อมู ลที่ ไม่
เหมาะสมหรื อผิดกฎหมายเสี ยเอง (self generated content) เช่น การถ่ายภาพ/คลิปวีดีโอ/ถ่ายทอดสดภาพโป๊
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ https://www.etda.or.th/download-publishing/59
7
UNICEF, Perrils and Possibilities : Growing up Online, 2016. [Online] available from,
https://www.unicef.org/endviolence/endviolenceonline/files/UNICEF_Growing-up-online.pdf
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เปลือยของตนเอง การกลัน่ แกล้งเพื่อนทางออนไลน์ (cyber bullying) การด่าทอหรื อชกต่อยตบตีแล้วโพสต์
ประจานกันทางอินเทอร์ เน็ต การตัดต่อภาพ การละเมิดลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น
ผลการสารวจสถานการณ์ เด็กกับภัยออนไลน์ 8 โดย ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่ งเสริ มและ
ปกป้ องคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ภายใต้ กรมกิ จการเด็กและเยาวชน ร่ วมกับ มูลนิ ธิ
อิ นเทอร์ เน็ ตร่ วมพัฒนาไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่ งประเทศไทย กลุ่ มตัวอย่างคื อเด็กนักเรี ยนอายุ
9-18 ปี จาก 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ และ กรุ งเทพฯ จานวน 10,846 คน ผลสารวจที่สาคัญ ได้แก่
- เด็ก 98% เชื่ อว่าอินเทอร์ เน็ตให้ประโยชน์และสิ่ งดีๆ มากมาย
- เด็ก 95% เชื่ อว่ามีภยั และความเสี่ ยงหลายแบบบนอินเทอร์ เน็ต
- เด็ก 70% เชื่ อว่าเพื่อนมีพฤติกรรมเสี่ ยงภัยออนไลน์แบบใดแบบหนึ่ง
- เด็ก 61% เชื่ อว่าตัวเองจะไม่ถูกกลัน่ แกล้งหรื อล่วงละเมิดทางเพศ
- เด็ก 75% เชื่ อว่าเมื่อประสบภัยออนไลน์แล้วสามารถจัดการปั ญหานั้นเองได้
- เด็ก 78% เชื่ อว่าสามารถช่วยเพื่อนที่ประสบภัยออนไลน์ได้
- เด็ก 4 ใน 5 คน เคยเล่นเกมออนไลน์
- 1 ใน 2 ของเด็กชายที่เล่นเกมออนไลน์ บอกว่า เล่นทุกวันหรื อเกือบทุกวัน
- เด็ก 1 ใน 2 ถูกกลัน่ แกล้งออนไลน์
- เพศทางเลือกโดนกลัน่ แกล้งมากที่สุดคือ 3 ใน 5 คน
- เด็ก 3 ใน 10 คนยอมรับว่าเคยกลัน่ แกล้งคนอื่น
- เด็ก 7 ใน 10 คนบอกว่าเคยเห็นสื่ อลามกอนาจารออนไลน์
- เด็กที่เคยเห็นสื่ อลามกอนาจารออนไลน์ 1 ใน 5 ตอบว่าเคยเห็นสื่ อลามกอนาจารเด็ก
- เด็ก 1 ใน 5 คน เคยพูดคุย หรื อ รับ-ส่ ง เนื้อหาการกระทาทางเพศกับเพื่อนออนไลน์
- เด็ก 1 ใน 5 คน เคยส่ งข้อความ/ภาพ/วีดีโอการกระทาทางเพศไปให้คนอื่น
- 1 ใน 5 ของเด็กผูช้ าย เคยนัดพบเพื่อนออนไลน์ ในขณะที่เด็กผูห้ ญิง 1 ใน 10
- 71-94% ใช้โซเชี ยลมีเดียอย่าง Facebook หรื อ Line ในการติดต่อสื่ อสาร นัดพบ หรื อเข้าถึ งสื่ อ
ไม่เหมาะสมต่างๆ
ผลการสารวจดังกล่ าวทาให้มองเห็ นภาพสถานการณ์ และปั ญหาเด็กกับภัย ออนไลน์ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เป็ นต้นว่า เด็กๆ เชื่ อว่าอินเทอร์ เน็ตให้ประโยชน์และสิ่ งดีๆ มากมาย ในขณะเดียวกันก็ตระหนักว่ามี
ภัยอันตรายและความเสี่ ยงหลากหลายรู ปแบบบนอินเทอร์ เน็ต ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการถูกล่อลวง ติดตาม
คุกคาม ล่วงละเมิดทางเพศ กลัน่ แกล้ง ถูกหลอกในการซื้ อสิ นค้า เอาข้อมูลส่ วนตัวไปใช้ในทางมิชอบ ติดเกม
และเข้าถึงเนื้อหาผิดกฎหมายหรื อเป็ นอันตราย
ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ , เอกสาร ผลสารวจ
สถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ 2560 , เผยแพร่ 10 มกราคม 2561
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ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายของไทยที่ทางานร่ วมกับต่างประเทศ9 ระบุปัญหาสื่ อลามก
และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนอินเทอร์ เน็ตทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์ป้องกันเด็กหายและเด็ก
ที่ ถู ก แสวงหาประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ส หรั ฐ อเมริ กั น (National Center for Missing & Exploited Children NCMEC) แจ้งจานวนไอพีแอดเดรสที่มีการดาวน์โหลดสื่ อลามกเด็กในประเทศไทยมีสูงมากกว่า 50,000 ไอ
พีแอดเดรส ต่อปี และ หน่วยงาน CPS (Child Protection Services) ของประเทศอังกฤษ แจ้งมาราว 7,900 ไอ
พีแอดเดรส ต่อปี
กรณี การละเมิดเด็กออนไลน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดาเนินคดี เช่น
- กรณี กระเทยปลอมตัวเป็ นเด็กผูห้ ญิงเพื่อล่อลวงเด็กผูช้ ายออกมาละเมิดทางเพศ (grooming)
- การถ่ายคลิปวีดีโอการล่วงละเมิดทางเพศ/การมีเพศสัมพันธ์กนั เพื่อแบล็คเมล (sextortion)
- การเผยแพร่ ค้า ภาพลามกอนาจารเด็กบนอินเทอร์ เน็ต
- กรณี ซ้ื อขายภาพลามกอนาจารและค้าประเวณี เด็กในไลน์ (Line) รวมถึง เฟซบุก๊ (Facebook)
กลุ่มปิ ด ซึ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
- กรณี นายหน้าเป็ นธุระจัดหาเด็กโดยมองหาและติดต่อเด็กทางเฟซบุก๊
- กรณี เด็กที่เคยเป็ นเหยือ่ การละเมิดทางเพศ ผันตัวเองมาเป็ นแม่เล้าจัดหาเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า
- กรณี ชาวต่างชาติใช้อินเทอร์ เน็ตติดต่อเด็กมาล่วงละเมิดทางเพศ
- กรณี พอ่ แม่ให้ฝรั่งถ่ายภาพและละเมิดทางเพศเด็ก 2 ขวบแลกกับเงิน
- กรณี พอ่ แม่นาลูกอายุ 3 ขวบร่ วมกิจกรรมทางเพศโชว์สดทางโซเชียลมีเดีย
- กรณี เด็กประถมปลายยอมขายตัวเพื่อหาเงินเล่นเกม
ไทยฮอตไลน์ 10 สายด่ วนอิ นเทอร์ เน็ ต ดาเนิ นงานโดยมู ลนิ ธิอินเทอร์ เน็ ตร่ วมพัฒนาไทย รั บแจ้ง
เ นื้ อ ห า ผิ ด ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ เ ป็ น อั น ต ร า ย ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ www. thaihotline. org แ ล ะ ท า ง อี เ มล
postmaster@thaihotline.org เปิ ดเผยจานวนรายการที่ได้รับแจ้งกรณี สื่อลามกอนาจารเด็ก ออนไลน์เพิ่มขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง จากปี 2559 ได้รับแจ้งรวม 640 รายการ เพิ่มเป็ น 1,400 รายการในปี 2560 พร้อมระบุได้รับแจ้ง
กรณี การติ ดต่ อสื่ อสารเรื่ องทางเพศ (sexting) การถ่ ายทอดสดออนไลน์การล่ วงละเมิ ดทางเพศเด็ ก แบบ
เรี ยลไทม์ (live streaming) และ การแบล็กเมลทางเพศ (sextortion) เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
สื่ อลามกอนาจารเด็ก คือสื่ อเกี่ ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก (CSAM – Child Sexual Abuse
Material) หมายถึง การนาเสนอกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้งที่มีเด็กเกี่ยวข้อง ไม่วา่ ในสถานการณ์จริ งและ
ในสถานการณ์ จาลอง หรื อการนาเสนออวัยวะเพศของเด็กโดยมีจุดประสงค์ทางเพศ เป็ นหลัก ไม่วา่ ด้วยวิธี
ใดก็ตาม [ว่าด้วยสิ ทธิ เด็กเรื่ องการขายเด็ก การค้าประเวณี เด็ก และสื่ อลามกอนาจารเด็ก (CRC OPSC)]

9

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ , รายงานการศึกษากฎหมายและนโยบายคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ , ตุลาคม 2560
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ http://www.thaihotline.org
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CSAM แสดงภาพเด็กทุกวัย ทั้งเด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงที่มีระดับการล่วงละเมิดที่มากน้อยแตกต่าง
กัน ตั้งแต่การจัดเด็กถ่ายรู ปไปจนถึงการบังคับขืนใจอย่างรุ นแรง การถ่ายทอดสดออนไลน์
การละเมิดทางเพศเด็กรู ปแบบใหม่ 11
การล่ วงละเมิดทางเพศต่ อเด็กแบบเรียลไทม์ (live streaming) การล่วงละเมิดแบบถ่ายทอดสดผ่าน
เว็บแคมเกิดขึ้นเมื่อเด็กถูกบังคับให้ปรากฏตัวต่อหน้าเว็บแคมเพื่อให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางเพศหรื อเป็ น
ผูถ้ ูกล่วงละเมิดทางเพศ การกระทาเหล่านี้จึงเป็ นการถ่ายทอดสดออนไลน์ทางอินเทอร์ เน็ตให้กบั ลูกค้าที่เสี ย
ค่าบริ การ ซึ่ งผูก้ ระทาผิดดู และ/หรื อขอให้แสดงการล่ วงละเมิ ดในแบบเฉพาะเจาะจงผ่านเว็บแคมแบบ
เรี ยลไทม์
ั
Sexting หมายถึงกระบวนการที่บุคคลต้งใจแชร์
ขอ้ ความเกี่ยวกับเรื่ องเพศอย่างชัดแจ้งหรื อรู ปภาพ
ของตนเองที่กระตุน้ ความรู ้สึกทางเพศ รู ปภาพหรื อ วีดีโออาจมีการเปลื อยบางส่ วนหรื อทั้งหมด กิ จกรรม
กระตุน้ ความรู ้สึกทางเพศและ/หรื อกิจกรรมทางเพศ และมักจะแชร์ กบั แฟนหรื อเพื่อนคนอื่นๆ
การแบล็คเมล์ ทางเพศ (sextortion) คือกระบวนการที่บุคคลถู กบังคับข่มขู่ให้สนองความต้องการ
ทางเพศ ให้เงิ นและสิ่ งของอื่น หรื อให้ผลิ ตสื่ อทางเพศ ลักษณะของการแบล็คเมลทางเพศ คือความไม่เท่า
เทียมกันของอานาจ (ที่รับรู ้ได้) ระหว่างผูก้ ระทาความผิดกับเหยื่อ ทาให้ผกู ้ ระทาความผิด สามารถข่มขู่หรื อ
บังคับให้เหยือ่ ตกลงตามข้อเรี ยกร้องทางเพศหรื อด้านการเงิน
การเตรี ยมเด็กให้ พ ร้ อมถู ก ล่ วงละเมิด ทางเพศ (grooming) ออนไลน์ คือกระบวนการสร้ า งการ
ติ ดต่ อสื่ อสารกับ เด็ ก ผ่า นอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยมี จุดประสงค์เพื่ อล่ อลวง หลอกล่ อ หรื อกระตุ ้น ให้เด็ ก ร่ ว ม
กิ จกรรมทางเพศด้วย กิ จกรรมทางเพศ รวมถึ งการกระทาที่ไม่ใช่ การพบปะกันแบบตัวต่อตัวกับผูก้ ระทา
ความผิด อย่างเช่น การล่วงละเมิดทางเพศเด็กผ่านเว็บแคม หรื อการผลิตสื่ อเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็ก หรื อสื่ อทางเพศที่บุคคลในสื่ อสร้างขึ้นเอง
การรับมือกับปัญหาภัยออนไลน์ ต่อเด็กและเยาวชน
ที่ ผ่า นมา มี ค วามพยายามในการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาจากสื่ อ ออนไลน์ ม าพอสมควร โดย
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทางานร่ วมกับ สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการ block เว็บไซต์ที่ผดิ
กฎหมาย/ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมถึ งการดาเนิ นคดี กบั ผูก้ ระทาความผิดต่อเด็ก สถาบันสื่ อเด็กและเยาวชน
(สสย.) ภายใต้ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ร่ วมกับ สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขับเคลื่อนงานสร้างการรู ้เท่า
ทันสื่ อในสังคมไทย ซึ่ งทางานร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิ การในการผลักดันให้เรื่ องการรู ้เท่าทันสื่ อเข้าไปอยู่
ในหลัก สู ตรการศึ ก ษาทุ ก ระดับ ของประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมมี พ ระราชบัญ ญัติ ก องทุ นพัฒ นาสื่ อ
ECPAT International , เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ , สนับสนุน
การแปลและการผลิตโดย UNICEF
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ปลอดภัยและสร้ างสรรค์ และจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนสื่ อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ ให้ทุนสนับสนุ น
โครงการและกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและขจัดสื่ อร้าย ขยายสื่ อดี สร้างภูมิคุม้ กันในการใช้สื่อ จัดระเบียบร้ าน
เกมและอินเทอร์ เน็ต เผยแพร่ โปรแกรมชื่ อเกมเมอร์ การ์ ด สาหรับพ่อแม่ไว้ใช้ดูแลบุตรหลานให้ออนไลน์
อย่างปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุ ขจัดทาคู่มือที่มีคาแนะนาสาหรับประชาชนเรื่ องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
และการใช้อินเทอร์ เน็ตของเด็กและวัยรุ่ น จัดค่ายบาบัดเด็กติดเกมและจัดทาสารคดีเผยแพร่ ทางสื่ อโทรทัศน์
ทั้งมีการพัฒนาหลักสู ตรอบรมผูป้ กครองเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเด็กติดเกม แบบคัดกรองเด็กติดเกมที่
พ่อแม่หรื อครู อาจารย์สามารถนาไปใช้ดูแลเด็กได้ สมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ มีการขับเคลื่อนการดาเนิ นงาน
ส่ งเสริ มและจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการใช้งานไอทีของเด็กและเยาวชน ส่ งเสริ มงานสร้างการรู ้เท่า
ทันสื่ อ และเชื่ อมประสานการทางานคุม้ ครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ร่วมกับหลายๆ ภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน นอกจากนี้ ยงั มีการบูรณาการทางานร่ วมกับคณะกรรมการส่ งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (กดยช.) ที่มีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
เป็ นฝ่ ายเลขาฯ ซึ่ งได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์ ส่งเสริ มและปกป้ องคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่ อ
ออนไลน์ และแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
เพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าวให้เป็ นรู ปธรรม
อย่า งไรก็ ดี ความพยายามต่ า งๆ ที่ ผ่า นมาแม้จ ะมี ผ ลเป็ นรู ป ธรรมอยู่บ ้า ง แต่ ก็ ย งั ไม่ เ ท่ า ทันกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของเทคโนโลยีและการขยายตัวของกลุ่มผูใ้ ช้ที่ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้
ความตระหนักในการใช้งานอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ การระบาดของเนื้ อหาผิดกฎหมาย/เป็ นอันตราย
บนอินเทอร์ เน็ตเนื่ องจากผูใ้ ช้ทุกคนเป็ นผูน้ าเข้าและแพร่ กระจายเนื้ อหาได้เอง ความหย่อนยานในจริ ยธรรม
หรื อ ความตระหนัก ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของผู ผ้ ลิ ต เผยแพร่ เ นื้ อ หาทั้ง ที่ เ ป็ นปั จ เจกบุ ค คลและ
สื่ อมวลชน ตลอดจนองค์กรสื่ อ การนาเข้าเนื้ อหาจากต่างประเทศซึ่ งบางครั้งผิดกฎหมาย ขัดต่อจริ ยธรรม
ศีลธรรมอันดี แนวคิด/ค่านิ ยมที่อาจไม่เหมาะกับบริ บทของสังคมไทย หน่วยงานเฝ้าระวัง รับแจ้ง และเตือน
ภัย ก็ยงั มีอยูค่ ่อนข้างจากัด ขาดการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน การดาเนินงานยังเน้นเฉพาะเป้ าหมายของ
แต่ละหน่วยงานหรื อองค์กร ยังไม่มีเป้ าหมายร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการใช้สื่อออนไลน์ของเด็ก
และเยาวชน อีกทั้งกฎหมายที่บงั คับใช้ในปั จจุบนั ไม่ครอบคลุมความผิดบางประการ เช่น การเตรี ยมเด็กให้
พร้ อ มถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ (grooming) การติ ด ตามคุ ก คาม (cyber stalking) การแบล็ ก เมล์ ท างเพศ
(sexsortion) การกลัน่ แกล้งกันของเด็กทางออนไลน์ (cyber bullying) และการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและ
ความเป็ นส่ ว นตัว ของเด็ ก (child online privacy and data protection) ท าให้ ไ ม่ ส ามารถดู แ ลเด็ ก บนโลก
ออนไลน์ได้ การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย และการจัดตั้งหน่ วยงานขับเคลื่ อนงานปกป้ องคุ ม้ ครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ จึงเป็ นความจาเป็ นเร่ งด่วน
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ด้ว ยเล็ ง เห็ น ความส าคัญ ของปั ญ หาในการใช้สื่ อ ออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เด็ ก และเยาวชน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ (กดยช.) มีรองนายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น คือ
พลเรื อเอก ณรงค์ พิพฒั นาศัย) เป็ นประธานกรรมการ ได้มีมติในการประชุ มเมื่ อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559
เห็ นชอบร่ างยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มและปกป้ องคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 –
2564 พร้อมเห็นชอบการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์ (ศอล.) โดยมี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ เป็ นหน่ วยงาน
หลักในการขับเคลื่ อนงานด้านการปกป้ องคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และนาเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ศูนย์ประสานงานส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เป็ นหน่วยงาน
เทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่ออธิ บดี กรมกิ จการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิ ดการขับเคลื่ อนตั้งแต่ระดับนโยบายสู่
การปฏิ บตั ิ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริ ม ปกป้ องคุ ม้ ครอง ช่ วยเหลื อเยียวยา เด็กและเยาวชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสื่ อออนไลน์ โดยประสานการทางานร่ วมกับผูเ้ ชี่ ยวชาญในสหวิชาชี พ และภาคีเครื อข่าย ให้
เกิดผลเป็ นรู ปธรรม โดยกาหนดโครงสร้างและภารกิจ ดังนี้
โครงสร้างและภารกิจกลุ่มงานที่เสนอขอจัดตั้ง
ชื่อ : ศูนย์ประสานงานส่ งเสริ มและปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
สังกัด : เป็ นหน่วยงานเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่อ อธิ บดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ภารกิจ : แบ่งเป็ น 4 ฝ่ าย ดังนี้
1. ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป มีอานาจหน้าที่
o ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ และงานการประสานราชการ
o ปฏิบตั ิงานสารบรรณและงานธุรการของศูนย์
o ดาเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ การพัสดุ สถานที่
o ปฏิ บตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ ายนโยบายและวิชาการ มีอานาจหน้าที่
o ศึ ก ษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบส่ ง เสริ ม ปกป้ องคุ ้ม ครอง และช่ วยเหลื อ
เยียวยาเด็กและเยาวชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสื่ อออนไลน์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน , “รายงานการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริ มและ
ปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์” , พฤศจิกายน 2560
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o ดาเนิ นงานและส่ งเสริ ม ประสาน สร้างความร่ วมมือ ให้เกิดการดาเนิ นงานตาม
กฎหมาย นโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการปกป้ องคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
o ส่ งเสริ ม ประสาน จัดทา และพัฒนาระบบให้มีการแจ้งภัย ช่วยเหลือ รับแจ้งเหตุ
รายงานเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสื่ อออนไลน์เพื่อให้มีการประสาน
รับเรื่ อง และส่ งต่อการช่วยเหลือเยียวยาได้เท่าทันสถานการณ์
o ผลิ ต รวบรวม ส่ ง เสริ ม ให้มี การดาเนิ นการศึ ก ษาวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับเด็ กและ
เยาวชนกับ สื่ อ ออนไลน์ และส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด การน าผลการศึ ก ษาวิ จ ัย ไปใช้
ประโยชน์
o งานวิชาการและเลขานุ การคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มการปกป้ องคุ ม้ ครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
o ติ ดตาม ประเมิ นผล การดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบาย มาตรการ และ
ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนกับสื่ อออนไลน์
o ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ ายประสานเครื อข่ายและสื่ อสารสาธารณะ มีอานาจหน้าที่
o ประสาน ส่ งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพเครื อข่าย เพื่อเป็ นกลไกเฝ้าระวัง ส่ งเสริ ม
การรู ้เท่าทันสื่ อ และปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
o จัดทาข้อมูล ส่ งเสริ ม ประสาน ให้มีการสื่ อสารสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ สื่ อ ออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลกระทบ ละเมิ ด แสวงประโยชน์ และคุ ก คามเด็ ก และ
เยาวชน ทั้งต่อสภาพจิตใจและความปลอดภัยทางกายภาพ
o ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ ายปฏิบตั ิการพิเศษ มีอานาจหน้าที่
o เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ รับเรื่ องร้องเรี ยน ให้คาปรึ กษา ประสาน และส่ ง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
o ประสานการปฎิ บตั ิการกรณี เร่ งด่วนเพื่อปกป้ อง คุ ม้ ครอง ช่ วยเหลื อ เด็กและ
เยาวชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสื่ อออนไลน์
o ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่ งศู น ย์ ศอล. หรื อ COPAT- Child Online Protection Action Thailand ได้เ ปิ ดตัว ไปเมื่ อ วัน ที่
10 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จะเป็ นศูนย์ประสานงานหลักในการขับเคลื่ อนนโยบายและมาตรการในการ
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ส่ ง เสริ ม และปกป้ องคุ ้มครองเด็ กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึ ง ผลัก ดันการปรั บ ปรุ ง แก้ไข
กฎหมายดูแลเด็กบนโลกออนไลน์น้ ีดว้ ย
กฎหมายปกป้ องคุ้มครองเด็กออนไลน์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้ องคุม้ ครองเด็กกับสื่ อออนไลน์ ในปัจจุบนั มีดงั นี้
- พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558
- อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก
- กฎหมายหรื ออนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศเด็กรู ปแบบใหม่
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
แม้ในปั จจุบนั จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกะทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 เพิ่มขึ้นมา แต่ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550 ก็ยงั มีผลบังคับใช้อยู่ เพียงแต่มีการแก้ไขข้อความในบางมาตรา และ
เพิ่ ม มาตราใหม่ ๆ เข้า มา โดยกฎหมายฉบับ นี้ เป็ นกฎหมายที่ ดูแลครอบคลุ มการใช้งานคอมพิ วเตอร์ ทุก
ประเภท โดยในคานิยามกาหนดความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้กฎหมายนี้วา่
“ระบบคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่ า อุปกรณ์ หรื อชุดอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมการทางานเข้ า
ด้ วยกัน โดยได้ มกี ารกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรื อสิ่ งอื่นใด และแนวทางปฏิ บัติงานให้ อุปกรณ์ หรื อชุดอุปกรณ์
ทาหน้ าที่ประมวลผลข้ อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้ อมูลคอมพิ วเตอร์ ” หมายความว่ า ข้ อมูล ข้ อความ คาสั่ ง ชุ ดคาสั่ ง หรื อสิ่ งอื่ นใดบรรดาที่อยู่ใน
ระบบคอมพิ วเตอร์ ในสภาพที่ ระบบคอมพิ วเตอร์ อาจประมวลผลได้ และให้ หมายความรวมถึ ง ข้ อ มูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่ าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
จึ ง สรุ ป ความได้ว่า กฎหมายจะควบคุ ม ครอบคลุ ม ไปถึ ง อุ ป กรณ์ ทุ ก อย่า งที่ ท างานโดยชุ ด ค าสั่ ง
คอมพิวเตอร์ ทั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถื อ แท็บเล็ต และอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใ ช้ชุด ค าสั่ ง
คอมพิ ว เตอร์ ท้ งั หมดก็ จ ะตกอยู่ ภ ายใต้ก ฎหมายฉบับ นี้ โดยกฎหมายฉบับ นี้ จะมี ผ ลต่ อ ผู ใ้ ช้ (Users) ผู ้
ให้บริ การ (Internet Service Provider - ISP) และพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีเนื้อหาที่ยงั มีผลบังคับใช้ในฉบับนี้
ครอบคลุมดังต่อไปนี้
การบังคับใช้กบั ผูใ้ ช้งานระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออินเทอร์ เน็ต มีการควบคุมในเรื่ องการเข้าถึงระบบ
คอมพิ วเตอร์ ข องผูอ้ ื่ นโดยไม่ไ ด้รับ อนุ ญาต (มาตรา 5) การล่ วงรู ้ ม าตรการการป้ องกันการเข้าถึ งระบบ
คอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น (มาตรา 6) การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาต (มาตรา 7) การดักข้อมูล
โดยมิชอบ (มาตรา 8) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น (มาตรา 9) การรบกวน ขัดขวาง
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ระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 10) การส่ งสแปมเมล (มาตรา 11) และการจาหน่ายหรื อเผยแพร่ ชุดคาสั่งเพื่อใช้
กระทาความผิด (มาตรา 13)
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
เป็ นกฎหมายฉบับปรั บปรุ งของของฉบับ พ.ศ.2550 ซึ่ งประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาในวันที่ 24
มกราคม พ.ศ.2560 และมี ผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมี เหตุ ผลของการปรั บแก้ไข
กฎหมาย ได้แก่
1. บทบัญ ญัติ บ างประการไม่ เ หมาะสมต่ อ การป้ อ งกัน และปราบปรามการกระท าผิ ด เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั และมีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายฉบับอื่น
2. การจัด ตั้ง กระทรวงดิ จิ ท ัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม จึ ง ต้อ งเปลี่ ย นข้อ ความจากกระทรวง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ งมี อานาจในการถื อครองกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิ วเตอร์ เป็ น
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทน
3. ผูร้ ั ก ษาการตามกฎหมายมี ก ารก าหนดฐานความผิดขึ้ นใหม่ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฐานความผิดเดิ ม
รวมทั้งบทกาหนดโทษของความผิดดังกล่าว
4. ปรับปรุ งกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการเผยแพร่ ขอ้ มูลโดยเพิ่มคณะกรรมการใน
การคัดกรองเนื้อหา และเพิ่มแนวทางการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจและศาล
5. จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาความผิดของกฎหมายฉบับนี้
ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ ใ ช้คู่ ก ัน กับ ฉบับ เดิ ม พ.ศ. 2550 แต่ มี ก ารปรั บ เนื้ อ หาและเพิ่ ม มาตราใหม่ ใ น
ประเด็นของการให้ปฏิ เสธไม่รับสแปมง่ ายขึ้ น พร้ อมให้เกณฑ์ที่ชัดเจนว่าอี เมลแบบใดไม่ถือเป็ นสแปม
(มาตรา 4 เพิ่ ม วรรคสองและสามของมาตรา 11 ฉบับ ที่ 1) การสร้ า งความเสี ย หายต่ อ ระบบสาธารณะ
โครงสร้างพื้นฐานและความมัน่ คงปลอดภัยของรัฐและสังคม (มาตรา 5 โดยปรับแก้ขอ้ ความในมาตรา 12
ฉบับ ที่ 1) การสร้ า งความเสี ย หายต่ อ ความมั่น คงปลอดภัย ของประเทศและส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของบุคคล (มาตรา 6 ซึ่ งเพิ่มเติมมาตรา 12/1ของฉบับที่ 1) การจาหน่ายหรื อเผยแพร่ ชุดคาสั่งที่ใช้
สร้างความเสี ยหายต่อความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ (มาตรา 7 เพิ่มวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรค
ห้าของมาตรา 13 ฉบับที่ 1) การนาเข้าข้อมูลหรื อเผยแพร่ ข้อมูลเท็จโดยทุจริ ตหรื อหลอกลวง (ที่ไม่ใช่ การ
หมิ่ นประมาท) ข้อมู ล การก่ อการร้ า ย ข้อมู ล อันเป็ นภัย ต่ อความมัน่ คง สื่ อลามก (มาตรา 8 โดยปรั บ แก้
ข้อความในมาตรา 14 ฉบับที่ 1) ความผิดของผูใ้ ห้บริ การที่ยินยอมให้เผยแพร่ เนื้ อหาตามมาตรา 8 (มาตรา 9
โดยปรับแก้ขอ้ ความในมาตรา 15 ฉบับที่ 1) การเผยแพร่ ภาพตัดต่อ/ดัดแปลงของผูอ้ ื่นให้ได้รับความเสี ยหาย
หากเป็ นการตัดต่อ/ดัดแปลงภาพของผูท้ ี่ เสี ยชี วิตไปแล้วและส่ งผลต่อคนในครอบครั ว คนในครอบครั ว
สามารถเอาผิดได้ (มาตรา 10 โดยปรับแก้ขอ้ ความในมาตรา 16 ฉบับที่ 1)
และใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 นี้ ได้มีการกาหนดเพิ่มอานาจหน้าที่ของศาลในการทาลาย
ข้อมูล หรื อบรรเทาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาในมาตรา 14 (เผยแพร่ ขอ้ มูลเท็จ หลอกลวง) และ
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มาตรา 16 (ตัดต่อ/ดัดแปลงภาพให้ได้รับความเสี ยหาย) ซึ่ งระบุไว้ในมาตรา 11 (เพิ่มมาตรา 16/1 และ 16/2
ของฉบับที่ 1) และยังมีการกาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเปรี ยบเทียบในความผิดที่มีโทษสถานเบา
เพื่อลดภาระในการดาเนิ นคดีช้ นั ศาล เพื่อไม่ให้ติดอยูใ่ นกระบวนการยุติธรรมที่ตอ้ งใช้เวลาและมีค่าใช้จ่าย
(มาตรา 12 ซึ่ งเพิ่มเติมมาตรา 17/1 ของฉบับที่ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
(จานวน 9 คนโดยมีภาคเอกชน 3 คน) เพื่อพิจารณาเนื้ อหาที่ ข ดั ต่ อการสงบเรี ยบร้ อยของสัง คมไทยอี ก
ชั้นหนึ่งก่อนให้ศาลตรวจสอบ (มาตรา 14 ซึ่ งเพิ่มเติมมาตรา 20 ของฉบับที่ 1)
โดย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 จะเน้นความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นต่อบุ คคลในรู ปแบบของความ
เสี ยหายจากทรัพย์สิน การฉ้อโกง อันมิ ใช่การหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญา โดยหากมีการหมิ่นประมาท
ผ่า นการใช้ง านระบบคอมพิ วเตอร์ เช่ น การหมิ่ นประมาทบุ ค คลบนเว็บ บอร์ ด หรื อบนโซเชี ย ลมี เดี ย ก็
สามารถเอาผิดจากประมวลกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 และ 328 มาตรา 326 ระบุวา่ ผูใ้ ด
ใส่ ความผูอ้ ื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทาให้ผอู ้ ื่นนั้นเสี ยชื่ อเสี ยง ถูกดูหมิ่นหรื อถูกเกลียดชังด้วย
ทั้งการพูด พิมพ์ เขียนข้อความ หรื อแสดงกริ ยาต่างๆ มาตรา 328 ว่าด้วยการหมิ่นประมาทที่กระทาโดยการ
โฆษณา
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
เป็ นกฎหมายที่ใช้สาหรับการคุม้ ครองเด็ก โดยได้บญั ญัติคานิยามไว้คือ
มาตรา 4 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่ งมีอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะ
ด้วยการสมรส
เด็กตามกฎหมายฉบับนี้จึงกล่าวถึงบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ขณะเดียวกันการละเมิดทางเพศต่อเด็ก
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก จะถือเป็ นการ “ทารุ ณกรรม” ตามบัญญติคานิยามของกฎหมายฉบับนี้
“ทารุ ณกรรม” หมายความว่า การกระทาหรื อละเว้นการกระทาด้วยประการใดๆ จนเป็ นเหตุให้เด็ก
เสื่ อมเสี ยเสรี ภาพหรื อเกิ ดอันตรายแก่ร่างกายหรื อจิตใจ การกระทาผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระทา
หรื อประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็ นอันตรายแก่ ร่างกายหรื อจิตใจ หรื อขัดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี
ทั้งนี้ ไม่วา่ เด็กจะยินยอมหรื อไม่ก็ตาม
ดังนั้นในกรณี ของการละเมิดทางเพศต่อเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กจึงเข้าข่ายการ
ทารุ ณกรรม และผิดต่อกฎหมายฉบับนี้ในมาตรา 26 ซึ่ งมีการระบุวา่ ไม่วา่ เด็กจะยินยอมหรื อไม่ก็หา้ มกระทา
อันประกอบด้วยวรรค (1) กระทาหรื อละเว้นการกระทาอันเป็ นการทารุ ณกรรมต่อร่ างกาย หรื อจิตใจของ
เด็ก วรรค (3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่ งเสริ ม หรื อยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรื อน่าจะทาให้เด็กมี
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการกระทาผิด วรรค (7) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่ งเสริ ม หรื อยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรื อ
ให้กระทาการใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า อันมีลกั ษณะเป็ นการขัดขวางต่อการเจริ ญเติบโตหรื อ
พัฒนาการของเด็ก หรื อมีลกั ษณะเป็ นการทารุ ณกรรมต่อเด็ก และวรรค (9) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่ งเสริ ม
หรื อ ยิน ยอมให้เ ด็ ก แสดงหรื อ กระท าการอัน มี ล ัก ษณะลามกอนาจาร ไม่ ว่า จะเป็ นไปเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
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ค่าตอบแทนหรื อเพื่อการใด โดยสรุ ปก็คือการไม่วา่ เด็กจะยินยอมหรื อไม่ก็ตาม ห้ามกระทาการใดๆ อันเป็ น
การละเมิดทางร่ างกายและจิตใจต่อเด็ก รวมทั้งการละเมิดทางเพศต่อเด็ก หรื อการค้าประเวณี เด็ก
กรณี ของการปกป้ องคุม้ ครองเด็กจากสื่ อ พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 27 ระบุ
“ห้ามมิให้ผใู ้ ดโฆษณาหรื อเผยแพร่ ทางสื่ อมวลชนหรื อสารสนเทศประเภทใด ซึ่ งเกี่ยวข้องกับข้อมูลเด็ก หาก
พบผูป้ ระกอบการรายใดมีเจตนาเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของเด็กจะมีความผิดจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรื อปรับไม่
เกิน 6 หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ” และมาตรา 50 “ห้ามมิให้ผปู ้ กครองสวัสดิภาพหรื อผูค้ ุม้ ครองสวัสดิภาพ
เด็ก เปิ ดเผยชื่ อตัว ชื่ อสกุล ภาพหรื อข้อมูลใดๆ เกี่ ยวกับตัวเด็กหรื อผูป้ กครอง ในลักษณะที่น่าจะเกิดความ
เสี ยหายแก่ ชื่อเสี ยง เกี ยรติ คุณหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่ งของเด็กหรื อผูป้ กครอง” ซึ่ งทั้งสอง
มาตราเป็ นเครื่ องมือช่วยคุม้ ครองเด็กจากการถูกเผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนตัว โดยเฉพาะบนอินเทอร์ เน็ตที่เป็ นสื่ อ
ซึ่ งทุกอย่างที่โพสต์ลงไปนั้น จะอยูบ่ นระบบตลอดไป
ขณะเดี ย วกัน กฎหมายฉบับ นี้ ยงั ได้มีก ารก าหนดให้ประชาชนทุ กคนมี ส่วนร่ วมในการปกป้ อง
คุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพของเด็ก โดยได้บญ
ั ญัติไ ว้ในมาตรา 40-42 ซึ่ งระบุ ไว้ว่า การคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพเด็ ก
(มาตรา 40) เด็กที่พึงได้รับการคุม้ ครองสวัสดิ ภาพ ได้แก่ เด็กที่ถูกทารุ ณกรรม เด็กที่เสี่ ยงต่อการกระทาผิด
และเด็กที่อยูใ่ นสภาพที่จะต้องได้รับการคุม้ ครองสวัสดิภาพ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 41) ให้ผู ้
พบเห็ นพฤติการณ์ ที่มีการทารุ ณกรรมต่อเด็กให้รีบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อ
ตารวจโดยทันทีและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี อานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวโดยเร็ วที่สุด และ (มาตรา 42)
การคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก ต้องจัดให้มีการรักษาทางร่ างกายและจิตใจทันที ถ้าเจ้าพนักงานเห็นสมควร อาจ
ส่ งตัวเด็กไปสถานแรกรั บก่ อนก็ได้ในระหว่างการสื บเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพที่
เหมาะสม ซึ่ งหมายความว่าหากพบเห็นการล่วงละเมิดต่อเด็กให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลื อเด็กในทันที
หากละเลย เพิกเฉย อาจมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ได้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ เรี ยกกันสั้นๆ ว่า กฎหมายสื่ อลามกเด็ก เพิ่งมีการแก้ไขและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 โดยมีสาระสาคัญ คือ กาหนดคานิยามคาว่า “สื่ อลามกอนาจารเด็ก” ไว้ใน
มาตรา 1 ของประมวลกฎหมายอาญา "สื่ อลามกอนาจารเด็ก หมายความว่า วัตถุหรื อสิ่ งที่แสดงให้รู้ หรื อเห็น
ถึงการกระทาทางเพศของเด็ก หรื อเด็กซึ่ งมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยรู ป เรื่ อง หรื อลักษณะสามารถสื่ อไปในทาง
ลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่ งพิมพ์ รู ปภาพ ภาพ
โฆษณา เครื่ องหมาย รู ปถ่ าย ภาพยนตร์ แถบบันทึ กเสี ยง แถบบันทึ กภาพ หรื อรู ปแบบอื่ นใดในลักษณะ
ทานองเดี ย วกัน และให้หมายรวมถึ งวัตถุ หรื อสิ่ ง ต่ า งๆ ข้า งต้น ที่ จดั เก็ บ ในระบบคอมพิ วเตอร์ หรื อใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้”
นอกจากนี้ยงั กาหนดเพิ่มความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยให้ผใู ้ ดที่มีวตั ถุหรื อสื่ อลามกอนาจารของเด็กอายุ
เกิ น 15 ปี แต่ไม่เกิ น 18 ปี ไว้ในความครอบครอง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน ต้อง
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ระวางโทษจาคุ กไม่เกิ น 3 ปี และปรั บไม่เกิ น 30,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บ และหากผูใ้ ดมี วตั ถุ หรื อสื่ อ
ลามกอนาจารของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไว้ในความครอบครอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่
เกิน 100,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ กรณี การส่ งต่อสื่ อลามกอนาจารของเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี แก่ผอู ้ ื่น ต้อง
ระวางโทษจาคุ ก ไม่ เกิ น 7 ปี และปรั บ ไม่ เกิ น 140,000 บาท หรื อทั้ง จาทั้ง ปรั บ กรณี มี สื่ อลามกเด็ ก เพื่อ
เป้ าประสงค์ในการค้า ไม่วา่ จะเป็ นการทา ผลิต การแจกจ่าย อวด โฆษณา จาหน่าย ให้เช่า หรื อทาให้เกิดการ
เผยแพร่ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 3-10 ปี และปรับตั้งแต่ 6 หมื่นบาท - 2 แสนบาท
โดยตัวกฎหมายแล้วมีเป้ าประสงค์ในการปกป้ องคุม้ ครองเด็ก การที่มีภาพ คลิปต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดเด็ก อาจจะนาไปสู่ การกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากสื่ อ ส่ งผลอันตรายต่อตัวเด็ก ผูท้ ี่มีสื่อ
ลามกเด็กไว้ในครอบครอง ไม่วา่ จะรับมาจากคนอื่นหรื อแสวงหามาเก็บไว้เพื่อประโยชน์ทางเพศของตน ก็
แสดงว่ามีเจตนาในการกระทาความผิด
อนุสัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิเด็ก
อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก (Convention on the Rights of the Child) เป็ นสัญญาด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
ระหว่า งประเทศที่ ไ ด้รับ ความเห็ นชอบมากที่ สุดในโลก โดยทุ ก ประเทศในโลกได้ให้สัตยาบัน ยกเว้น
ประเทศโซมาเลีย ซู ดานใต้ และสหรัฐอเมริ กาใน พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน อนุ สัญญาฉบับนี้
ระบุรายละเอียดของสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่างๆ ไว้วา่ ทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตน ได้แก่
1. สิ ทธิ ที่จะมีชีวิตรอด– ได้รับการดูแลสุ ขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย
2. สิ ท ธิ ที่ จะได้ รับ การพั ฒนา– มี ค รอบครั วที่ อบอุ่ น ได้รับ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณภาพ และมี ภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
3. สิ ทธิ ที่จะได้ รับการปกป้ องคุ้มครอง - ให้รอดพ้นจากการทาร้ าย การถู กล่ วงละเมิ ด การถู ก
ทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ในทุกรู ปแบบ
4. สิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วม– ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผรู ้ ับฟั ง และมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบกับตนเอง
ทุ กๆ 5 ปี แต่ละประเทศจะต้องจัดทารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการสิ ทธิ เด็ก ซึ่ ง
ประจาอยู่ที่ ก รุ ง เจนี วา และมี หน้า ที่ ก ากับ ดู แลและตรวจสอบการดาเนิ นงานของแต่ ล ะประเทศในการ
รับประกันสิ ทธิ ต่างๆ ของเด็กที่ระบุไว้ในอนุสัญญา
ในประเด็นของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้มีระบุไว้ในอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กของ
สหประชาชาติ ข้อ 34 (ค) ที่ห้ามแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการแสดงสื่ อลามก หรื อเกี่ยวข้องกับสื่ อลามก
พ.ร.บ. คุม้ ครองเด็ก มาตรา 26 ระบุวา่ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติแห่ งกฎหมายอื่น ไม่วา่ เด็กจะยินยอมหรื อไม่
ห้ามมิให้ผใู ้ ดกระทาดังต่อไปนี้ (9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่ งเสริ ม หรื อยินยอมให้เด็กแสดงหรื อกระทา
การอันมีลกั ษณะลามกอนาจาร ไม่วา่ จะเป็ นไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งค่าตอบแทนหรื อเพื่อการใด
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ในประเด็นของการเข้าถึ งสื่ อลามก อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ข้อที่ 17 ระบุให้รัฐภาคียอมรับใน
หน้าที่อนั สาคัญของสื่ อมวลชน และจะประกันว่าเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและวัสดุ จากแหล่งต่างๆ
กัน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลข่าวสารและวัสดุที่มุ่งส่ งเสริ มความผาสุ ก
ทั้งทางสังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุ ขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการนี้ รัฐภาคีจะ (จ) ส่ งเสริ มการ
พัฒนาแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการป้ องกันเด็กจากข้อมูล ข่าวสาร และวัสดุที่เป็ นอันตรายต่อความอยู่ดี
กินดีของเด็ก จึงสรุ ปความได้ รัฐมีหน้าที่ปกป้ องเด็กจากการเข้าถึ งสื่ อลามกอนาจารก่อนวัยอันควร การใช้
สื่ อลามกเป็ นเครื่ องมือในการยัว่ ยุเด็กเพื่อนาไปสู่ การละเมิดทางเพศ หรื อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จึงถือว่า
เป็ นการกระทาผิดตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ดว้ ย
กฎหมายหรื ออนุสัญญาอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกับการละเมิดทางเพศเด็กรูปแบบใหม่
สื่ อลามกอนาจารเด็ก (child pornography) การกระทาที่ผดิ กฎหมาย :
- การเข้าถึงหรื อการจัดหา
- การครอบครองเพื่อใช้ส่วนตัว (กล่าวคือไม่ใช่สาหรับแจกจ่าย เป็ นต้น) หรื อเรี ยกว่า ‘การ
ครอบครองโดยทัว่ ไป’
- การแบ่งปั นหรื อการแจกจ่าย
- การขาย
- การผลิต CSAM – Child Sexual Abuse Materials
CSAM คืออาชญากรรม (บางส่ วน) ตามกรอบของกฎหมายดังต่อไปนี้
CRC-OPSC: ไม่รวมการเข้าถึง CSAM การครอบครองโดยทัว่ ไปและ CSAM แบบเสมือนจริ ง
อนุสัญญาบูดาเปสต์: ครอบคลุมถึงการกาหนดให้ CSAM แบบเสมือนจริ งเป็ นอาชญากรรม
อนุสัญญาลานซาโรเต: ครอบคลุมถึงการกาหนดให้ CSAM แบบเสมือนจริ งเป็ นอาชญากรรม
อนุสัญญา ILO 182: ครอบคลุมเพียงการผลิต CSAM เท่านั้น
อนุ สั ญญาว่า ด้วยการก่ ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ข องสหภาพแอฟริ ก า: ครอบคลุ ม ถึ งการ
กาหนดให้ CSAM แบบเสมือนจริ งเป็ นอาชญากรรม [ยังไม่มีผลบังคับใช้]
การถ่ ายทอดสดออนไลน์ การล่ วงละเมิดทางเพศต่ อเด็กแบบเรียลไทม์ (live streaming) กรอบของ
กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศไม่ได้กาหนดอย่างชัดแจ้ง ให้การล่วง
ละเมิดแบบออนไลน์ผา่ นเว็บแคมเป็ น อาชญากรรม อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาลานซาโรเต กาหนดให้
การกระทาที่เป็ นเหตุให้หรื อเป็ นการบังคับจิตใจให้เด็กมีส่วนร่ วมในการแสดงในสื่ อลามกอนาจาร
เด็กถือเป็ นอาชญากรรม (มาตราที่ 21(1) (ก-ข)) รวมถึงการเข้าร่ วมในการแสดงในสื่ อลามกอนาจาร
เด็กโดยเจตนา (ค) ยิ่งไปกว่านั้น ยังกาหนดให้การดาเนิ นการช่ วยเหลือ หรื อการสนับสนุ นให้เกิด
การกระทาเหล่านี้ ถือเป็ นอาชญากรรม (มาตราที่ 24) ซึ่ งมีผลบังคับใช้กบั ผูอ้ านวยความสะดวกหรื อ
สนับสนุ นการกระทาความผิดด้วย พิธีสารเลื อกรับของอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กเรื่ องการขายเด็ก
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(OPSC) ข้อที่ 3 (1) (ก) กาหนดให้การเสนอ การส่ งมอบ หรื อการรับเด็ก ไม่วา่ โดยวิธีใดก็ตาม เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ถื อเป็ นอาชญากรรม ในทานองเดี ยวกัน อนุ สัญญา ILO 182
มาตราที่ 3 (ข) กาหนดให้การใช้ การจัดหา หรื อการเสนอเด็กเพื่อการแสดงในสื่ อลามกอนาจาร [...]
เป็ นอาชญากรรม มาตราต่างๆ เหล่านี้อาจถูกตีความเพื่อใช้ในการกาหนดการกระทาอันเกี่ยวข้องกับ
การถ่ า ยทอดสดการล่ วงละเมิ ดแบบออนไลน์ ข องผูก้ ระท าความผิดและผูอ้ านวยความสะดวก
โดยทัว่ ไป อนุ สั ญญาในประเทศและระหว่า งประเทศที่ เกี่ ย วข้องกับ สื่ อลามกอนาจารเด็ ก ก็ ไ ม่
สามารถนามาบังคับใช้กบั เรื่ องการถ่ายทอดสดการล่วงละเมิดต่อเด็กแบบออนไลน์ เนื่ องจากไม่มี
การบันทึกการล่วงละเมิดหรื อการแสดงดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่ได้เป็ นการ “ผลิต ครอบครอง หรื อ
เผยแพร่ ” สื่ อตามที่กาหนดไว้ในคาจากัดความปั จจุบนั ของกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ
การสื่ อสารข้ อความทางเพศ (Sexting) กรอบของกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศไม่ ไ ด้ก าหนดให้ก ารส่ ง ข้อความทางเพศเป็ น อาชญากรรม อย่า งไรก็ ตาม การสื่ อสาร
ข้อความทางเพศ โดยทัว่ ไป เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยเรื่ องสื่ อลามกอนาจารเด็ก เพราะอาจ
เกี่ยวข้องกับการผลิตและแจกจ่ายภาพทางเพศของผูเ้ ยาว์ ตามพิธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาว่าด้วย
สิ ทธิ เด็กเรื่ องการขายเด็ก (OPSC) สื่ อลามกอนาจารเด็ก เป็ น “การนาเสนอเด็กที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิ จกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้งทั้งในสถานการณ์ จริ งและในสถานการณ์ จาลอง หรื อการนาเสนอ
อวัยวะเพศของเด็กโดยมีจุดประสงค์ทางเพศเป็ นหลัก ไม่วา่ ด้วยวิธีใดก็ตาม”
คาจากัดความนี้ อาจใช้ครอบคลุมถึงสื่ อในการส่ งข้อความทางเพศได้ ผลที่ตามมาคือบุคคล
ที่บนั ทึกและ/หรื อส่ งข้อความทางเพศอย่างชัดแจ้ง อาจถูกจับกุมด้วยข้อหาแจกจ่ายสื่ อลามกอนาจาร
เด็ก นอกจากนี้ บุคคลที่รับสื่ ออาจถู กจับกุมด้วยข้อหาครอบครองหรื อเข้าถึ งสื่ อลามกอนาจารเด็ก
ในขณะที่อยั การและหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ งจะไม่ดาเนิ นคดีกบั เด็กที่มีส่วนร่ วมใน
“การส่ งสื่ อสารข้อความทางเพศ” แต่ในบางเขตอานาจศาลบางแห่ ง เด็กก็จะถู กจับกุมด้วยข้อหา
กระทาความผิดเกี่ยวกับสิ่ งลามกอนาจาร
การแบล็ค เมล์ ทางเพศ (sextortion) เครื่ องมื อทางกฎหมายใดๆ ที่ เกี่ ย วข้องทั้ง ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ไม่ได้กาหนดอย่างชัดแจ้งให้การแบล็กเมล์ทางเพศ เป็ น อาชญากรรม อย่างไรก็
ตาม อนุสัญญาลานซาโรเต กาหนดให้การกระทาที่เป็ นเหตุให้หรื อเป็ นการบังคับจิตใจให้เด็กมีส่วน
ร่ วมในกการแสดงในสื่ อลามกอนาจารเด็กถือเป็ นอาชญากรรม (มาตราที่ 21 (1) (ก-ข)) เช่นเดียวกัน
กับการกระทาที่เป็ นการชักชวนให้เด็กผลิตสื่ อลามกอนาจาร (มาตราที่ 23) การกระทาที่เป็ นการให้
เด็กมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางเพศถื อเป็ นอาชญากรรม โดยที่มีการบีบบังคับ ข่มขู่ เมื่อ บุคคลใช้
ตาแหน่งความน่าเชื่อถือ อานาจหน้าที่หรื ออิทธิ พลต่อเด็ก หรื อในสถานการณ์เฉพาะที่มีการใช้ความ
เปราะบางของเด็กในทางที่ผิด มาตราต่างๆ เหล่านี้อาจถูกตีความเพื่อใช้ในการกาหนดองค์ประกอบ
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การแบล็คเมล์ทางเพศ นอกจากนี้ อนุสัญญาที่กาหนดให้การผลิต การจัดหา หรื อการเสนอสื่ อลามก
อนาจารเป็ นอาชญากรรม เช่ น อนุ สัญญาบู ดาเปสต์ อนุ สัญญาลานซาโรเต พิธีสารเลื อกรับของ
อนุสัญญาว่าด้วยเรื่ องการขายเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอรข์องสหภาพ
แอฟริ กา ยังมีภาษาที่ใช้ในการกาหนดองค์ประกอบการแบล็คเมล์ทางเพศอีกด้วย
การล่ อลวงหรื อการเตรี ยมเด็กให้ พร้ อมถูกล่ วงละเมิดทางเพศ (grooming) อนุ สัญญาลานซาโรเต
กาหนดให้การเตรี ยมเด็กให้พร้อมถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็ นอาชญากรรม อนุสัญญาลานซาโรเต มี
มาตราที่ (23) ว่าด้วยการชักชวนเด็กหรื อการกระทาที่เป็ นการเสนอให้เด็กมาพบเพื่ออจุดประสงค์
ในการผลิตสื่ อลามกอนาจาร นอกจากนี้ อนุ สัญญาดังกล่าวยังกาหนดให้การติดสิ นบนเด็กหรื อการ
กระทาที่เป็ นเหตุให้เด็กเห็ นการล่วงละเมดิ ทางเพศหรื อกิจกรรมทางเพศ ถื อเป็ นอาชญากรรมด้วย
(มาตรา ที่ 22) นอกจากนี้ อนุ สั ญ ญาของสหภาพแอฟริ กาว่ า ด้ ว ยการก่ อ อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ และการป้ องกันข้อมูล (ยังไม่มีผลบังคับใช้) ยังกาหนดให้การอานวยความสะดวกให้
ผูเ้ ยาว์และการช่ วยให้ผูเ้ ยาว์เข้าถึ งสื่ อลามกอนาจาร ถือเป็ นอาชญากรรมด้วย มาตราที่ (29) (3) (1)
(ง) ครอบคลุมพฤติกรรมที่เป็ นการเตรี ยมเด็กให้พร้อมถูกล่วงละเมิด

การบังคับใช้ กฎหมายในประเทศไทยและข้ อเสนอแนะ
ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมในกรณี การละเมิดเด็ก
1. รู ้/แจ้งเบาะแส
o ลงบันทึกประจาวัน
o แจ้งกรมพัฒนาสังคมฯ หรื อ พมจ.
o ตรวจร่ างกาย/อายุ
o รายงาน พดส.1/48
o แจ้ง สอท.
o ถ้าเกี่ยวข้องกับกรณี แรงงานหรื อสวัสดิการ แจ้ง
▪ กรมสวัสดิการ + คุม้ ครองแรงงาน
▪ กรมการจัดหางาน หรื อ สนง.บริ หารแรงงานต่างด้าว
o ขอความยินยอมผูเ้ สี ยหายในการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล
สื บสวน
o ขยายผล
▪ ปปง.
▪ สรรพากร
▪ สตม.
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o ควบคุมตัวผูต้ อ้ งหา
สอบสวน มีข้ นั ตอนที่เกี่ยวข้อง ตาม ป.วิอาญา (ฉ.20) เช่น การสื บพยานไว้ก่อน การบันทึก
วีดีโอ การส่ งสถานสงเคราะห์ การป้ องกันการเผชิ ญหน้าในการสอบสวน
o ส่ งอัยการ
▪ สอบปากคาเพิ่มเติม
▪ ซักซ้อมพยาน
▪ สรุ ปสานวน
• ไม่ฟ้อง
• หมดอายุความ
• สั่งฟ้อง
o ศาลชั้นต้น (มีข้ นั ตอน เช่น ยืน่ บ/ช พยาน, ขอคุม้ ครองพยาน
, จัดหาล่าม, เตรี ยมระบบป้ องกันการเผชิ ญหน้าในศาล)
▪ ควบคุมตัวจาเลย/ฝากขัง (คัดค้านประกันตัว ห้าม
ออกนอกราชอาณาจักร
▪ สื บพยานโจทก์
▪ สื บพยานจาเลย/ซักค้านพยานจาเลย
▪ ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
▪ ขอคุมประพฤติ/ขอ ง.ปลอดภัย
▪ พิพากษาว่าผิด
o กรมราชทัณฑ์
▪ คุมประพฤติ
▪ สตม.
▪ Interpol
▪ สอท. สาคัญ
▪ ขยายผลในคดีอื่นต่อทันที
เช่น คดีแรงงาน ฟอกเงิน
ภาษี คนเข้าเมือง ทะเบียน
ราษฎร์ การทางานคนต่าง
ด้าว
▪ จาเลย อาจยืน่ อุทธรณ์
แล้วฎีกา
35

o อภัยโทษ
o ลดโทษ
o เกี่ยวกับผูเ้ สี ยหาย
▪ การส่ งกลับผูเ้ สี ยหายคืน
ภูมิลาเนาอย่างปลอดภัย
▪ การติดตามค่าเสี ยหาย
▪ การทา House Visit ปี ละ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
• ยกฟ้อง
• ลงโทษจาเลย
2. เนื่ องจากมีการรายงานกรณี การละเมิ ดทางเพศเด็กออนไลน์เพิ่มมากขึ้ น (ทั้งที่รายงานมาจาก
ภายในประเทศและต่ า งประเทศ) ท าให้มี ปั ญหาในเรื่ องของอัตราก าลัง เจ้า หน้า ที่ ที่ จ ะต้อ ง
ปฏิบตั ิงานในด้านนี้ เพราะมีจานวนจากัด ในหลายกรณี ตอ้ งมีการแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผูล้ ะเมิด
เด็ก ซึ่ งในปั จจุบนั เฉพาะดี เอสไอหรื อกรมสอบสวนคดี พิ เศษ (DSI – Department of Special
Investigation) เท่านั้น ที่มีกฎหมายให้อานาจในการแฝงตัว (undercover) สามารถปลอมตัวเป็ น
เด็กหรื อผูใ้ หญ่เข้าไปหาข้อมูลหรื อล่อซื้ อล่อจับในกรณี สื่อลามกอนาจารเด็กหรื อการละเมิดทาง
เพศเด็กได้ จึ งมีขอ้ เสนอให้เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่คดี อาชญากรรมไซเบอร์ ต่อเด็ก และเพิ่ม
อ านาจแฝงตัว ให้ ก ับ พนัก งานเจ้า หน้ า ที่ ต าม พ.ร.บ. คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์และการทางาน
3. เนื่ องจากเจ้าหน้า ที่ ผูบ้ งั คับใช้ก ฎหมายส่ วนใหญ่ยงั ไม่มี ความรู ้ ค วามเข้าใจในกฎหมายและ
อานาจหน้าที่ของตนชัดเจน อีกทั้งวิธีการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จึงควร
มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ ท้ งั ทางทฤษฎี ในห้องเรี ยนและฝึ กอบรมขณะปฏิ บตั ิงาน (on the job
training) คือฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานที่จริ ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทักษะความชานาญ และควรยึด
แนวทางในการดาเนิ นคดี โดยคานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดที่ ตวั เด็ก มี ตวั อย่างการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการแล้วลงมือทาคดี จริ ง ประสบผลสาเร็ จอย่างมากคือ โครงการ “ลงมือทา” 13ซึ่ งได้รับ
การสนับสนุ นงบประมาณจาก สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย (Thailand Institute of
Justice – TIJ) เป็ นโครงการต่ อ ต้า นการละเมิ ด ทางเพศเด็ ก ในธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งมี ก ารใช้
อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือในการล่อลวงและหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงส์มณี , “รายงานการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การสื บสวนคดีสื่อลามกอนาจารเด็กและการล่วง
ละเมิดทางเพศเด็ก ระดับต้น (Beginner)” โครงการฝึ ก “ลงมือทา” : การต่อต้านการละเมิดเด็กทางเพศในธุรกิจท่องเที่ยว.
พฤษภาคม 2560.
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4. การสอบสวนเด็ก จะต้องกระทาการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึ กอบรมพิเศษมาแล้ว
เนื่ องจากต้องสร้างความรู ้สึกให้เด็กไว้วางใจมากพอที่ จะพูดความจริ ง ลักษณะการตั้งคาถาม
และวิธีการพูดคุ ยต่างๆ มีความสาคัญมาก การฝึ กอบรมแนวทางการทาคดี หลักการสื บสวน
กรณี เด็กหายหรื อเด็กที่โดนล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องได้รับการอบรมในหลักสู ตรเฉพาะทาง
มา เช่น forensic interview เป็ นต้น
5. เนื่ องจากการพิสูจน์อายุของบุ คคลที่ปรากฏในสื่ อลามกอนาจารเป็ นเรื่ องยาก จึงมีขอ้ เสนอใน
เรื่ องของการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผชู ้ านาญการในการพิสูจน์อายุเด็ก ซึ่ งประเทศไทยยังไม่มี
6. ควรมีฐานข้อมูลผูม้ ีประวัติล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เพื่อการตรวจคัดกรองไม่ให้เข้าประเทศ (ถ้า
สามารถทาได้) โดยอาจสร้ างความร่ วมมื อกับต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อการติดตาม เฝ้ าดู การคุ ม
ประพฤติ การก าหนดกฎเกณฑ์ เ รื่ อ งที่ จ ะต้อ งมารายงานตัว เป็ นระยะ หรื อ อาจกระทั่ง ให้
เจ้าหน้าที่ติดตามดู ด้วยว่าไม่ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายต่อเด็ก ในปั จจุบนั มี
ความพยายามของผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อร่ วมกันจัดทาฐานข้อมู ลผู ้
ละเมิด/ผูต้ อ้ งสงสัยละเมิดทางเพศเด็กเพื่อใช้งานร่ วมกัน
7. ควรมีกองทุนช่ วยเหลื อเจ้าหน้าที่ ให้คาปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่ในการทาคดี เพื่อลดความเสี่ ยงใน
การถู กผูต้ อ้ งหาฟ้ องกลับ แนวทางการสู ้คดี เมื่อเกิ ดการฟ้ องร้ อง จัดทนายที่มีความสามารถมา
ช่วยเหลือ ดูแลค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการสู ้คดี
8. ในส่ วนของกระบวนการสอบสวนในคดีละเมิดทางเพศเด็กในปั จจุบนั ยังมีการละเมิดซ้ า ได้แก่
การถามคาถามเดิมๆ ซ้ าๆ โดยบุคคลหลายคน ควรใช้วธิ ี บนั ทึกวีดีโอการสอบสวนแล้วเปิ ดดูเอง
แทนที่จะต้องให้เด็กตอบคาถามหลายรอบ ซึ่งเป็ นการทาร้ายเด็ก
9. ควรมีการเตรี ยมพื้นที่หรื อห้องที่มิดชิ ดในการสอบสวนเหยื่อในคดี ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ใน
ทุกสถานีตารวจ รวมถึงการเตรี ยมอุปกรณ์ในการบันทึก วีดีโอ เพื่อป้ องกันการสอบสวนอีกซึ่ ง
จะเป็ นการละเมิดซ้ าเด็ก
10. ควรมีกระบวนการทางานร่ วมกับภาคเอกชน เช่ น การสร้ างความเข้าใจในเรื่ องการขอข้อมู ล
ผูต้ ้องหา/ผูต้ ้องสงสั ย กฎหมายมี ว่า อย่า งไร ภาคเอกชนต้องให้ ค วามร่ วมมื อ ตามกฎหมาย
อย่างไร เจ้าหน้าที่ไม่ได้ขอข้อมูลลึ กซึ้ งเกินความจาเป็ นต้องใช้จึงไม่ตอ้ งระวังเรื่ องการละเมิด
สิ ทธิ ส่วนบุคคลมากจนเกินไป เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีสิทธิ ขอข้อมูลการกระทาความผิดได้ไม่
เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เท่านั้น
11. เนื่องจากมีหลายกรณี ที่ผตู ้ อ้ งหาคดีการละเมิดทางเพศเด็กเป็ นชาวต่างชาติ และหนีคดีเมื่อได้รับ
การประกันตัว จึงมีขอ้ เสนอให้เพิ่มเติมหรื อปรับแก้กฎหมายในส่ วนของอัตราประกันตัวจะต้อง
สู ง และอาจให้พิจารณาประวัติการกระทาความผิดประกอบด้วยว่าหากเป็ นคดี การละเมิดทาง
เพศเด็กซ้ าก็ไม่สมควรให้มีการประกันตัว
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12. มีขอ้ เสนอเกี่ยวกับกระบวนการส่ งต่อข้อมูลผูต้ อ้ งหา จะต้องมีความสะดวก รวดเร็ ว เพื่อไม่เป็ น
การเปิ ดช่ องโอกาสให้ผูต้ อ้ งหาหนี ประกันได้ ตัวอย่างเช่ น กรณี ผูต้ อ้ งหาได้รับการประกันตัว
เมื่อวันศุกร์ ข้อมูลนี้จะต้องถูกส่ งต่อไปให้ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองให้รับทราบในทันที เพื่อให้ทาง
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจกักไม่ให้ผตู ้ อ้ งหาเดินทางหนีคดีออกนอกประเทศได้
13. ควรมี กระบวนการชี้ แจงทาความเข้าใจกับเหยื่อ/ผูเ้ สี ยหาย/ญาติ เพื่อป้ องกันปั ญหาการกลับ
คาให้การ เนื่องจากโดนข่มขู่หรื อรับเงินจากผูต้ อ้ งหา
14. เนื่ องจากในปั จจุบนั ยังไม่มีบรรทัดฐานในการเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายให้กบั เหยื่อในคดีละเมิดทาง
เพศ จึ ง มี ข ้อเสนอให้เพิ่ ม เติ ม หรื อ ปรั บ แก้ก ฎหมายให้ค รอบคลุ ม ในเรื่ องของการเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสี ยหาย/สิ นไหมทดแทน โดยเฉพาะในกรณี ความเสี ยหายทางด้านจิตใจ ซึ่ งประเมินได้ยาก
15. ในบางกรณี พนักงานเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องครอบครองภาพลามกอนาจารเด็กไว้เอง เช่ น ใช้
ประกอบในการฝึ กอบรม ใช้ในการล่อซื้ อล่อจับผูก้ ระทาความผิด ใช้ในการสื บสวนสอบสวน
ฯลฯ จึงมีขอ้ เสนอกฎหมายคุ ม้ ครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิ บตั ิ งานดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ดี อาจ
กาหนดหลักเกณฑ์ของการครอบครองภาพ เช่น จะต้องมีการขออนุ ญาต จะต้องระบุเหตุผลว่า
จะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ระยะเวลาครอบครองภาพนานเพียงใด จานวนภาพมากน้อย
เพียงใด เป็ นต้น
16. ในปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ กาหนดหรื อข้อผูกพันให้ผปู ้ ระกอบการต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
สื่ อลามกอนาจารเด็กหรื อการละเมิดเด็กด้านอื่นๆ จึงควรมีนโยบายหรื อมาตรการให้
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนได้มีบทบาทและมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องนี้
17. มีขอ้ สังเกตให้มุ่งเน้นเอาผิดกับผูผ้ ลิตหรื อเผยแพร่ สื่อลามกอนาจารเด็ก มากกว่าที่จะมุ่งเอาผิด
กับ ผู ้ค รอบครองสื่ อ ลามกเด็ ก เนื่ อ งจากอาจเป็ นช่ อ งทางให้ พ นัก งานเจ้า หน้ า ที่ เ รี ยกรั บ
ผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าวเพื่อตอบแทนกับการไม่ตอ้ งถูกดาเนินคดี
18. มีขอ้ เสนอให้ทบทวนหรื อปรับอายุความในคดี บนโลกออนไลน์ให้ยาวนานขึ้นหรื อไม่มี อายุ
ความ ตัว อย่ า งเช่ น ภาพหรื อวี ดี โ อการละเมิ ด ทางเพศเด็ ก เมื่ อ ถู ก อัป โหลดเข้า สู่ ร ะบบ
อินเทอร์ เน็ตแล้ว จะไม่สามารถตามลบได้หมด ถึงแม้วา่ จะลบไปแล้วก็อาจถูกอัปโหลดขึ้นมา
อีกเมื่อใดก็ได้

38

ข้ อเสนอในการเตรียมการเพื่อบังคับใช้ กฎหมาย
1. ควรมีหน่วยงานเฉพาะกิจทาหน้าที่ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ ต่อเด็ก โดยเฉพาะคดีสื่อลามก
อนาจารและการละเมิดทางเพศเด็ก รวมถึงเด็กหาย เฉกเช่นเดียวกับในหลายประเทศ ทั้งนี้ เพื่อ
พัฒ นาระบบกลไกการท างานและบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง เท่ า ทัน กับ
สถานการณ์ สามารถช่วยเหลือเด็กได้มากยิง่ ขึ้น รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2. ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่และสหวิชาชี พที่เกี่ ยวข้องตลอดขั้นตอนกระบวนการ
ยุติธ รรม ตั้ง แต่ พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ ท าคดี เด็ ก คดี ออนไลน์ พนัก งานสอบสวน สื บ สวน นิ ติ
วิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ อัยการ ทนาย ผูพ้ ิพากษาศาล ฯลฯ จึงมีขอ้ เสนอ
ในการส่ งเสริ มการผลิ ตและพัฒนาบุ คลากรทางด้านนี้ ท้ งั ในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ เพื่อให้
เข้าใจลักษณะของคดีออนไลน์ พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี มาตรฐานการพิจารณาคดี เด็ก
ออนไลน์ในระดับสากล โดยเฉพาะคดีการล่อลวงและละเมิดทางเพศเด็ก
3. ควรประชาสัมพันธ์หน่วยงานรับแจ้ง ช่องทางการแจ้ง ขั้นตอนการแจ้ง หลักฐานต่างๆ ที่ตอ้ งใช้
ประกอบการแจ้งในคดี ออนไลน์ ให้ประชาชนรั บรู ้ รับทราบอย่างทัว่ ถึ ง เช่ น กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 02-142 255560 หรื อที่เว็บ ไซต์ http://www.tcsd.in.th สายด่ วน 1212 รั บแจ้งเว็บไซต์ที่ ข ดั ต่ อความมัน่ คง
วัฒนธรรม ศีลธรรม หรื อ e-mail : 1212@mict .go.th โดย กระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและ
สังคม กรณี ภาพลามกและการละเมิดทางเพศเด็ก บนอิ นเทอร์ เน็ ต : โครงการไทยฮอตไลน์
มู ลนิ ธิอินเทอร์ เน็ ตร่ วมพัฒนาไทย 02-438-3559 www.thaihotline.org หน่ วยงานสื บจับกรณี
การใช้ สื่ อ ICT เป็ นเครื่ องมื อ ในการแสวงหาประโยชน์ ท างเพศจากเด็ ก มี ค ณะท างาน
ปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์ เน็ตต่อเด็กและเยาวชน Thailand Internet Crime Against
Children (TICAC) https://www.facebook.com/TICAC2016/ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์
การกระทาความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุ นทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) 02205-2627 www.hightechcrime.org เป็ นต้น
4. ควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่ กัน เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองเด็กใน
แต่ละพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์หรื อช่ องทางการแจ้ง รวมถึ งขั้นตอนการแจ้งต่างๆ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั ประชาชนที่เห็นเด็กกาลังจะถูกล่วงละเมิด จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
เด็กได้อย่างรวดเร็ วทันการณ์
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก ควรจะต้องทางานเชิ งรุ กให้มากยิง่ ขึ้น เช่น จะต้องลงพื้นที่
เข้าถึ งชุ มชน เข้าถึ งเด็กกลุ่ มเปราะบาง เพื่อสอบถาม ค้นหาข้อมู ล พูดคุ ยกับเด็กหรื อองค์ก ร
พัฒนาเอกชน เพื่อการป้ องกันปั ญหามากกว่ารอแก้ไขปั ญหา
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6. ควรรณรงค์ส่งเสริ มและจัดกิ จกรรมให้ความรู ้ สร้ างความตระหนักแก่เด็ก เพื่อป้ องกันตนเอง
ไม่ให้ตกเป็ นเหยื่อของการถูกแสวงหาประโยชน์ เป็ นสิ่ งสาคัญจาเป็ นที่จะต้องทาทั้งการศึกษา
ในระบบและนอกระบบ รวมถึ งต้องสอนให้เด็ก เยาวชน และผูใ้ ช้ทุ กคนรู ้ จักและสามารถ
จัดการความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
7. คดีออนไลน์ เป็ นคดีที่ตอ้ งการความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้ง
ในระดับพื้นที่ ส่ วนกลาง ระดับชาติ และข้ามชาติ การสร้างพันธมิตรเครื อข่าย การประสานการ
ทางาน การพัฒนาระบบและกลไก การให้ความรู ้สร้างความตระหนัก ล้วนเป็ นสิ่ งสาคัญ ปั จจัย
ที่ จะนาไปสู่ ค วามส าเร็ จ คื อ ความร่ วมมื อ ร่ วมใจ ของทุ ก ภาคส่ ว น ความพร้ อมทั้ง ความรู ้
ความสามารถ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง ในประเด็นปัญหา และในการปฏิบตั ิงาน
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กฎหมายในต่ างประเทศและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายไทย
การคุม้ ครองสิ ทธิเด็กทางอินเทอร์ เน็ตจาก 6 ประเด็น ดังนี้

Cyber
stalking
Online
Privacy

Cyber
bullying

Online
grooming

Child
Pornograpy

Sexting
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ประเด็นที่ 1
การคุ้มครองเด็กจากการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber stalking)

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309
-มีขอบเขตที่แคบกว่ากฎหมายเฝ้าติดตามคุกคาม
ของสหรัฐอเมริ กา
-ต้ องเป็ นการกระทาที่ขม่ ขืนใจ ข่มขูจ่ ะทาให้ เกิด
อันตราย แต่ถ้าเพียงเดือดร้ อนราคาญก็ไม่ผิด

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิเด็กจากการเฝ้ า
ติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต
(Cyber stalking)

พ.ร.บ. ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
มาตรา 11 Spam หากเป็ นกรณีที่ผ้ กู ระทาไม่ปกปิ ด
แหล่งที่มาของข้ อมูล กล่าวคือ สามารถระบุได้ วา่
ข้ อมูลที่สง่ เข้ ามาทางสื่อสังคมออนไลน์
อันเป็ นการเฝ้าติดตามคุกคามนันถู
้ กส่งมาจากที่ใด
กรณีนี ้ไม่อาจปรับใช้ มาตรา 11 ได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การรบกวนโดยการเฝ้าติดตามนัน้ สามารถจัดเป็ น
การกระทาต่อ “สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด” ตามมาตรา
420 แต่อย่างไรต้ องมาพิสจู น์ความเสียหายอีก
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ในประเด็นนี้ จะชี้ ให้เห็นว่าก่อให้เกิดปั ญหาการล่วงละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้โดยเฉพาะเด็ก
และผูเ้ กี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ หลายประเด็น จากการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา
นั้น มีมาตรการทางกฎหมายเป็ นการเฉพาะทั้งในระดับสหรัฐและระดับมลรัฐเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ของผูถ้ ู ก เฝ้ า ติ ดตามคุ ก คามทางอิ นเทอร์ เน็ ต อย่า งไรก็ ตาม ในระบบกฎหมายไทยปั จจุ บ นั นั้น แม้ว่า มี
กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ ยวข้องอันอาจนามาปรับใช้เพื่อการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ู กเฝ้ าติ ดตามคุ กคาม เช่ น
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ แต่ จะเห็ นว่า
กฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาในเชิ งเนื้ อหา องค์ประกอบ และขอบเขตหลายประการที่ทาให้ไม่สามารถปรับ
ใช้เพื่อการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวเด็กที่ถูกเฝ้ าติดตามคุ กคามจากสื่ อสังคมออนไลน์ได้อย่าง
เหมาะสม
การติดต่อผูอ้ ื่นโดยมิได้เรี ยกร้องซึ่ งมิได้มีวตั ถุประสงค์เชิงพาณิ ชย์ เช่น การเฝ้าดักรอ การส่ งสิ่ งของ
ที่ผรู ้ ับมิได้เรี ยกร้อง การติดต่อไปยังผูอ้ ื่นโดยมิได้เรี ยกร้อง เหล่านี้ เป็ นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิ ใน
ความเป็ นอยู่ส่วนตัวของผูอ้ ื่ น ในบริ บทการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ปัจจุบนั นั้นมีพฤติกรรมการรบกวน
ดังกล่าว เช่น การส่ งข้อความ รู ปภาพ ซ้ าๆ กันอย่างต่อเนื่ องทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ ในแง่กฎหมาย
นั้นจึ งมี ประเด็นพิจารณาว่า มี กฎหมายใดที่ คุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของผูไ้ ด้รับผลกระทบ
ดังกล่าว ในที่น้ ี จะเริ่ มจากการพิจารณาสภาพปั ญหา จากนั้นจะศึกษากฎหมายต่างประเทศโดยเลือกกฎหมาย
สหรัฐอเมริ กาซึ่ งมีการบัญญัติความผิดสาหรับพฤติกรรมการรบกวนดังกล่าวโดยเรี ยกว่าเป็ นความผิดฐาน
“เฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต ” (Cyber stalking) ไว้โดยเฉพาะ จากนั้นจะนากฎหมายต่างประเทศมา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับกฎหมายไทย
1.1 สภาพปัญหาการเฝ้ าติดตามคุกคามทางสื่ อสั งคมออนไลน์
พฤติกรรมการเฝ้าติดตามคุกคามทางออนไลน์หรื อทางไซเบอร์ (Cyber stalking) เป็ นพฤติกรรมที่
ประกอบด้วยการกระทาย่อยๆ หลายการกระทาที่เกิดขึ้นในช่ วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ ง โดยทัว่ ไปอาจ
นิยามว่าหมายถึง “การกระทาทางอินเทอร์ เน็ตใดๆ อันเป็ นการกระทาซ้ าๆ กัน ที่มีลกั ษณะการขู่เข็ญ คุกคาม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง” (Naomi HarlinGoodno, 2007) Meloy (1998) กล่าวว่า การเฝ้าติดตาม
คุ กคามนั้น เป็ นการติดตามและรบกวนบุคคลอื่นซ้ าๆโดยเจตนา ซึ่ งเป็ นการคุ กคามต่อความปลอดภัยของ
บุคคลนั้น Wallace(1996) ชี้ ให้เห็นว่า หากพิจารณาโดยทัว่ ไปแล้ว การเฝ้าติดตามคุกคามนั้น มีองค์ประกอบ
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ต่างๆ ดังนี้ ผูก้ ระทาต้องรู ้วา่ การกระทาของตนทาให้เหยือ่ ตกอยูใ่ นความหวาดกลัว ผูก้ ระทาต้องทาไปอย่าง
มีจุดประสงค์ (Purposeful) การกระทาทั้งหลายเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Course of conduct)
หากใช้เกณฑ์การแบ่งตามสภาพแวดล้อมที่กระทา อาจจาแนกประเภทการเฝ้าติดตามคุกคามได้ 2
กรณี คือ
กรณี แรก การเฝ้าติดตามคุกคามทางกายภาพ (Physical stalking) เช่น สะกดรอยติดตาม เฝ้าดักรอ ณ
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ งเป็ นประจา เฝ้ าสังเกตอยู่รอบๆ บริ เวณที่พกั อาศัย ส่ งสิ่ งของ เช่ น ของขวัญ ดอกไม้
ไปให้โดยที่ผรู ้ ับไม่ตอ้ งการ
กรณี ที่ 2 การเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking) เช่น การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail stalking) คื อการส่ งจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ซ่ ึ งมีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับการคุ กคามรู ปแบบเดิ ม เช่ น
คล้ายกับการคุ กคามทางโทรศัพท์ คื อมี การคุ กคามโดยตรงและเป็ นการคุ กคามต่อความเป็ นส่ วนตัวของ
ผูเ้ สี ยหาย หากแต่มีการส่ งและแพร่ ขยายที่กว้างขวางกว่า (อานาจ เนตยสุ ภา, 2551) สาหรับกรณี สื่อสังคม
ออนไลน์น้ นั การเฝ้ าติดตามคุ กคามอาจเกิ ดขึ้นได้ เช่ น การส่ งข้อความทางหน้ากระดานหลัก (Wall) ของ
เว็บไซต์เฟซบุก๊ ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งข้อความตัวอักษร รู ปภาพ วีดิทศั น์ หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์ ลกั ษณะอื่นใด
ซ้ าๆ กันอันเป็ นการรบกวน
สาหรับในประเด็นนี้ จะมุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมการเฝ้าติดตามคุกคามที่กระทาทางสื่ อสังคมออนไลน์
ซึ่ งในทางกฎหมายจะอยูใ่ นกลุ่มของการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber stalking)
กฎหมายสหรัฐอเมริกาเกีย่ วกับการเฝ้ าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต
สาหรั บการกระทาการเฝ้ าติ ดตามคุ กคามทางอิ นเทอร์ เน็ ตนั้น สหรั ฐอเมริ กามี กฎหมายทั้งระดับ
สหรัฐ (Federal law) และระดับมลรัฐ (State law) ที่กาหนดความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต
(Cyber stalking) ไว้โ ดยเฉพาะ ในกรณี ก ฎหมายระดับ สหรั ฐ นั้น รั ฐ บัญ ญัติ ก ารรบกวนทางโทรศัพ ท์
(Telephone Harassment Act) ได้กาหนดความผิดสาหรับการติดต่อทางโทรศัพท์ในการสื่ อสารระหว่างมลรัฐ
หรื อต่างประเทศ (Interstate or foreign communication) ที่เป็ นการรบกวนผูร้ ับการติดต่อ ซึ่ งต่อมาในปี พ.ศ.
2549 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้ จากที่ครอบคลุมเฉพาะการโทรศัพท์ (Telephone call) ให้ครอบคลุม
“การสื่ อสารโทรคมนาคมอื่นใด” ซึ่ งทาให้ครอบคลุมกรณี การสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตได้ดว้ ย (47 United
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States Code, section 223) นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2549 ยังมี ก ารออกกฎหมายอี ก ฉบับ หนึ่ งคื อ รั ฐบัญ ญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการเฝ้ าติ ดตามคุ กคามระหว่างมลรั ฐ (Federal Interstate Stalking Punishment and
Prevention Act หรื อ FISPPA , 18 United States Code, section 2261A) กาหนดความผิดสาหรั บ “การใช้
จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ วเตอร์ เชิ ง ปฏิ สัมพันธ์ (Interactive computer) หรื ออุ ปกรณ์ อื่นใด ในการ
สื่ อสารระหว่า งมลรั ฐหรื อต่ า งประเทศเพื่อกระทาการซึ่ งก่ อให้ผูอ้ ื่ นเกิ ดความกังวลใจหรื ออารมณ์ เศร้ า
(Emotional distress)” จะเห็ นได้ว่า กฎหมาย FISPPA บัญญัติข้ ึ นเพื่อความชัดเจนในการกาหนดความผิด
ส าหรั บ การเฝ้ า ติ ด ตามคุ ก คามที่ ก ระท าทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ งกรณี ข องสื่ อ สั ง คมออนไลน์ น้ ัน จะอยู่ใ น
ความหมายของ “คอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพันธ์”
สาหรั บระดับมลรั ฐนั้น จะเห็ นได้ว่า มลรั ฐที่ บญ
ั ญัติกฎหมายเกี่ ยวกับการเฝ้ าติ ดตามคุ กคามทาง
อินเทอร์เน็ตเป็ นการเฉพาะมีหลายมลรัฐ เช่น
-กฎหมายมลรั ฐ หลุ ย เซี ย น่ า (Louisiana Revised Statutes, 40.3) ก าหนดองค์ ป ระกอบความผิ ด
สาหรับการ “เฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต” (Cyber stalking)
การส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์หรื อการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลอื่นซ้ าๆ ไม่วา่ การกระทา
จะนาไปสู่ การสนทนาหรื อไม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะข่มขู่ ข่มขวัญ หรื อรังควานบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
-กฎหมายมลรั ฐวอชิ งตัน (Revised Code of Washington, Title 9 Chapter 9.61 Section 9.61.260 )
วางหลักเกี่ยวกับความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber stalking) ไว้วา่
“บุคคลกระทาความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต หากกระทาโดยมีเจตนาที่จะรังควาน
ข่มขู่ ทาให้กลัว ทรมาน ทาให้อบั อายต่อบุคคลอื่น ภายใต้พฤติการณ์ที่ไม่ใช่การข่มขู่ทางโทรศัพท์ โดยใช้
การสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบุคคลอื่นหรื อบุคคลที่สามดังต่อไปนี้
(ก) ใช้คาพูด รู ปภาพ หรื อภาษาที่ลามก อนาจาร หรื อกระทาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
(ข) ไม่เปิ ดเผยตัว หรื อกระทาซ้ าๆ ไม่วา่ จะมีการสนทนาเกิดขึ้นหรื อไม่ก็ตาม
(ค) ขู่ว่าจะทาร้ ายร่ างกาย หรื อก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่ รับการขู่หรื อ
สมาชิกในครอบครัวของบุคคลนั้น”
-กฎหมายมลรั ฐอิ ลลินอยส์ (Illinois Compiled Statutes, 720ILCS 5/12-7.5) ได้วางหลักเกี่ยวกับการ
เฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking)
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-กฎหมายมลรั ฐมิ สสิ ซซิ ปปี ้ (Mississippi Code Annotated,. 97-45-15) วางหลักเกี่ ยวกับความผิด
ฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking)
-กฎหมายมลรั ฐนอร์ ทแคโรไลน่ า (North Carolina General Statutes, Section 14-196.3 ) วางหลัก
เกี่ ยวกับความผิดฐานเฝ้ าติดตามคุ กคามทางอินเทอร์ เน็ตไว้คล้ายคลึ งกับมลรัฐอื่นๆ องค์ประกอบความผิด
หลักคือ “การส่ งไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อการสื่ อสารทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ถึ งบุคคลอื่ นซ้าๆ ไม่ ว่าการ
กระทาจะนาไปสู่ การสนทนาหรื อไม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะข่ มเหง ทาให้ ราคาญ ข่ มขู่ ทาให้ หวาดกลัว รั ง
ควาน หรื อทาให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดความอับอาย”
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ กฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ูกเฝ้าติดตามคุกคามของสหรัฐนั้นมีอยูท่ ้ งั ในระดับ
สหรัฐ และระดับมลรัฐ โดยกาหนดเป็ นความผิดอาญาอยูใ่ นกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร กฎหมายเกี่ยวกับการ
เฝ้าติดตามคุกคามของมลรัฐต่างๆ ก็มีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด ทั้งในแง่นิยามความหมายของการ
เฝ้าติดตามคุกคาม ลักษณะการก่อให้เกิดความกลัว กฎหมายบางมลรัฐกาหนดว่าเหยือ่ ต้องเกิดความกลัวจาก
การคุ ก คาม แต่ บ างมลรั ฐ ก าหนดว่า เพี ย งแค่ ล ัก ษณะของการกระท านั้น น่ า จะท าให้ วิ ญ ญู ช นเกิ ด ความ
หวาดกลัวได้ ก็เป็ นการคุกคามแล้ว สาหรับระดับของความกลัวในอันตรายก็แตกต่างกันไป กฎหมายบางมล
รัฐกาหนดว่าจะต้องเกี่ยวกับความกลัวที่จะได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรื อร่ างกาย ในขณะที่กฎหมายบางมลรั ฐ
กาหนดว่าการกระทาที่ก่อให้เกิดความกังวลในแง่อารมณ์และความรู ้สึกก็เพียงพอ
ในส่ วนต่อไปจะได้นากฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตของสหรัฐอเมริ กามา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วกับการเฝ้ าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต
เมื่อพิจารณากฎหมายไทยปั จจุบนั พบว่า ยังไม่มีกฎหมายที่กาหนดให้การเฝ้าติดตามคุกคามทางสื่ อ
สังคมออนไลน์หรื อทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber stalking) เป็ นความผิดโดยเฉพาะ กฎหมายที่อาจเกี่ยวข้องและ
น ามาปรั บ ใช้ ไ ด้คื อ ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 นอกจากกฎหมายที่มีโทษอาญาดังกล่าวมานี้ กฎหมายไทยยังมีมาตรการที่อาจนามา
ปรับใช้เพื่อเยียวยาความเสี ยหายทางแพ่งแก่ผถู ้ ูกเฝ้าติดตามคุกคาม กล่าวคือ กฎหมายลักษณะละเมิดในที่น้ ี
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จะจ ากัด ขอบเขตการวิ เ คราะห์ เ ฉพาะมาตรา 309 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 11 ของ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
1) การเฝ้ าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต กับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วางหลักไว้วา่ “ผู้ใดข่ มขืนใจผู้อื่นให้ กระทาการใด ไม่ กระทา
การใด หรื อจายอมต่ อสิ่ งใด โดยทาให้ กลัวว่ าจะเกิดอันตรายต่ อชีวิต ร่ างกาย เสรี ภาพ ชื่ อเสียง หรื อทรั พย์ สิน
ของผู้ถกู ข่ มขืนใจนั้นเองหรื อของบุคคลอื่น หรื อโดยใช้ กาลังประทุษร้ ายจนผู้ถูกข่ มขืนใจต้ องกระทาการนั้น
ไม่ กระทาการนั้น หรื อจายอมต่ อสิ่ งนั้น ต้ องระวางโทษ...”
จะเห็นได้วา่ การกระทาที่เป็ นองค์ประกอบความผิดคือ “การข่ มขืนใจ” ซึ่งมีความหมายกว้าง เช่น
โจทก์ฟ้องว่า จาเลยข่มขืนใจโจทก์ให้ลงชื่ อในบันทึกฉบับหนึ่ง (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4380/2542) หรื อการ
ข่มขืนใจให้กระทาการเสพยา เช่น จาเลยได้ใช้กาลังประทุษร้ายและใช้อาวุธปื นข่มขืนใจให้ผเู ้ สี ยหายทั้งสอง
เสพเมทแอมเฟตามีนโดยวิธีสูดรับเอาควันเข้า สู่ ร่างกาย การกระทาดังกล่ าวของจาเลยเป็ นความผิดตาม
มาตรา 309 (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7836-7837/2544 ) บีบบังคับผูเ้ สี ยหายให้ขบั รถไปส่ ง (คาพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 3477/2542) จาเลยใช้อาวุธปื นจี้ผูเ้ สี ยหายบังคับให้ผเู ้ สี ยหายไปกับจาเลยและพวก จนผูเ้ สี ยหายกลัว
และยอมทาตาม การกระทาของจาเลยและพวกเป็ นความผิดสาเร็ จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309
แล้ว (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5485/2551) ดังนี้จะเห็นได้วา่ เป็ นการข่มขืนใจให้ผอู ้ ื่นกระทาการบางอย่าง
นอกจากข่มขืนใจให้กระทาการแล้ว ยังรวมถึงการข่มขืนใจให้ ไม่กระทาการ หรื อ จายอมต่อสิ่ งใด
ด้วย เช่ น จาเลยใช้อาวุธปื นขู่ผูเ้ สี ยหายมิให้ผูเ้ สี ยหายเข้าเกี่ ยวข้อง ห้ามปราม หรื อหยุดยั้งการกระทาของ
จาเลย แสดงให้เห็นได้ในตัวว่าการขู่เข็ญของจาเลยทาให้เกิดผลคือผูเ้ สี ยหายเกิดความหวาดกลัวตามมาตรา
392 แล้ว (คาพิพากษาศาลฎี กาที่ 924/2542) จาเลยที่ 2 และที่ 3 เพียงแต่จบั แขนขาของผูเ้ สี ย หายไว้แ น่ น
เท่านั้น ไม่ได้ทาร้าย ดังนี้ การกระทาของจาเลยที่ 2 และที่ 3 จาเลยที่ 2 และ 3 เข้ายึดแขนขาของผูเ้ สี ยหายให้
อยู่นิ่งเพื่อให้จาเลยที่ 1 ค้นตัวได้สะดวกจึ งเป็ นความผิดฐานร่ วมกันข่มขื นใจโดยใช้กาลังประทุ ษร้ ายจน
ผูเ้ สี ยหายต้องจายอมให้จาเลยทั้งสามค้นตัวและเอาเงินไป ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2708/2554)
นอกจากนี้ การข่ ม ขื นใจนั้นจะต้องเข้า องค์ป ระกอบ “โดยท าให้ก ลัวว่า จะเกิ ดอันตรายต่ อชี วิ ต
ร่ างกาย เสรี ภาพ ชื่อเสี ยงหรื อทรัพย์สินของผูถ้ ูกข่มขืนใจนั้นเองหรื อของผูอ้ ื่น หรื อโดยใช้กาลังประทุษร้ าย”
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จะเห็ นได้ว่าการข่มขื นใจต้องทาให้ผูอ้ ื่ นกลัวว่าจะเกิ ดอันตรายต่ อเขา และแม้ว่าอันตรายที่ ขู่จะมี อยู่จ ริ ง
หรื อไม่ คิ ดจะท าตามที่ ขู่จริ ง ๆ นั้นไม่ ส าคัญ ความส าคัญอยู่ตรงที่ ก ารขู่น้ ันเป็ นตัวการท าให้ผูถ้ ู ก กลัวก็
เพียงพอ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2551) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กาเกี่ยวกับ
ความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคาม จะเห็นได้วา่ มีการบัญญัติองค์ประกอบที่คล้ายกับกฎหมายไทยคือการข่มขู่ที่
เป็ นความผิดจะต้องเป็ นการทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย (Make a threat) ตัวอย่างการข่มขืนใจโดยทาให้กลัว
ว่าจะเกิดอันตราย เช่น ใช้มีดปลายแหลมจี้ขู่เข็ญว่าจะทาร้ ายร่ างกายผูเ้ สี ยหายและฉุ ดบังคับให้ผูเ้ สี ยหายไป
กับจาเลย (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3058/2537)
2) ความผิดฐานเฝ้ าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตตามกฎหมายสหรั ฐอเมริ กา กับ กฎหมายอาญา
มาตรา 309
เมื่อเปรี ยบเทียบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 กับกฎหมายเกี่ยวกับ
การเฝ้าติดตามคุกคามของรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กา แล้วอาจจาแนกวิเคราะห์เปรี ยบเทียบได้ 4 ประการดังนี้
ประการทีห่ นึ่ง องค์ประกอบในส่ วนของการกระทาตามมาตรา 309 คือ ข่มขืนใจผูอ้ ื่นให้กระทาการ
ใด ไม่กระทาการใด หรื อจายอมต่อสิ่ งใดเมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบในส่ วนการกระทาของกฎหมาย
มลรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริ กาแล้วจะพบว่า การติดตาม รบกวน หรื อการกระทาใดๆ นั้นไม่จาเป็ นที่จะต้อง
กระทาเพื่อให้ผถู ้ ูกเฝ้าติดตามคุกคามกระทาการ ไม่กระทาการ หรื อจายอมต่อสิ่ งใด เช่น การสะกดรอยตาม
การเฝ้าดักรอหน้าบ้าน โดยไม่ได้ข่มขืนใจให้ผอู ้ ื่นกระทาการ ไม่กระทาการ หรื อจายอมต่อสิ่ งใดเลย ก็เป็ น
ความผิดฐานเฝ้ าติ ดตามคุ กคามแล้ว ดัง นั้น การส่ ง ข้อความทางสื่ อสั งคมออนไลน์ ซ้ าๆ กันอันเป็ นการ
รบกวนก็เข้าองค์ประกอบความผิดแล้ว แม้วา่ มิได้กระทาเพื่อให้ผถู ้ ูกรบกวนหรื อรังควานนั้น กระทาการ ไม่
กระทาการ หรื อจายอมต่อสิ่ งใด จึ งอาจกล่ าวได้ว่า มาตรา 309 มี ขอบเขตที่ แคบกว่ากฎหมายเฝ้ าติ ดตาม
คุกคามของสหรัฐ อันเป็ นอุปสรรคสาคัญในการนามาปรับใช้กบั พฤติกรรมเฝ้าติดตามคุกคามทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ โดยเฉพาะในกรณี การรบกวนหรื อรังควานซึ่ งเป็ นการกระทบสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัว โดย
มิได้มีการข่มขู่ให้กระทาหรื อไม่กระทาการใด
ประการที่ส อง การข่ ม ขื นใจผูอ้ ื่ นนั้น กระท าโดยท าให้ก ลัวว่า จะเกิ ดอันตรายต่ อชี วิต ร่ า งกาย
เสรี ภาพ ชื่ อเสี ยง หรื อทรั พย์สินของผูถ้ ู กข่มขื นใจนั้นเองหรื อของบุ คคลอื่ น ซึ่ งองค์ประกอบในส่ วนนี้ มี
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ลักษณะใกล้เคียงกับกฎหมายหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริ กาที่เกี่ยวกับการเฝ้ าติดตามคุกคาม ที่จะต้องมีการ
คุกคามทาให้ผอู ้ ื่นตกอยูใ่ นความกลัว (Make a threat) โดยอันตรายนั้นไม่จากัดว่าจะต้องเกิดกับผูถ้ ูกคุกคาม
แต่รวมไปถึ งบุคคลอื่น เช่ น บุคคลในครอบครัวด้วย อย่างไรก็ตาม กฎหมายสหรัฐอเมริ กามีขอบเขตกว้าง
กว่าการข่มขืนใจว่าจะเกิ ดอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย ทั้งนี้ เนื่ องจากตามกฎหมายหลายมลรัฐครอบคลุ มการ
กระทาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวที่ยงั ไม่ถึงขั้นจะทาอันตรายต่อชี วิตร่ างกาย เช่น การทาให้เกิด
ความเดื อดร้ อนราคาญ หรื อการส่ งผลกระทบต่ออารมณ์ และจิตใจ ในแง่น้ ี กฎหมายสหรัฐอเมริ กาฐานเฝ้ า
ติดตามคุ กคามจึง มีข อบเขตกว้า งกว่า มาตรา 309 ในการนามาปรั บใช้เพื่ อคุ ้มครองสิ ทธิ ใ นความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวของผูถ้ ูกเฝ้าติดตามคุกคาม
ประการที่สาม การกระทาตามมาตรา 309 อาจเป็ นความผิดได้แม้ว่ากระทาเพียงครั้งเดี ยวโดยไม่
จาเป็ นต้องเป็ นการกระทามากกว่า 1 ครั้งในลักษณะชุ ดของการกระทา (Series of acts) ดังเช่น ตามกฎหมาย
รัฐต่างๆ ของสหรัฐ โดยนัยนี้ มาตรา 309 ของไทยมีขอบเขตกว้างกว่ากฎหมายสหรัฐอเมริ กา
ประการที่ สี่ การกระท าโดยใช้ อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สาร เช่ น โทรศัพ ท์ ส่ ง จดหมาย ส่ ง ข้อ ความ
อิเล็กทรอนิ กส์ ทางสื่ อสังคมออนไลน์ โดยข่มขืนใจให้ผูอ้ ื่นกระทาการ ไม่กระทาการ หรื อจายอมต่อสิ่ งใด
นั้น สามารถปรับเข้าองค์ประกอบของความผิดมาตรา 309 เนื่ องจากมิได้มีขอ้ จากัดในแง่ของช่ องทางการ
กระทา
3) วิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับสหรัฐอเมริกาตามลักษณะพฤติกรรม
ในบริ บทของสถานการณ์การเฝ้าติดตามคุกคามทางสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั อาจจาแนกพฤติกรรมได้
เป็ น 2 ลักษณะคือ (1) ผูก้ ระทาการเฝ้าติดตามคุกคามนั้น กระทาการทางกายภาพ เช่น เฝ้าดักรอที่บา้ นหรื อที่
ทางาน แต่เกี่ยวข้องกับสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น ได้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ตนติดตามทางสื่ อสังคมออนไลน์
และ (2) ผูก้ ระทาการเฝ้าติดตามคุกคามนั้น กระทาการเฝ้าติดตามคุกคามทางสื่ อสังคมออนไลน์โดยตรง เช่น
ส่ งข้อความหรื อรู ปภาพซ้ าๆ กัน ในส่ วนนี้ จะได้วิเคราะห์การปรับใช้กฎหมายกับพฤติกรรมทั้ง 2 ลักษณะ
โดยอาจจาแนกเป็ น 4 กรณี ดงั นี้
- พฤติกรรมการเฝ้ าติดตามคุกคามทัว่ ไปทีเ่ ข้ าองค์ ประกอบความผิดตามมาตรา 309
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พฤติกรรม เช่น นาย ก เห็นภาพนางสาว ข จากสื่ อสังคมออนไลน์ และทราบความเคลื่อนไหวของ
นางสาว ข จากการที่ นางสาว ข โพสต์ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับตนทางเว็บไซต์ดงั กล่ า ว จึ งมาเฝ้ าดักรอนางสาว ข
รวมทั้งได้ขอ้ มูลหมายเลขโทรศัพท์ของนางสาว ข จากสื่ อสังคมออนไลน์ จึงโทรศัพท์ไปหานางสาว ข และ
บอกกับนางสาว ข ว่า หากไม่ตกลงเป็ นคนรักกับนาย ก จะทาร้ายร่ างกายนางสาว ข จะเห็นได้วา่ กรณี น้ ี
ไม่ใช่การเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต แต่การกระทาของนาย ก ดังกล่าว เข้าองค์ประกอบทั้งกฎหมาย
อาญาของไทยและกฎหมายเกี่ยวกับเฝ้าติดตามคุกคามทัว่ ไป (Stalking law) ของสหรัฐอเมริ กา
- พฤติกรรมการเฝ้ าติดตามคุกคามทัว่ ไปทีไ่ ม่ เข้ าองค์ ประกอบความผิดตามมาตรา 309
พฤติกรรม เช่น นาย ก เห็นภาพนางสาว ข จากสื่ อสังคมออนไลน์และทราบหมายเลขโทรศัพท์ของ
นางสาว ข จากสื่ อสังคมออนไลน์ จึงโทรศัพท์ไปเพื่อขอนัดพบกับนางสาว ข แต่นางสาว ข ปฏิเสธไม่ยอม
มาพบ นาย ก จึงติดต่อซ้ าๆ กัน ทาให้นางสาว ข เกิดความเดือดร้อนราคาญ รวมทั้งมาดักรอนางสาว ข ตาม
สถานที่ ต่ า งๆ แต่ น าย ก มิ ไ ด้มี ก ารข่ ม ขู่ จ ะท าให้ เ กิ ด อัน ตรายแก่ น างสาว ข แต่ อ ย่า งใด กรณี น้ ี ไม่ เ ข้า
องค์ประกอบมาตรา 309 แม้วา่ จะเป็ นการข่มขืนใจผูอ้ ื่นให้กระทาการใด คือเพื่อให้นางสาว ข ยอมมาพบ
กับ ตน แต่ ไ ม่ เข้า องค์ป ระกอบโดยท าใ ห้ก ลัวว่า จะเกิ ดอันตรายต่ อชี วิต ร่ า งกาย เสรี ภาพ ชื่ อเสี ย งหรื อ
ทรัพย์สินของผูถ้ ู กข่มขืนใจนั้นเองหรื อของผูอ้ ื่น หากพิจารณาตามกฎหมายสหรัฐอเมริ กาฐานเฝ้ าติ ดตาม
คุกคามทัว่ ไป เช่น กฎหมายมลรัฐนิวยอร์ ก จะเห็นได้วา่ การกระทาของนาย ก แม้วา่ มิได้ทาให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพด้านจิตใจหรื ออารมณ์ของบุคคลนั้นแล้ว
- พฤติกรรมการเฝ้ าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตทีเ่ ข้ าองค์ ประกอบความผิดตามมาตรา 309
เช่ น นาย ก เห็ นภาพและข้อมู ล นางสาว ข ทางสื่ อสั ง คมออนไลน์ รู้ สึ ก ชื่ นชอบ นางสาว ข จึ ง
โพสต์ภาพและข้อความบนหน้ากระดานหลัก (Wall) ของนางสาว ข ในสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook อย่าง
ต่อเนื่ อง รวมทั้งแสดงความคิดเห็ นต่อข้อความที่นางสาว ข โพสต์ในเว็บไซต์ดงั กล่าว โดยนาย ก ต้องการ
ให้นางสาว ข ยอมมาพบตนด้วยตัวบุคคล โดยข้อความของนาย ก สื่ อให้เห็นว่า หากนางสาว ข ไม่ยอมมาพบ
อาจเกิ ดอันตรายต่อชี วิต ร่ างกายได้ ข้อเท็จจริ งลักษณะนี้ จะเห็ นได้ว่า พฤติ กรรมของนาย ก เป็ นการเฝ้ า
ติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตที่เข้าองค์ประกอบมาตรา 309 หากพิจารณากฎหมายสหรัฐอเมริ กาจะเห็นได้
ว่า กรณี น้ ีเข้าองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตของหลายมลรัฐ
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- พฤติกรรมการเฝ้ าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตทีไ่ ม่ เข้ าองค์ ประกอบความผิดตามมาตรา 309
เช่ น นาย ก โพสต์ภาพและข้อความบนหน้า กระดานหลัก (Wall) ของนางสาว ข ในสื่ อสังคม
ออนไลน์ Facebook อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งแสดงความคิ ดเห็ นต่อข้อความที่ นางสาว ข โพสต์ในเว็บไซต์
ดังกล่าว โดยภาพและข้อความของนาย ก มิได้มีลกั ษณะขู่เข็ญให้นางสาว ข กระทาการ ไม่กระทาการ หรื อ
จายอมต่อสิ่ งใดๆ เป็ นเพียงการโพสต์ขอ้ มูลเรื่ องราวต่างๆ ในสังคมทัว่ ไปและแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องราว
ที่นางสาว ข นามาโพสต์เท่านั้น กรณี น้ ีแม้วา่ เป็ นการกระทาซ้ าๆ อันรบกวนความเป็ นส่ วนตัวของนางสาว ข
แต่ไม่เข้าองค์ป ระกอบมาตรา 309 หากพิจารณากฎหมายสหรั ฐอเมริ กาจะเห็ นได้ว่า กรณี น้ ี เป็ นการเฝ้ า
ติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต ตามองค์ประกอบกฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามของบางมลรัฐ เช่น
หลุยเซี ยน่า มิสสิ ซซิ ปปี้ นอร์ ทแคโรไลน่า จะเห็นได้วา่ การสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลอื่นซ้ าๆ ไม่วา่
การกระทาจะนาไปสู่ การสนทนาหรื อไม่ กล่าวคือ แม้ว่า นางสาว ข จะตอบสนองหรื อไม่ตอบสนองการ
สื่ อสารของนาย ก ก็ตาม ก็เข้าองค์ประกอบความผิดได้
พฤติกรรมในกลุ่มที่ (4) นี้ เกิ ดขึ้นอย่างแพร่ หลายทางสื่ อสังคมออนไลน์ ศาลในสหรัฐอเมริ กาได้
ตัดสิ นไว้หลายคดี เช่ น คดี แรกที่ศาลตัดสิ นลงโทษบุคคลตามกฎหมายเฝ้ าติดตามคุ กคามทางอินเทอร์ เน็ต
ระดับสหรัฐ คือกรณี ของ James Robert Murphy ซึ่ งส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ซ้ าๆ กันไปยัง Joelle ผูเ้ ป็ น
แฟนเก่าและเพื่อนร่ วมงานของแฟนเก่า รวมทั้งตั้งกลุ่ม “คนต่อต้าน Joelle” ด้วย ศาลลงโทษจาเลยฐานเฝ้า
ติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต (Fisher, K, 2004) แต่หากพิจารณาข้อเท็จจริ งดังกล่าวตามกฎหมายอาญา
ของไทยจะเห็นว่าไม่อาจปรับใช้มาตรา 309 ได้เนื่ องจากยังมิได้มีลกั ษณะขู่เข็ญให้ผถู ้ ูกคุกคาม กระทาการ
ไม่กระทาการ หรื อจายอมต่อสิ่ งใดๆ อย่างไรก็ตาม ในคดีน้ ี นอกจากจาเลยจะทาการรบกวนแล้ว ยังมีการ
ส่ งข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวซึ่ งอาจเข้าองค์ประกอบความผิดฐานอื่น เช่น หมิ่นประมาทด้วย สาหรับคดี
อื่นที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริ กา เช่น จาเลยเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งได้เฝ้ าติดตามคุกคามนักศึ กษา
หญิง 5 คนอย่างต่อเนื่องทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นเวลา 1 ปี โดยจาเลยส่ งข้อความให้เกิดความหวาดกลัว ซ้ าๆ กัน
ศาลตัดสิ นลงโทษจาคุก 6 ปี (US.Attorney General, 1999) กรณี น้ ี หากพิจารณามาตรา 309 ของไทยจะเห็น
ได้วา่ ไม่เข้าองค์ประกอบเนื่องจาก มิได้ข่มขู่ให้ผเู ้ สี ยหาย กระทาการ ไม่กระทาการ หรื อจายอมต่อสิ่ งใดๆ
จะเห็นได้วา่ ข้อเท็จจริ งดังกล่าวข้างต้นเป็ นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามของ
สหรัฐอเมริ กา แต่ไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา 309 ตามกฎหมายอาญาของไทย
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4) การปรับใช้ พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
ในกรณี การส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทางสื่ อสังคมออนไลน์อนั เป็ นการเฝ้าติดตามคุกคามผูอ้ ื่นนั้น หาก
พิจารณา พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของไทยแล้วจะเห็นได้
ว่า มิได้มีฐานความผิดเฉพาะเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคาม อย่างไรก็ตาม พบว่า มีบางมาตราที่สามารถนามา
ปรั บ ใช้ไ ด้ เช่ น มาตรา 11 ซึ่ ง มี องค์ป ระกอบความผิดว่า “ผูใ้ ดส่ ง ข้อมู ล คอมพิ วเตอร์ ห รื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ แก่บุคคลอื่นใดโดยปกปิ ดหรื อปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่ งข้อมูลดังกล่าวอันเป็ นการ
รบกวนการใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ข องบุ ค คลอื่ น โดยปกติ สุ ข ….” มาตรา 11 นี้ มุ่ ง หมายใช้ ก ั บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะ “Spam” ซึ่ งมักเป็ นกรณี การส่ งเพื่อวัตถุประสงค์เชิ งพาณิ ชย์ เช่น โฆษณาขาย
สิ นค้า หรื อบริ การ อย่ า งไรก็ ต าม มาตรา 11 นั้ นมี ล ั ก ษณะแตกต่ า งจากกฎหมายเกี่ ย วกั บ การส่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั ลักษณะเป็ น “Spam” ของสหรัฐ (CAN-SPAM Act) ซึ่ งระบุชดั เจนว่า มีขอบเขตใช้ใน
กรณี “ข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพาณิ ชย์”(“Commercial electronic mail message”) จึงไม่อาจ
นามาปรับใช้กรณี การส่ งข้อมูลรบกวนทางสื่ อสังคมออนไลน์ที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เชิ งพาณิ ชย์ เช่น การเฝ้ า
ติดตามคุกคามซึ่ งมักเกี่ยวข้องกับมูลเหตุจูงใจส่ วนบุคคล (คณาธิ ป ทองรวีวงศ์, 2553) อย่างไรก็ตาม มาตรา
11 ของไทย มิ ไ ด้ก าหนดว่ า ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ ส่ ง อัน เป็ นการรบกวนนั้ น จะต้อ งเป็ นการส่ งด้ว ย
วัตถุ ประสงค์เชิ งพาณิ ชย์ ด้วยเหตุน้ ี การส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทางสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีลกั ษณะการเฝ้ า
ติดตามคุกคาม ก็อาจปรับใช้มาตรา 11 ลงโทษผูก้ ระทาได้ ทั้งนี้ จะต้องเข้าองค์ประกอบอื่นๆ ของมาตรา 11
ด้วย กล่าวคือ การส่ งข้อมูลที่เป็ นการเฝ้ าติดตามคุ กคามนั้นจะต้องเป็ นการส่ งโดยปกปิ ดหรื อปลอมแปลง
แหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่ งองค์ประกอบนี้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายระดับสหรัฐเกี่ยวกับการเฝ้าติดตาม
คุกคามซึ่ งมีองค์ประกอบว่าในกรณี การติดต่อด้วยอุปกรณ์การสื่ อสารโทรคมนาคมอื่นใด อันมีเจตนาทาให้
ราคาญ รบกวน ข่มขู่น้ นั จะต้องมี องค์ประกอบที่ ว่าผูก้ ระทาต้องไม่เปิ ดเผยตัวตนด้วย (47 United States
Code, section 223) ดังนั้น การเฝ้าติดตามคุกคามโดยที่ผกู ้ ระทาไม่เปิ ดเผยตัว จะมีความผิดตามกฎหมายเฝ้า
ติดตามคุกคามของสหรัฐอเมริ กา ในกรณี พฤติกรรมลักษณะนี้ หากพิจารณาตามมาตรา 11 ของไทยแล้วจะ
เห็นได้วา่ สามารถปรับเข้าองค์ประกอบมาตรา 11 อย่างไรก็ตาม หากเป็ นกรณี ที่ผกู ้ ระทาไม่ปกปิ ดแหล่งที่มา
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ของข้อมูลกล่าวคือ สามารถระบุได้วา่ ข้อมูลที่ส่งเข้ามาทางสื่ อสังคมออนไลน์อนั เป็ นการเฝ้าติดตามคุกคาม
นั้นถูกส่ งมาจากที่ใด กรณี น้ ีไม่อาจปรับใช้มาตรา 11 ได้
5) การปรับใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะละเมิด
มาตรการทางกฎหมายดัง กล่ า วข้า งต้นนั้นเป็ นมาตรการทางกฎหมายที่ มี โทษทางอาญา แต่ ไ ม่
สามารถนามาปรับใช้เพื่อเยียวยาความเสี ยหายแก่ผถู ้ ู กเฝ้ าติดตามคุ กคามทางสื่ อสังคมออนไลน์ เช่ น ได้รับ
ข้อความ ไฟล์ขอ้ มู ลลักษณะต่างๆ ซ้ าๆกัน อันเป็ นการรบกวนสิ ทธิ ส่วนบุ คคลหรื อสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว หากพิจารณาการเยียวยาผูถ้ ูกเฝ้ าติดตามคุ กคามนี้ จะเห็ นได้ว่า กฎหมายลักษณะละเมิดโดยเฉพาะ
มาตรา 420 อาจนามาปรับใช้ได้ เนื่องจากการรบกวนโดยการเฝ้าติดตามอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นสามารถจัดเป็ น
การกระทาต่อ “สิ ทธิ อย่างหนึ่ งอย่างใด” ซึ่ งก็คือสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูถ้ ู กรบกวน อย่างไรก็ตาม ประเด็น
สาคัญของการปรับใช้กฎหมายลักษณะละเมิดเพื่อเยียวยาผูถ้ ูกเฝ้าติดตามคุกคามก็คือ การพิสูจน์ความเสี ยหาย
ว่าค่าสิ นไหมทดแทนควรเป็ นเท่าใดเนื่ องจากผลของการเฝ้ าติดตามคุ กคามนั้นมักมีลกั ษณะเชิ งนามธรรม
กล่าวคือ เป็ นผลกระทบต่ออารมณ์และความรู ้สึก (Emotional damage) อย่างไรก็ตาม ในที่น้ ีจะจากัดขอบเขต
การวิเคราะห์เฉพาะในส่ วนมาตรการทางอาญาในการกาหนดฐานความผิดเฉพาะเพื่อลงโทษผูก้ ระทาการเฝ้า
ติดตามคุกคามเท่านั้น
ข้ อเสนอแนะการปรับปรุ งกฎหมายเกีย่ วกับการเฝ้ าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber stalking)
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 ไม่ อาจนามาปรั บ ใช้ก ับ พฤติ กรรม “การเฝ้ าติ ดตามคุ ก คาม
ออนไลน์หรื อทางอินเทอร์ เน็ต” (Cyber stalking) ซึ่ งเป็ นการกระทาอันเป็ นชุ ดอย่างต่อเนื่ องและก่อให้เกิ ด
การรบกวนความเป็ นส่ วนตัวของผูอ้ ื่ น แม้พฤติ กรรมบางอย่า งที่ เป็ นการเฝ้ า ติ ดตามคุ กคามอาจปรั บ เข้า
องค์ประกอบมาตรานี้ ได้ดงั กล่าวข้างต้น แต่ก็ยงั ไม่สามารถปรับใช้ครอบคลุ มพฤติกรรม “การเฝ้าติดตาม
คุกคาม” ได้ท้ งั หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 309 มีขอ้ จากัดที่สาคัญสองประการคือ (1) จะต้องเป็ นการ
ข่มขืนใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรื อจายอมต่อสิ่ งใด และ (2) การทาให้กลัวนั้นจากัดเฉพาะอันตราย
ต่อชี วิต ร่ างกาย เสรี ภาพหรื อทรั พย์สิน หรื อโดยใช้กาลังประทุษร้ าย ทั้งนี้ เนื่ องจาก มาตรา 309 มิได้เป็ น
กฎหมายเฉพาะสาหรับความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคาม และมิ ได้จาแนกว่าเป็ นการกระทาทางกายภาพหรื อ
การกระทาทางอินเทอร์ เน็ต แต่เนื่ องจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยไม่มีฐานความผิดเกี่ยวกับการเฝ้ า
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ติดตามคุกคามโดยเฉพาะจึงต้องวิเคราะห์มาตรา 309 ที่สามารถนามาปรับใช้ได้ในบางกรณี แต่ก็มีขอ้ จากัด
ดังกล่าวมาแล้ว
สาหรับการนาพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาปรับใช้
กับพฤติกรรมเฝ้าติดตามคุกคามนั้นมีขอ้ จากัดคือการเฝ้าติดตามคุกคามที่จะปรับเข้ามาตรา 11 ต้องเป็ นกรณี
ผูก้ ระทาการส่ งข้อมูลนั้นไม่เปิ ดเผยตัวตนด้วย เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริ กาพบว่า มีการบัญญัติ
ความผิดทั้งกรณี การเฝ้ าติดตามคุกคามทัว่ ไปและการเฝ้ าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งครอบคลุ มการ
กระทาอันเป็ นการรบกวนความเป็ นส่ วนตัวแม้วา่ ไม่ได้กระทาเพื่อให้ผเู ้ สี ยหายกระทาการหรื อไม่กระทาการ
ใด กล่าวคือเพียงแค่การรบกวนซ้ าๆ กันก็เข้าองค์ประกอบความผิดได้
สาหรับความผิดเกี่ยวกับเนื้ อหาตามมาตรา 14 นั้น พบว่า การเฝ้าติดตามคุกคาม อาจไม่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ เนื้ อหาข้อมูล ปลอม เท็จ บิดเบือน แต่อย่างไร เนื่ องจากอาจเป็ นพฤติกรรมการติดตามรบกวน
การใช้งานสื่ อออนไลน์เท่านั้น จึงไม่สามารถใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการโพสต์เนื้อหา ปลอม เท็จ ได้
คณะผูว้ ิจยั จึงมี ขอ้ เสนอแนะให้มีการบัญญัติฐานความผิดเฉพาะสาหรับการเฝ้าติดตามคุกคามทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยพิ จ ารณาองค์ป ระกอบความผิด จากตัว แบบ (Model) ของกฎหมายมลรั ฐ ต่ า งๆ ของ
สหรัฐอเมริ กาดังกล่าวข้างต้น สาหรับฐานความผิดที่จะบัญญัติข้ ึนนี้มีขอ้ เสนอ 3 แนวทางคือ
แนวทางแรก ปรับปรุ งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยเพิ่มเติมฐานความผิดเฉพาะสาหรับการเฝ้า
ติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเป็ นฐานความผิดเฉพาะ
แนวทางที่ ส อง ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ ให้มีฐานความผิดเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นฐานความผิดเฉพาะ
แนวทางที่สาม ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายคุม้ ครองเด็กโดยเพิ่มฐานความผิดการเฝ้าติดตามคุกคามเด็ก
ทั้งในเชิงกายภาพและออนไลน์
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ประเด็นที่ 2
การคุ้มครองเด็กจากการถูกกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying)
กฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ งรั งแก
ทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying)

มาตรา 326

มาตรา 293

การส่งข้ อมูลกลัน่ แกล้ ง มีข้อจากัดคือต้ อง ใส่ความ

ต้ องเป็ นการกลัน่ แกล้ งที่มีลกั ษณะยุยงเด็กไม่

ต่อบุคคลที่สาม inbox ไป คุย 2 คนไม่ผิด แต่ถ้า

เกิน 16 ปี ไปฆ่าตัวตาย แต่ถ้ายุยง กลัน่ แกล้ ง

ส่งในไลน์กลุม่ ต้ องมาดูวา่ เป็ นประการน่าจะให้

จนต้ องลาออกจากโรงเรี ยน ก็ไม่ผิดมาตรานี ้

เสือ่ มเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรื อถูกเกลียดชัง

ประมวล
กฎหมาย
อาญา

มาตรา 309-310
ความผิดต่อเสรี ภาพ นันสามารถปรั
้
บใช้ เป็ น
บางกรณี กล่ า วคื อ ข่ ม ขื น ใจ ต้ องข่ ม ขู่ กลัว จะเกิ ด
อันตราย มิได้ เป็ นกฎหมายเฉพาะสาหรับความผิดฐาน
กลัน่ แกล้ งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต

ความผิดลหุโทษ มาตรา 392
จะพบว่าต้ องมีการ ขูเ่ ข็ญ คือแสดงว่าจะทาให้ เกิดภัย
แก่เขา ซึง่ ต้ องเกิดผลคือกลัวหรื อตกใจ แต่พบว่า การ
กลัน่ แกล้ งรังแกทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ที่ใช้
ข้ อความอันเป็ นการ ดูถกู เหยียดหยาม สบประมาท
นัน้ อาจปรับเข้ าความผิดฐานดูหมิ่นซึง่ หน้ าได้ ตาม
มาตรา 393 แต่ถ้าข้ อความไม่ดหู มิ่นเหยียดหยาม ก็
ปรับใช้ ไม่ได้
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มาตรา 11 หากส่งข้ อมูลกลัน่
แกล้ ง ต้ องมีลกั ษณะส่งข้ อมูลซ ้าๆ
รบกวน และปกปิ ดแหล่งที่มา
ถ้ าเปิ ดเผย ก็ไม่ผิด
พระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
เกี่ยวกับการกลั่นแกล้ ง
ออนไลน์

มาตรา 14 ต้ องส่งข้ อมูลที่มี
ลักษณะ ปลอม เท็จ บิดเบือน หรื อ
ลามก หากเป็ นข้ อมูลจริง หรื อภาพ
จริง ไม่ลามก ก็ไม่ผิด

การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying) เป็ นพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นทั้งในเว็บไซต์ สื่ อ
สัง คมออนไลน์ (Social media) รวมทั้ง โปรแกรมประยุกต์ส าหรั บ การสนทนาต่ างๆ โดยผูก้ ระท าจะส่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ลกั ษณะต่างๆ ไปยังผูถ้ ูกกระทา อันส่ งผลให้เกิ ดผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์ ในแง่
ของความเป็ นส่ วนตัว (Right to privacy) นั้น การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตโดยการส่ งข้อความไปยัง
ผูถ้ ู กกลัน่ แกล้งจัดได้วา่ เป็ นการรบกวนความเป็ นส่ วนตัวด้วยการติดต่อสื่ อสารโดยผูร้ ับการติดต่อมิได้เชื้ อ
เชิญหรื อเรี ยกร้อง (Unsolicited contact) นอกจากนี้ การกระทาดังกล่าวยังอาจส่ งผลกระทบในหลายด้านต่อ
ผูถ้ ูกกระทา เช่น โดยหลักแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ สภาวะทางอารมณ์ นอกจากนี้ ยังอาจส่ งผล
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ต่อพฤติกรรมอื่นๆ ที่อาจเป็ นอันตรายต่อชี วิตร่ างกายของผูถ้ ูกกระทาด้วย เช่น การทาร้ายตนเองหรื อการฆ่า
ตัวตายของผูถ้ ูกกลัน่ แกล้งรังแก
ส าหรั บ ในประเด็ น นี้ การกลั่นแกล้ง รั ง แกทางอิ น เทอร์ เ น็ ต หมายถึ ง “การกระทาโดยการส่ ง
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ลั ก ษณะต่ า งๆ เช่ น ข้ อ ความ ภาพ ต่ อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง โดยเฉพาะเจาะจงทาง
อิ นเทอร์ เน็ต โดยมิได้ ข่ วู ่ าจะทาร้ ายต่ อร่ างกายหรื อทรั พย์ สิน แต่ ม่ งุ ส่ งผลกระทบทางจิ ตใจต่ อผู้ถูกกระทา ”
โดยในแง่ กฎหมายที่ จะนามาศึ กษาเปรี ยบเที ยบนั้นมี ขอบเขตเฉพาะกฎหมายสหรั ฐอเมริ กาทั้งในส่ วนที่
เกี่ยวกับความพยายามในการบัญญัติกฎหมายเฉพาะสาหรับควบคุมพฤติกรรมดังกล่าว รวมทั้งกฎหมายอื่นที่
อาจนามาปรับใช้ได้ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber stalking) อย่างไรก็
ตาม การกลัน่ แกล้งรังแกมีลกั ษณะเฉพาะซึ่ งในทางวิชาการได้มีขอ้ เสนอให้แยกพิจารณาเป็ นพฤติกรรมอีก
ประการหนึ่ งต่างหากจากการเฝ้ าติดตามคุกคาม การศึกษาวิเคราะห์การปรับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริ กา
สาหรับพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตจะนาไปสู่ การวิเคราะห์กฎหมายไทยที่เป็ นอยู่ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งกฎหมายต่อไป
ความหมายและลักษณะของการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต
กฎหมายต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริ กา ยังมิได้กาหนดนิ ยามและองค์ประกอบความผิดสาหรับการ
กลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต (Cyberbullying) ไว้โดยเฉพาะดังเช่นการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต
(Cyber stalking) สาหรั บความหมายของ การกลัน่ แกล้งรั งแกทางอิ นเทอร์ เน็ ต (Cyberbullying)14 ในทาง
วิชาการนั้นพบว่ามีการให้ความหมายไว้ต่างกัน เช่น “กรณี ที่ปัจเจกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ใช้เทคโนโลยีการ
สื่ อสารเพื่อสนับสนุ นการกระทาพฤติกรรมที่จงใจ ซ้ าๆ และมุ่งร้ าย ด้วยเจตนาทาร้ ายบุ คคลอื่น” 15 ตารา
เกี่ยวกับการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตโดย Hinuja, Sameer และPatchin , Justin ได้อธิ บายความหมาย
ของ “Cyber bullying” ว่าหมายถึง การใช้อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์ อื่นใดโดยเจตนาทา

Danielle Keats Citron, Cyber Civil Rights, Boston University Law Review, Vol. 89 (2009)
15
Belsey, Bill. [Online] available from, http://www.cyberbullying.org/"the use of information and communication
technologies to support deliberate, repeated, and hostile behavior by an individual or group, that is intended to harm
others."
14
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ให้ผูอ้ ื่นเสี ยหาย 16Andrew M. Henderson อธิ บายว่า “Cyber bullying”หมายถึ ง “เด็ก (a child) หรื อวัยก่ อน
วัยรุ่ น (preteen) หรื อวัยรุ่ น (teen) ซึ่ งถูกทรมาน ข่มขู่ รบกวน ทาให้อบั อาย โดยเด็ก หรื อวัยก่อนวัยรุ่ น หรื อ
วัยรุ่ นคนอื่น โดยใช้อินเทอร์ เน็ต เทคโนโลยีดิจิทลั เทคโนโลยีเชิ งปฏิสัมพันธ์ แต่ผใู ้ หญ่ก็อาจมีส่วนในการ
กระทาดังกล่าวได้ 17 Michael Fertik& David Thompson อธิ บายว่า เป็ นความพยายามที่จะยกตนเองโดยการ
ลดคุณค่าของบุคคลอื่น (demeaning others) ผูท้ าการกลัน่ แกล้งรังแกมุ่งประสงค์ยกระดับสถานะทางสังคม
หรื อความภาคภูมิใจของตนโดยการทาให้ผอู ้ ื่นอยูใ่ นสถานะที่แย่ลง 18 Kate E. Schwartz อธิ บายว่า การกลัน่
แกล้งรังแก มักจะเกิ ดขึ้นในรู ปแบบของข้อความหรื อภาพซึ่ งทาร้ายจิตใจของผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อ ซึ่ งโดยมาก
แล้วจะเป็ นเยาวชนที่ใช้อินเทอร์ เน็ต 19 Andrew M. Henderson เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งรังแก
ทางอินเทอร์ เน็ตกับการกลัน่ แกล้งรังแกที่เกิดขึ้นในโลกทางกายภาพ (Physical world) โดยชี้ ให้เห็นว่า จาก
เดิมที่เด็กในโรงเรี ยนมีการกลัน่ แกล้งรังแกโดยกระทาการใดๆ ให้อีกฝ่ ายหนึ่ งรู ้สึกด้อยค่า อับอาย ด้วยการ
กระท าทางกายภาพ เช่ น ใช้ค าพู ดดู ถู ก ล้อเลี ย น ก็ เปลี่ ย นมาเป็ นกระท าการดัง กล่ า วทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
นอกจากนี้ การกลั่นแกล้ง รั ง แกทางอิ น เทอร์ เ น็ ต จะเกี่ ย วข้องกับ เด็ ก หรื อ เยาวชนช่ วงวัย รุ่ น (preteen or
teenage) โดยมีการกระทาลักษณะข่มขู่ รังควาน (Harass) ทาให้ดอ้ ยค่า ทาให้อบั อาย แม้ว่าการกลัน่ แกล้ง
รังแกทางอินเทอร์ เน็ตจะพัฒนามาจากแนวคิดที่เกี่ยวกับการกระทาต่อเด็ก แต่ปัจจุบนั มีการกลัน่ แกล้งรังแกที่
กระท าต่ อ ผู ้ใ หญ่ 20 เช่ น การกลั่น แกล้ง รั ง แกในที่ ท างาน 21 แม้ว่ า โดยทั่ว ไปการกลั่น แกล้ง รั ง แกทาง
อินเทอร์ เน็ตจะมิได้มีการบังคับให้ผถู ้ ูกกลัน่ แกล้งกระทาการใด และเกิดขึ้นเฉพาะในสภาพแวดล้อมของการ

“willful and repeated harm inflicted to the use of computers, cell phones and other electronic devices” ; Hinuja,Sameer
and Patchin, Justin , Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying, (U.S, Corwin Press,
2009)
17
Andrew M. Henderson, High-Tech Words Do Hurt : A Modern Makeover Expands Missouri’s Harassment law to
include electronic communication, 71 Missouri Law Review (2009)
18
Michael Fertik& David Thompson, Wild Sest 2.0 : How to Protect and Restore your online reputation on the untamed
social frontier, (US:AMACOM, 2010)
19
Kate E. Schwartz, Criminal Liability for internet Culprits : The need for updated state laws covering the full spectrum
of Cyber Victimization, 87 Washington Univeristy Law Review. (2009)
20
Andrew M. Henderson, Ibid.
21
Erica Merritt, Workplace Bullying, presentation at Case Western Reserve University [Online] available from,
http://works.bepress.com/context/jacqueline_lipton/article/1010/type/native/viewcontent
16
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สื่ อสารทางอิ นเทอร์ เน็ ต แต่ในบางกรณี อาจมีการบังคับให้ผูถ้ ู กกลัน่ แกล้งกระทาการใด รวมทั้งการกลัน่
แกล้งมีความคาบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจริ งด้วย เช่น การบังคับให้ผอู ้ ื่นถอดเสื้ อผ้าโดยผูก้ ลัน่ แกล้งรังแกจะ
บันทึกวีดิทศั น์ไว้และเผยแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้อบั อาย กรณี ดงั กล่าวอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นนิ ยามเชิ งขยาย
(Extended definition) ของการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต 22 อย่างไรก็ตามในงานวิจยั นี้มีขอบเขตศึกษา
เฉพาะการกลัน่ แกล้งรังแกในสภาพแวดล้อมอินเทอร์ เน็ ต โดยไม่รวมถึ งการกดดันให้กระทาการหรื อไม่
กระทาการใดทางกายภาพ ดังนั้น จึงกาหนดนิ ยามสาหรับการศึกษาการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตใน
งานวิจยั นี้ วา่ หมายถึง “การกระทาโดยการส่ งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ลักษณะต่ างๆ เช่ น ข้ อความ ภาพ ต่ อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงทางอินเทอร์ เน็ต โดยมิได้ ข่ วู ่ าจะทาร้ ายต่ อร่ างกายหรื อทรั พย์ สิน แต่ ม่ งุ ส่ งผล
กระทบทางจิ ตใจต่ อผู้ถูกกระทา” แม้วา่ แนวคิดของการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตมักจะเกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชน แต่การกระทาดังกล่าวก็อาจเกิ ดขึ้ นกับผูใ้ หญ่ได้เช่ นเดี ยวกัน ในมุ มมองสิ ทธิ ส่วนบุคคล
(Right to privacy) อาจพิจารณาได้วา่ การส่ งข้อความเพื่อกลัน่ แกล้งผูอ้ ื่นทางอินเทอร์ เน็ต เช่น ทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ น้ ัน เป็ นการรบกวนความเป็ นส่ ว นตัว อย่า งหนึ่ ง โดยเฉพาะหากเป็ นการติ ด ต่ อ โดยผู ร้ ั บ มิ ไ ด้
เรี ยกร้ องหรื อมิได้เชื้ อเชิ ญ (Unsolicited contact) 23 นอกจากนี้ ผลของการกลัน่ แกล้งรังแกนี้ มักเกิ ดขึ้นกับ
จิ ตใจและอารมณ์ ความรู ้ สึก ของผูถ้ ู กกระทาอันส่ ง ผลต่ อเนื่ องไปยังวิถีชีวิตในมิ ติอื่นๆ เช่ น การเรี ยนใน
สถาบันการศึกษา การทางาน แม้แต่การจบชีวติ ของตนเองด้วยการฆ่าตัวตาย
ตัวอย่างข้ อเท็จจริงและคดีทเี่ กีย่ วกับการกลัน่ แกล้งรังแกทางสื่ อสั งคมออนไลน์
กรณี ตวั อย่า งที่ ส าคัญของการกลัน่ แกล้ง รั ง แกทางอิ นเทอร์ เน็ ตเกิ ดขึ้ นในปี พ.ศ.2545 ซึ่ ง David
Knight นักเรี ยนมัธยมแคนาดาอายุ 17 ปี ถูกเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนสร้างเว็บไซต์ข้ ึนเพื่อการกลัน่ แกล้งรังแกเขา
โดยเฉพาะ เว็บไซต์ดงั กล่าวใช้ชื่อหัวข้อหลักของเว็บไซต์ว่า “ยินดี ตอ้ นรับสู่ หน้าเว็บไซต์เพื่อการล้อเลียน
David Knight (Welcome to the page that makes fun of David Knight) ในเว็บไซต์ดงั กล่ าวมีบุคคลจานวน
มากเผยแพร่ ขอ้ ความล้อเลียน เช่น กล่าวหาว่า David Knight เป็ นพวกรักร่ วมเพศ ไม่มีวุฒิภาวะ สกปรก ทา

Stromdale C., Regulating online content : A global view, Computer and Telecommunication Law Review, 13 Vol 6
(2007)
23
คณาธิป ทองรวีวงศ์, มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัวจากการถูกรบกวนด้วยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพาณิ ชย์โดยผูร้ ับมิได้เรี ยกร้อง, บทบัณฑิตย์ , เล่มที่ 66 ตอนที่ 1 มีนาคม 2553
22
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ให้เขารู ้ สึกอับอายจนไม่สามารถไปเรี ยนได้ การกระทาดังกล่าวยังส่ งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนใน
ครอบครัวของเขาอีกด้วย แม้วา่ 6 เดือนหลังจากเกิ ดเหตุเว็บไซต์ดงั กล่าวจะถูกลบออกไป แต่ความเสี ยหาย
ทางจิตใจของ David Knight และครอบครัวยังคงมีอยู24่
นอกจากนี้ กรณี ตวั อย่างของพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต(Cyber bullying ) อื่นๆ
ซึ่ งเป็ นที่วพิ ากษ์วจิ ารณ์กนั มาก ได้แก่ 25
ในปี พ.ศ.2546 Ryan Halligan ฆ่าตัวตาย บิ ดาของเขาให้ขอ้ มู ลว่า สาเหตุ หลักเกิ ดจากความทุกข์
ทรมานที่ถูกเพื่อนในชั้นล้อเลียน ในปี พ.ศ.2548 Jeff Johnston อายุ 15 ปี ฆ่าตัวตายเนื่องจากถูกล้อเลียนจาก
เพื่อนร่ วมชั้นซึ่ งติดตามกระทาต่อเนื่ องในเว็บไซต์ในปี พ.ศ.2549 นักเรี ยนหญิงอายุ 12 ปี ได้รับความทุกข์
ทรมานจากจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ที่แสดงความเกลียดชังและข่มขู่เธอจนต้องเข้ารับการบาบัดทางจิต ในปี
พ.ศ.2551 เด็กนักเรี ยนหญิง 6 คนถู กจับข้อหาลักพาตัวและทุบตีนกั เรี ยนหญิงร่ วมชั้น นักเรี ยนหญิง 6 คน
ดังกล่าวบันทึกวีดิทศั น์เหตุการณ์ทุบตีนกั เรี ยนหญิงร่ วมชั้นและนาไปเผยแพร่ ในอินเทอร์ เน็ต นักเรี ยนหญิง
ผูเ้ สี ยหายไปแสดงความคิดเห็นไว้ในเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม MySpace
จะเห็ นได้ว่าผลกระทบจากการกลัน่ แกล้งรั งแกซึ่ งร้ ายแรงที่ สุดก็คือการฆ่าตัวตายของผูถ้ ู กกลัน่
แกล้งรังแก เช่น กรณี ของ Hope Witsell ซึ่ งเป็ นเด็กอายุ 13 ปี ฆ่าตัวตายหลังจากมีการเผยแพร่ ภาพในลักษณะ
ลามกอนาจารของเด็กดังกล่าวทางอิ นเทอร์ เน็ ต 26 ในช่ วงปี พ.ศ. 2556 มีเด็กและเยาวชนถึง 9 รายซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมแห่ ง หนึ่ ง ฆ่า ตัวตายเนื่ องจากถู กกลัน่ แกล้ง รั งแกด้วยการโพสต์ถ้อยค าที่
กระทบกระเทือนจิตใจ27 กรณี สาคัญอันนาไปสู่ แนวคิ ดการร่ างกฎหมายสาหรั บกรณี การกลัน่ แกล้ง รั ง แก
Cara, Ottenweller,Cyberbullying : The Interactive playground cries for a clarification of the communication decency
act, 41Valparaiso University Law Review 1285, (2006-2007)
25
Michael Fertik& David Thompson , Ibid.
26
Kara CarnleyMurrhee, Cyber-bullying: Hot Air or Harmful Speech ? Legislation Grapples with Preventing Cyberbullying without squelching student’s free speech, University of Florida Law Magazine, Winter, 2010.
27
9 Teenage Suicides In The Last Year Were Linked To Cyber-Bullying On Social Network Ask.fm
[online] available from, http://www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/a-ninth-teenager-since-last-september-has-committed24

suicide

60

(Cyber bullying) เป็ นกฎหมายเฉพาะแยกต่ า งหากจากการเฝ้ า ติ ด ตามคุ ก คามทางอิ น เทอร์ เ น็ ต (Cyber
stalking) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เมื่อ Megan Meier อายุ 13 ปี ฆ่าตัวตายหลังจากถูกสมาชิกผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
เครื อข่ายสังคม MySpace ใช้คาพูดกดดันกลัน่ แกล้งรังแก
วิเคราะห์ การปรั บใช้ กฎหมายสหรั ฐอเมริ กากับกรณีการกลั่นแกล้ งรั งแกทางอินเทอร์ เน็ต (Cyberbullying)
ในบางประเทศ เช่ น สหรั ฐอเมริ ก า มี ปั ญหาการกลัน่ แกล้ง รั ง แกทางอิ นเทอร์ เน็ ตเกิ ดขึ้ น อย่า ง
แพร่ หลายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงมีความพยายามในการเสนอกฎหมายเฉพาะสาหรั บการ
กระทาดังกล่าว คดีสาคัญที่จะนามาวิเคราะห์ได้แก่ คดี United States v. Drew28ที่ศาลตัดสิ นในปี พ.ศ. 2552
ข้อเท็จจริ งคดีน้ ี เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เนื่องจาก Lori Drew ได้ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์เครื อข่าย
สังคม MySpace และสร้ างหน้าประวัติบุคคลซึ่ งไม่มีตวั ตนจริ งขึ้นมาโดยใช้ชื่อ "Josh Evans" และใช้ความ
เป็ นตัวตนของ Josh Evans ติ ดต่ อขอเป็ นเพื่ อนกับ Megan Meier อายุ 13 ปี ทางเว็บ ไซต์เครื อข่ า ยสั ง คม
MySpace ทั้งสองพูดคุยสนิ ทกัน ต่อมา Lori Drew ในบทบาทของ Josh Evans ได้กล่าวถ้อยคาทาให้ Megan
Meier กระทบกระเทือนใจ เช่ น “โลกนี้ จะน่ าอยู่ถา้ ไม่มีเธอ” ส่ งผลให้ Megan Meier กลายเป็ นคนซึ มเศร้า
และในที่สุดได้ผกู คอตายในห้องนอน
หากพิจารณาตามกฎหมายที่มีผลใช้บงั คับอยูข่ องมลรัฐที่เกิดเหตุ พบว่า การกระทาของ Lori Drew
ไม่ เข้า องค์ป ระกอบความผิดตามกฎหมายของมลรั ฐ Missouri โจทก์ (พนัก งานอัย การ) จึ ง นากฎหมาย
ความผิดทางคอมพิ ว เตอร์ (Computer Fraud and Abuse Act หรื อ CFAA )29 มาฟ้ อง Lori Drewในข้อ หา
เข้าถึ งคอมพิวเตอร์ โดยปราศจากอานาจ เนื่ องจาก Drew ฝ่ าฝื นข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์เครื อข่าย
สังคม MySpace โดยกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแท้จริ งในการสมัครใช้งานเว็บไซต์ดงั กล่าว ลูกขุนพบว่า Lori
Drew ละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย CFAA เนื่องจากเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอานาจ

United States v. Drew, 259 F.R.D. 449 (C.D. Cal. 2009)
29
Title 18, United States Code, Section 1030(a)(2)(C) and (c)(2)(A), ฐานความผิดสาคัญตามกฎหมายดังกล่าวคือ การ
เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่นโดยปราศจากอานาจ (accessed without authorization) หรื อเกินขอบอานาจ
28
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อย่างไรก็ตาม ศาลเห็ นว่า เพียงการที่ Lori Drew ฝ่ าฝื นข้อตกลงการใช้งานของ MySpace ยังไม่ถึง
ขั้นเป็ นความผิดอาญาตามกฎหมาย CFAA โดยผูพ้ ิพากษา George H. Wu อธิ บายว่า กรณี จะเป็ นความผิด
ตามมาตรา 18 USC § 1030(a)(2)(C) ของกฎหมาย CFAA จะต้องเข้าองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ (1)
จาเลยมี เจตนาเข้า ถึ ง คอมพิ วเตอร์ โดยปราศจากอานาจหรื อเกิ นขอบอานาจ (2) การเข้าถึ งคอมพิ วเตอร์
เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารระหว่า งรั ฐ (3)โดยการกระท าดัง กล่ า ว จ าเลยได้ม าซึ่ ง ข้อ มู ล จากคอมพิ ว เตอร์ น้ ัน
สาหรับกรณี น้ ี ศาลเห็นว่า การสื่ อสารทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม MySpace ถือว่าเป็ นคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับ
การสื่ อสารระหว่างรัฐ นอกจากนี้เมื่อบุคคลใช้คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเว็บไซต์และอ่านข้อมูลส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ของเว็บไซต์น้ นั ก็ถือได้ว่า ได้มาซึ่ งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ แล้ว พฤติกรรมของจาเลยเข้าองค์ประกอบ (2)
และ (3) แต่ศาลเห็นว่า เพียงการฝ่ าฝื นข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ MySpace ยังไม่ถือว่าเป็ นการเข้าถึ ง
คอมพิวเตอร์ โดยปราศจากอานาจ (unauthorized access) จึงไม่เข้าองค์ประกอบประการแรกดังกล่าว โดยให้
เหตุ ผลว่า กฎหมาย CFAA มิ ได้กล่ าวไว้อย่างชัดเจนว่า จะลงโทษกรณี ที่ มีการฝ่ าฝื นข้อตกลงการใช้ง าน
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม หากพิจารณาว่าการฝ่ าฝื นข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ เป็ นการเข้าถึ งคอมพิวเตอร์
โดยปราศจากอานาจหรื อเกินขอบอานาจ จะส่ งผลเป็ นการให้อานาจแก่เว็บไซต์ในการกาหนดนิยามความผิด
ทางอาญา นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลให้ มาตรา 1030(a)(2)(C) ของกฎหมาย CFAA กว้างเกินไปจนทาให้ผใู ้ ช้งาน
อินเทอร์ เน็ตที่บริ สุทธิ์ จานวนมากเสี่ ยงต่อการเป็ นผูก้ ระทาความผิดอาญา และหากเป็ นเช่ นนั้นอาจทาให้
กฎหมาย CFAA ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้น ศาลจึงยกฟ้องโจทก์ โจทก์ไม่อุทธรณ์
หลังจากคดีน้ ี จึงมีการเสนอร่ างกฎหมายว่าด้วย “การป้ องกันการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต”
(Megan Meier Cyber bullying Prevention Act) ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่ ง เป็ นกฎหมายที่ ก าหนดองค์ป ระกอบ
ความผิดของการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต ไว้วา่
“ผูใ้ ดส่ งการสื่ อสารระหว่างรัฐหรื อระหว่างประเทศ ด้วยเจตนาในการบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ รบกวน
หรื อก่ อให้เกิ ดความเศร้ า เจ็บ ปวดทางอารมณ์ ต่อผูอ้ ื่ น โดยใช้วิธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อสนับ สนุ น
พฤติกรรมที่ซ้ าๆ และรุ นแรงดังกล่าว ผูน้ ้ นั กระทาผิดฐานกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต ต้องระวางโทษ

62

ปรับหรื อจาคุ กไม่เกิ น 2 ปี หรื อทั้งจาทั้งปรับ” 30 อย่างไรก็ตาม ร่ างกฎหมายนี้ ยงั ไม่มีการประกาศใช้เป็ น
กฎหมาย
ด้วยเหตุ น้ ี ในปั จจุ บ นั สหรั ฐอเมริ ก าจึ ง ยัง ไม่ มี ก ฎหมายเฉพาะส าหรั บ การกลั่นแกล้ง รั ง แกทาง
อินเทอร์เน็ต การปรับใช้กฎหมายจึงต้องพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น
- การกลัน่ แกล้งรังแกที่ผูก้ ระทาการกลัน่ แกล้งรังแกกดดันให้ผูถ้ ูกกลัน่ แกล้งรังแกถอดเสื้ อผ้าและ
บันทึกวีดิทศั น์ไว้โดยนามาและเผยแพร่ ทางอิ นเทอร์ เน็ ต กรณี น้ ี อาจเกี่ ยวข้องกับการปรับใช้กฎหมายการ
เผยแพร่ วตั ถุลามกอนาจารทางอินเทอร์ เน็ต 31
-การกลัน่ แกล้งรังแกโดยผูก้ ระทาการจะห้อมล้อมผูถ้ ูกกระทาไว้และกระทาการล้อเลียนหรื อทาร้าย
ร่ างกายโดยถ่ายวีดิทศั น์เพื่อนามาเผยแพร่ ทางอิ นเทอร์ เน็ต กรณี น้ ี อาจปรับใช้กฎหมายเกี่ ยวกับการทาร้ าย
ร่ างกาย 32
-การกลัน่ แกล้งรังแกโดยเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ทาให้ผูถ้ ูกกลัน่ แกล้งรังแกเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง อาจปรับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท เช่น กรณี David Knight ถูกเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนสร้างเว็บไซต์ข้ ึน
เพื่อการกลัน่ แกล้งรังแกเขาโดยเฉพาะ โดยเผยแพร่ ขอ้ ความล้อเลียน เช่น กล่าวหาว่าเขาเป็ นพวกรักร่ วมเพศ
ไม่มีวุฒิภาวะ สกปรก ทาให้เขารู ้สึกอับอายจนไม่สามารถไปเรี ยนได้ 33 นักวิชาการบางท่านเห็นว่า กรณี การ
กลัน่ แกล้งรังแกที่มีลกั ษณะของการเผยแพร่ ขอ้ มูลอันลักษณะลามกอนาจารของผูอ้ ื่นทางอินเทอร์ เน็ ตนั้น
สามารถปรับใช้กฎหมาย CDA ในส่ วนของ “การใช้คอมพิวเตอร์ ที่ไม่เหมาะสม” (Anti-indecency provision)
ที่ กาหนดโทษสาหรั บการส่ งหรื อแสดงเนื้ อหาที่ ไม่เหมาะสมทางระบบคอมพิวเตอร์ เช่ นข้อมู ลเกี่ ยวกับ
Whoever transmits in interstate or foreign commerce any communication, with the intent to coerce, intimidate, harass,
or cause substantial emotional distress to a person, using electronic means to support severe, repeated, and hostile
behavior, shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both.
http://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr6123/text
31
Stromdale C., Regulating online content : A global view, Computer and Telecommunication Law Review, 13 Vol 6
(2007)
32
Bruce L Mann, Social networking websites : A concatenation of impersonation, denigration, sexual aggressive
solicitation, cyber-bullying or happy slapping, 17 International Journal of Law & Technology 252, Autumn (2009)
33
Cara, Ottenweller, Cyber-bullying : The Interactive playground cries for a clarification of the communication decency
act, 41Valparaiso University Law Review 1285, (2006-2007)
30
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อวัยวะเพศหรื อกิจกรรมทางเพศ 34 อย่างไรก็ตาม ศาลตัดสิ นว่าหลักกฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนู ญ จึง
ไม่อาจนากฎหมาย CDA มาปรับใช้กรณี น้ ีได้ 35
จะเห็นได้วา่ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายที่กาหนดนิยามของ “การกลัน่ แกล้งรังแก” โดยเฉพาะ จึงต้อง
พิจารณาพฤติ กรรมตามข้อเท็จจริ งเป็ นรายกรณี ไปว่าอาจเกี่ ยวข้องกับกฎหมายใดบ้าง อย่างไรก็ตาม ใน
สหรั ฐอเมริ กานั้น การกลั่นแกล้ งรั งแกทางอินเทอร์ เน็ต มีความใกล้ เคียงและในบางกรณี อาจปรั บเข้ า กับ
ความผิดฐานเฝ้ าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตได้ ซึ่ งจะได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความผิดทั้งสองในหัวข้อ
ต่อไป
การกลัน่ แกล้งรังแก (Cyber bullying) กับ การเฝ้ าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber stalking)
การเฝ้ า ติ ด ตามคุ ก คามและการกลั่น แกล้ง รั ง แก เกิ ด ขึ้ น ในสภาพแวดล้อ มทางกายภาพที่ มิ ใ ช่
สภาพแวดล้อมทางอินเทอร์ เน็ต โดยมักจะเกี่ยวข้องกับการกระทาทางกายภาพ สาหรับการเฝ้าติดตามคุกคาม
ทางกายภาพนั้นจะเกี่ ยวกับพฤติ กรรม เช่ น การเฝ้ าดักรอ การติ ดตามถ่ ายภาพ 36 การส่ งสิ่ งของที่ ผูร้ ั บไม่
ต้องการในขณะที่การกลัน่ แกล้งรังแกอาจเกิ ดในสภาพแวดล้อมที่ไม่เกี่ ยวข้องกับอินเทอร์ เน็ตก็ได้เช่ นกัน
เช่ น การล้อเลี ยนด้วยคาพูดสาหรับในสหรั ฐอเมริ กานั้นมี การบัญญัติกฎหมายในส่ วนของการเฝ้ าติ ดตาม
คุกคามทางกายภาพมาก่อนแล้ว แต่สาหรับการกลัน่ แกล้งรังแกยังไม่มีกฎหมายเฉพาะแต่อย่างใด
สาหรับในบริ บทพฤติกรรมออนไลน์น้ นั จะเห็ นได้ว่า ในสหรัฐอเมริ กามีความผิดที่อาจเกี่ ยวข้อง
หรื อใกล้เคียงกับการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตคือความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ ง
มีการบัญญัติเป็ นความผิดทั้งในกฎหมายระดับสหรัฐ และกฎหมายมลรัฐ อย่างไรก็ตาม การกลัน่ แกล้งรังแก
ทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying) แตกต่างจากการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber stalking) ด้วย
เหตุผลหลายประการ เช่น
มาตรา 223(a)(1)(B), 223(a)(2), 223(d)
Cara, Ottenweller, Ibid.
36
คณาธิป ทองรวีวงศ์, มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัว : ศึกษาเปรี ยบเทียบการเฝ้าติดตาม
คุกคาม (Stalking) กับการถ่ายภาพโดยมิได้รับรู ้และยินยอม , วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice
System), เล่มที่ 3 ปี ที่ 2 กรกฎาคม – กันยายน 2552
34
35
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-โดยทัว่ ไปแล้ว การเฝ้าติดตามคุกคามจะเกี่ยวข้องกับการขู่วา่ จะทาอันตรายทางกายภาพด้วย 37 เช่น
ส่ ง ข้อความในการสนทนาออนไลน์ ข่ ม ขู่ ว่า จะมาดัก ท าร้ า ยหรื อมาเฝ้ า ติ ด ตามที่ บ ้า นของเหยื่ อ เป็ นต้น
ในขณะที่การกลัน่ แกล้งรังแกจะเกี่ยวข้องกับการใช้คาพูดหรื อข้อความที่ส่งผลกระทบเฉพาะทางจิตใจต่อ
ผูถ้ ูกกระทา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทาให้รู้สึกด้อยค่า 38
-การเฝ้ า ติ ดตามคุ ก คามมัก จะเกิ ดขึ้ นกับบุ ค คลทัว่ ไป แต่ ก ารกลั่นแกล้งรั ง แกมัก เกิ ดกับเด็ กและ
เยาวชนโดยเฉพาะการกลัน่ แกล้งรังแกระหว่างเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
-การเฝ้ าติ ดตามคุ กคามมักจะมีลกั ษณะการกระทาต่อเนื่ องซ้ าๆ เป็ นชุ ดของการกระทา (Series of
conduct) ในขณะที่การกลัน่ แกล้งรังแกอาจเกิดเป็ นครั้งคราวโดยไม่เป็ นชุ ดของการกระทาที่ต่อเนื่องก็ได้
- กรณี การเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตนั้น ในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริ กากาหนดกฎหมาย
ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรไว้เ ป็ นการเฉพาะ ทั้ง กรณี ก ารกระท าทางกายภาพ (Stalking) และการกระท าทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต (Cyber stalking) 39 ในขณะที่ ก ฎหมายมิ ไ ด้ก าหนดความผิ ด ฐานการกลั่น แกล้ง รั ง แกทาง
อินเทอร์เน็ต (Cyber bullying) ไว้เป็ นการเฉพาะ
ด้วยเหตุ ที่ ก ฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับ การกลัน่ แกล้ง รั งแกทางอิ นเทอร์ เน็ ต ยัง ไม่ มี ก ารประกาศใช้
ดังนั้น ในปั จจุบนั เมื่อมีพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งรังแกเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริ กา จึงมีการนากฎหมายอื่น เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามมาปรับใช้ ซึ่ งกฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามบางมลรัฐอาจมี
ขอบเขตที่ กว้างและสามารถครอบคลุ มพฤติ กรรมการกลัน่ แกล้งรั งแกได้ เช่ น กฎหมายมลรั ฐ New York
กาหนดองค์ประกอบความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามเมื่อมีการกระทาที่ “อาจก่อให้เกิดอันตรายสุ ขภาพด้าน
จิตใจหรื ออารมณ์ของบุคคลนั้น ซึ่ งการกระทานั้นรวมถึง การติดตาม โทรศัพท์ โดยกระทาต่อบุคคลนั้นเอง
คณาธิป ทองรวีวงศ์, การคุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคลจากการเฝ้าติดตามคุกคามทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม, วารสารวิชาการ
เซนต์จอห์น, ปี ที่ 17 ฉบับที่ 21 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557.
38
Michael Fertik& David Thompson, Wild West 2.0 : How to Protect and Restore your online reputation on the untamed
social frontier, (US:AMACOM, 2010)
39
Shonah Jefferson & Richard Shafritz, A Survey of Cyberstalking Legislation, 32 University of West Los Angeles Law
37

Review, 323, 2001
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หรื อบุคคลในครอบครัว” 40 จะเห็ นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวไม่มีองค์ประกอบที่ ว่าจะต้องมีการข่มขู่ให้เกิ ด
ความกลัวว่าจะทาอันตรายทางกายภาพ หรื อกฎหมายมลรัฐ Pennsylvania41 ที่กาหนดองค์ประกอบความผิด
ครอบคลุมการเฝ้าติดตามคุกคาม ไม่วา่ จะเป็ นกรณี การทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายทางกายภาพ หรื อ กรณี ทา
ให้กระทบกระเทือนทางอารมณ์ สาหรับกฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตโดยเฉพาะ
(Cyber stalking) ของบางมลรัฐบัญญัติไว้กว้างครอบคลุมการ ข่มขู่ ข่มขวัญ รังควาน ก่อความรบกวนผูอ้ ื่น
แม้วา่ ยังไม่ถึงขั้นขู่เข็ญจะทาร้ายร่ างกายหรื อทรัพย์สินก็เข้าองค์ประกอบความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทาง
อิ นเทอร์ เน็ ตได้ เช่ น กฎหมายมลรัฐ North Carolina42 กฎหมายมลรัฐ Mississippi43 ดังนั้น การกลัน่ แกล้ง
รังแกโดยการส่ งข้อความซ้ าๆ ต่อเนื่องทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมอันเป็ นการรบกวนหรื อรังควานผูอ้ ื่นก็อาจ
เข้าองค์ประกอบความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตได้
อย่างไรก็ตาม กฎหมายหลายมลรัฐบัญญัติองค์ประกอบที่สาคัญของความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคาม
ทางอินเทอร์ เน็ ต โดยครอบคลุ มเฉพาะการกระทาที่ส่งผลทางกายภาพ กล่าวคือ การกระทาการส่ งข้อมู ล
อิเล็กทรอนิ กส์ ซ้ าๆ กันอันเป็ นการข่มขู่ ทาให้ผอู ้ ื่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สิน จึงไม่อาจนามาปรับใช้กบั การกลัน่ แกล้งรังแกที่มุ่งหมายเฉพาะการทาร้ายจิตใจให้รู้สึกด้อยค่า
และโศกเศร้ า เช่ น กฎหมายเกี่ ยวกับการเฝ้ าติ ดตามคุ กคามทางอิ นเทอร์ เน็ ตของกฎหมายมลรั ฐ Illinois 44
เป็ นต้น ซึ่ งเมื่อพิจารณาการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying) จะเห็นได้วา่ การส่ งข้อความ
ทางอินเทอร์ เน็ตและการสื่ อสารออนไลน์เพื่อกลัน่ แกล้งรังแกให้เกิ ดผลกระทบทางจิตใจอันมิได้มีลกั ษณะ
การกระทาให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่ างกายหรื อทรัพย์สิน ก็ยงั ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐาน
เฝ้ าติดตามคุ ก คามทางอิ นเทอร์ เน็ ตตามกฎหมายมลรั ฐที่ มี องค์ป ระกอบเกี่ ย วกับการทาให้กลัวว่า จะเกิ ด
อันตรายทางกายภาพ กล่าวคืออันตรายต่อร่ างกายหรื อทรัพย์สิน

New York Penal Code, article 120, assault and related offenses, [Online] available from, http://statelaws.findlaw.com
41
Pennsylvania Code, [Online] available from, http://statelaws.findlaw.com
42
North Carolina General Statutes, Section 14-196.3 [Online] Available from,
http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes
43
Mississippi Code Annotated,. 97-45-15 [Online] Available from, http://www.mscode.com/statutes/97/045/0015.html
44
Illinois Compiled Statutes, 720ILCS 5/12-7.5 [Online] Available from,
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/documents/072000050k12-7.5.htm
40
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นอกจากนี้ ในมลรัฐที่มิได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นการเฉพาะ
หากมีพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งรังแกทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมก็จะต้องพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้ า
ติดตามคุกคามทัว่ ไป (Stalking laws) ซึ่ งกฎหมายบางมลรัฐครอบคลุมเฉพาะการขู่ให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย
ทางกายภาพเท่านั้น เช่ น กฎหมายเกี่ ยวกับการเฝ้ าติ ดตามคุ กคามของมลรั ฐ Delaware ที่มีองค์ประกอบว่า
จะต้องทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่ างกายหรื อทรัพย์สิน45 ดังนั้นจึงไม่อาจนามาปรับใช้กบั กรณี การกลัน่
แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตที่มุ่งเฉพาะให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ
สาหรับคดี United States v. Drew นั้นจะเห็นได้วา่ เนื่องจากกฎหมายมลรัฐ Missouri ไม่มีกฎหมาย
เกี่ ยวกับการเฝ้ าติดตามคุ กคามทางอินเทอร์ เน็ ต (Cyber stalking) โจทก์จึงอาศัยกฎหมายอื่นมาปรับใช้เพื่อ
ฟ้ อ งคดี 46 กล่ า วคื อ กฎหมายเกี่ ย วกับ ความผิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ (Computer Fraud and Abuse Act หรื อ
CFAA ) ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ บญ
ั ญัติข้ ึ นด้วยวัตถุ ประสงค์ในการควบคุ มอาชญากรรมลักษณะอื่ น เช่ น การ
เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ มิได้บญั ญัติข้ ึนเพื่อปรับใช้กบั กรณี การกลัน่ แกล้งรังแกหรื อเฝ้า
ติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต ทาให้ศาลยกฟ้ องโจทก์ดงั กล่าว 47 ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับกรณี ของไทยแล้ว
คณะผูว้ ิจยั เห็นว่าจะเกิ ดปั ญหาคล้ายกับคดี United States v. Drew เนื่ องจากปั จจุบนั ไทยยังไม่มีท้ งั กฎหมาย
เกี่ ยวกับการเฝ้ าติ ดตามคุ กคามทางอิ นเทอร์ เน็ ตและการกลัน่ แกล้งรั งแกทางอิ นเทอร์ เน็ ต สาหรั บการนา
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาใช้ก็อาจมีปัญหา ดังจะได้วเิ คราะห์ต่อไป
กฎหมายระดับมลรัฐของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ งรังแกเด็กออนไลน์
แม้วา่ สหรัฐอเมริ กาจะไม่มีกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการกลัน่ แกล้งรังแกเด็กออนไลน์
โดยเฉพาะ แต่ในระดับมลรั ฐมี ก ารตรากฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับการกลั่นแกล้ง เด็ก ออนไลน์หลายมลรั ฐ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Delaware Code, Subchapter VII: Offenses against public health, order, and decency [Online] available from,
http://statelaws.findlaw.com
46
คณาธิป ทองรวีวงศ์, มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัว : ศึกษากรณี การรบกวนสิ ทธิใน
ความเป็ นอยูส่ ่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม . วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, ปี ที่
18 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2555, หน้า 39-51
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415, Mark Fackler& Robert S. Fortner, eds., 2011
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กฎหมายฟลอริด้า (Florida)
นิ ยามการกลัน่ แกล้งออนไลน์วา่ หมายถึง “การข่มขู่ผา่ นการใช้เทคโนโลยีหรื อการสื่ อสารใดๆ ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งถ่ายข้อมูล รู ปภาพ เสี ยง ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านทางลวด วิทยุ
ระบบไฟฟ้ า และไม่จากัดเฉพาะรู ปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต ... รวมถึงการ
โพสต์ขอ้ ความในลักษณะข่มขู่ทางหน้าเว็บหรื อบล็อก ตลอดจนการกระจายข้อความดังกล่าวโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่ งต่อไปยังบุคคลอื่นๆ
กฎหมายฮาวาย (Hawaii)
นิ ยามการกลัน่ แกล้งออนไลน์ว่าหมายถึ ง การกระทาของนักเรี ยนหรื อกลุ่ มนักเรี ยนที่ ส่งข้อมูล
อิเล็กเล็กทรอนิ กส์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้มีผลต่อสภาพจิตใจของนักเรี ยนผูไ้ ด้รับ
การส่ งดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นการถูกคุกคาม หรื อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสาหรับการศึกษา
กฎหมายมลรัฐหลุยส์ เซียน่ า
หมายถึงการที่ “นักเรี ยนคนหนึ่ งได้ล่วงละเมิด บังคับข่มขู่ หรื อกลัน่ แกล้งของนักเรี ยนคนอื่น ด้วย
การใช้อินเทอร์ เน็ตหรื อการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการส่ งข้อความ ภาพ ตัวอักษรหรื อการสื่ อสารด้วย
วาจา โดยเจตนา..ข่มขู่ กลัน่ แกล้งหรื อสร้างความทรมานทางจิตใจแก่บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ”
กฎหมายมลรัฐนอร์ ทโคโรไลนา
การกลัน่ แกล้งรังแกออนไลน์ หมายถึง “การกระทาโดยใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ...ด้วยเจตนาข่มขู่
หรื อสร้ างความทรมานทางจิ ตใจแก่ ผูเ้ ยาว์ ...โดยกระทาในห้องสนทนาออนไลน์ต่า งๆ รวมถึ งข้อความ
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ และข้อความในลักษณะโต้ตอบทันที ...หรื อผ่านการโพสต์หรื อส่ งเสริ มให้ผูอ้ ื่ น
โพสต์บนอินเทอร์เน็ต”
กฎหมายเกี่ ย วกับ การกลั่นแกล้ง เด็ ก ออนไลน์ ข องมลรั ฐ ต่ า งๆ ในสหรั ฐอเมริ ก า มี ก ารก าหนด
มาตรการเฉพาะสาหรับเด็ก เช่น ไม่ได้กาหนดโทษทางอาญาแต่กาหนดให้มีการอบรมตามหลักสู ตรที่แสดง
ให้เห็นถึงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลัน่ แกล้งรังแก นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับ
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การศึกษา โดยกาหนดหน้าที่ให้สถาบันการศึกษากาหนดนโยบายและควบคุมพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งรังแก
ด้วย
วิเคราะห์ การปรับใช้ กฎหมายไทยกับกรณีพฤติกรรมการกลั่นแกล้ งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying)
การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต ในที่น้ ี คณะผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบนิ ยามว่า “การกระทาโดย
การส่ งข้ อมูลคอมพิ วเตอร์ ลักษณะต่ างๆ เช่ น ข้ อความ ภาพ ต่ อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งโดยเฉพาะเจาะจงทาง
อิ นเทอร์ เน็ต โดยมิได้ ข่ วู ่ าจะทาร้ ายต่ อร่ างกายหรื อทรั พย์ สิน แต่ ม่ งุ ส่ งผลกระทบทางจิ ตใจต่ อผู้ถูกกระทา ”
หากพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวตามกฎหมายไทยนั้น พบว่ายังมิได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการกลัน่ แกล้งรั งแก
ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber bullying) โดยเฉพาะ ซึ่ งเป็ นสภาพเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริ กา ดังนั้น จึงต้องพิจารณา
รายละเอี ยดของข้อเท็จจริ งการกลัน่ แกล้ง รั ง แกแต่ละกรณี ว่าอาจเกี่ ย วข้องกับกฎหมายใดบ้างโดยจะได้
จาแนกวิเคราะห์ต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์ การปรับใช้ ประมวลกฎหมายอาญา: ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ปัญหาสาคัญของการปรับใช้มาตรา 32648 ก็คือ การใส่ ความตามมาตรา 326 จะต้องเป็ นการใส่ ความ
ผูอ้ ื่นต่อ “บุคคลที่สาม” หากพิจารณาการกลัน่ แกล้งรังแกทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม อาจจาแนกได้เป็ นสอง
กรณี คือ
กรณีแรก การส่ ง ข้อมู ล คอมพิ วเตอร์ อนั มี ลกั ษณะกลั่นแกล้ง รั ง แก ต่ อบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง โดย
เฉพาะเจาะจงทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมหรื อทางโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนา เช่น ไลน์ (LINE) โดย
ส่ งข้อความที่ผอู ้ ื่นไม่สามารถเห็นได้ เช่น ส่ งทางกล่องข้อความ หรื อ ในส่ วนการสนทนาส่ วนบุคคล กรณี น้ ี
ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทเนื่องจากไม่มีบุคคลที่สามรับรู ้ขอ้ ความดังกล่าว
กรณีที่สอง การส่ งข้อมู ลคอมพิวเตอร์ อนั มี ลกั ษณะกลัน่ แกล้งรั งแก ต่อบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งโดย
เฉพาะเจาะจงทางอินเทอร์ เน็ตหรื อทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมหรื อทางโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนา
โดยส่ งข้อความในส่ วนพื้นที่ซ่ ึ งผูใ้ ช้งานเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมอื่นพบเห็ นได้ เช่ น บนหน้ากระดานหลัก
(Wall) ของเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม Facebook หรื อในส่ วนการสนทนากลุ่มของโปรแกรมประยุกต์ไลน์ ซึ่งมี
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 วางหลักว่า “ผูใ้ ดใส่ความผูอ้ ื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทาให้ผอู ้ ื่นนั้นเสี ย
ชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น หรื อถูกเกลียดชัง ผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานหมิ่นประมาท”
48
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บุคคลอื่นอยู่ดว้ ย ดังนี้ อาจเข้าองค์ประกอบของการมีบุคคลที่สาม แต่ตอ้ งพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ เช่ น
ข้อความนั้นมีเนื้อหาถึงขั้นน่าจะเป็ นการทาให้ผนู ้ ้ นั เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น หรื อถูกเกลียดชังหรื อไม่
หากนาข้อเท็จจริ งกรณี United States v. Drew (2009)49มาวิเคราะห์การปรับใช้มาตรา 326 ของไทย
แล้วพบว่า พฤติกรรมของ Lori Drew ซึ่ งทาการส่ งข้อความทาให้ Megan Meier สะเทือนใจจนไปฆ่าตัวตาย
นั้น (ส่ งข้อความว่า“โลกนี้ จะน่าอยูถ่ า้ ไม่มีเธอ”) มิได้มีลกั ษณะ “น่าจะทาให้ผอู ้ ื่นนั้นเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น
หรื อถูกเกลียดชัง” เทียบกับเหตุผลในคาพิพากษาฎี กา 4425/2545 ซึ่ งศาลอธิ บายว่า “แม้จะเป็ นคาเสี ยดสี
โจทก์วา่ เป็ นคนน่ารังเกียจแต่ไม่ถึงขนาดทาให้ผทู ้ ี่ได้รับฟั งเข้าใจว่าโจทก์เป็ นคนคดโกงขาดความน่าเชื่อถือ
หรื อน่าจะทาให้โจทก์เสี ยชื่ อเสี ยงถูกดูหมิ่นหรื อถูกเกลียดชัง” ดังนั้นจะเห็นได้วา่ กรณี ที่จาเลยพูดว่า “โลกนี้
จะน่ าอยู่ถา้ ไม่มีเธอ” ยังไม่ถึงขนาดที่ทาให้ผูร้ ั บฟั งเข้าใจว่าผูเ้ สี ยหายไม่ดีอย่างไรจึงทาให้โลกนี้ ไม่น่ า อยู่
กรณี ดัง กล่ า วหากเปรี ย บเที ยบตามกฎหมายไทยแล้วจึ งเห็ นว่ายังไม่เข้า องค์ป ระกอบความผิดฐานหมิ่ น
ประมาท อย่างไรก็ตาม การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตบางกรณี ซ่ ึ งมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลกล่าวหาว่าเป็ น
พวกรักร่ วมเพศ ไม่มีวุฒิภาวะ สกปรก ทาให้เขารู ้สึกอับอายจนไม่สามารถไปเรี ยนได้ 50 ดังนี้ หากพิจารณา
ตามกฎหมายไทยแล้วอาจเข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท เนื่องจากข้อความดังกล่าวน่าจะทาให้
ผูถ้ ูกกลัน่ แกล้งเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่นหรื อถูกเกลียดชัง ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ กรณี การกลัน่ แกล้งรังแก
ทางอินเทอร์ เน็ ตที่มีพฤติก รรมการกล่ า วข้อความทาให้เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง อาจปรั บใช้ความผิดฐานหมิ่ น
ประมาทได้ แต่การกลัน่ แกล้งรังแกที่เป็ นเพียงการกล่าวข้อความทาให้ผถู ้ ูกกลัน่ แกล้งรังแกรู ้สึกด้อยค่า เศร้า
หดหู่ แต่ยงั ไม่ถึงขั้นทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท
(2) วิเคราะห์ การปรับใช้ ประมวลกฎหมายอาญา: ความผิดต่ อเสรีภาพ
ในส่ วนความผิดต่อเสรี ภาพนั้น อาจมีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 309 และ 310

United States v. Drew, 259 F.R.D. 449 (C.D. Cal. 2009)
กรณี ของDavid Knight : Cara, Ottenweller, Ibid.
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สาหรับมาตรา 30951 นั้น จากการศึกษาแนวคาพิพากษาศาลฎีกา จะเห็นได้วา่ การนามาตรา 309 มา
ปรับใช้เพื่อลงโทษการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying) นั้นพบว่ามีขอ้ จากัดสองประการ
ดังนี้
ประการแรก การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตจะต้องเป็ นการข่มขืนใจให้กระทาการ ไม่กระทา
การ หรื อจายอมต่อสิ่ งใด ซึ่ งจากการนิ ยามความหมายของพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งรังแกในงานวิจยั นี้ จะ
เห็ นได้ว่า การกลัน่ แกล้งรังแกเป็ นเพียงการส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผูถ้ ู กกระทา
มิได้มีลกั ษณะการขืนใจให้ผถู ้ ูกกลัน่ แกล้งรังแกกระทาการ ไม่กระทาการ หรื อจายอมต่อสิ่ งใด จึงยังไม่เข้า
องค์ประกอบมาตรา 30952 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาความหมายของการกลัน่ แกล้งรังแก ในความหมายเชิ ง
ขยาย เช่น ที่นกั วิชาการบางท่านนิยามไว้ เช่น กดดันให้ถอดเสื้ อผ้าให้ผกู ้ ลัน่ แกล้งรังแกรับชม หลังจากนั้นผู ้
กลัน่ แกล้งรังแกจะบันทึกวีดิทศั น์ไว้และเผยแพร่ ทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม53 พฤติกรรมดังนี้อาจปรับเข้ากับ
มาตรา 309 ได้เนื่องจากข่มขืนใจให้กระทาการบางอย่าง
ประการที่สอง การข่มขืนใจตามมาตรานี้ จะต้องทาในลักษณะ “โดยทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ชี วิต ร่ างกาย เสรี ภาพหรื อทรัพย์สิน” หรื อ “โดยใช้กาลังประทุษร้าย” ตามแนวคาพิพากษาฎีกามักจะเป็ น
กรณี เกี่ยวข้องกับการขู่วา่ จะใช้กาลังทาร้าย54 ดังนั้น การกลัน่ แกล้งรังแกทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมซึ่ งเป็ น
เพียงการส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผูถ้ ูกกระทา และไม่เกี่ยวข้องกับการทาให้กลัวจะ
เกิดอันตรายทางกายภาพดังกล่าว อาจยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิด

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 วางหลักไว้วา่ “ผูใ้ ดข่มขืนใจผูอ้ ื่นให้กระทาการใด ไม่กระทาการใด หรื อจายอมต่อสิ่ ง
ใด โดยทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย เสรี ภาพ ชื่อเสี ยง หรื อทรัพย์สินของผูถ้ ูกข่มขืนใจนั้นเองหรื อของบุคคล
อื่น หรื อโดยใช้กาลังประทุษร้ายจนผูถ้ ูกข่มขืนใจต้องกระทาการนั้น ไม่กระทาการนั้น หรื อจายอมต่อสิ่ งนั้น ต้องระวางโทษ
...”
52
เช่น การข่มขู่มิให้ผเู้ สี ยหายยื่นซองสอบราคาจ้าง(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5053/2555), บังคับโจทก์ร่วมให้ใช้หนี้(คา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2385 - 2387/2554)
53
Stromdale C., Ibid.
54
เช่น จาเลยใช้อาวุธปื นจี้ผเู ้ สี ยหายบังคับให้ผเู ้ สี ยหายไปกับจาเลยและพวกจนผูเ้ สี ยหายกลัวและยอมทาตามเป็ นความผิด
สาเร็ จตามมาตรา 309 (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5485/2551)
51
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สาหรับมาตรา 31055 นั้น จากแนวคาพิพากษาฎีกา จะเห็นได้วา่ การกระทาอันจะเข้าองค์ประกอบ
มาตรา 310 จะต้องเป็ นการกระทาที่ทาให้ผอู ้ ื่นปราศจากเสรี ภาพในร่ างกาย เช่น การห้ามออกจากสถานที่ใด
สถานที่หนึ่ ง 56 การนาตัวไปโดยผูถ้ ู กนาตัวไปมิได้ยินยอม 57 เป็ นต้น เมื่ อพิจารณาการกลัน่ แกล้งรั งแกซึ่ ง
ผูก้ ระทาเพียงแค่ส่งข้อความที่มีผลกระทบทางจิตใจต่อผูเ้ สี ยหาย อันเป็ นการรบกวนจิตใจหรื ออารมณ์ แต่
มิได้ทาให้ผถู ้ ูกรบกวนปราศจากเสรี ภาพ กล่าวคือยังสามารถเคลื่อนไหวร่ างกายไปที่ใดก็ตามที่ตนต้องการ
ได้ จึงยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานนี้
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ความผิดต่อเสรี ภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มิได้เป็ นกฎหมายเฉพาะสาหรับ
ความผิดฐานกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต ดังนั้นจึงต้องพิจารณาการปรับใช้กบั ข้อเท็จจริ งเป็ นรายกรณี
ไป
(3) วิเคราะห์ การปรับใช้ ประมวลกฎหมายอาญา: มาตรา 293
การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตหลายกรณี อาจส่ งผลให้ผถู ้ ูกกลัน่ แกล้งรังแกฆ่าตัวตาย ซึ่ งอาจ
เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 293 ซึ่ งวางหลักว่า “ผูใ้ ดช่วยหรื อยุยงเด็กอายุยงั ไม่เกิ นสิ บหกปี
หรื อผูซ้ ่ ึ งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระทาของตนมีสภาพหรื อสาระสาคัญอย่างไร หรื อไม่สามารถบังคับการ
กระทาของตนได้ ให้ฆ่าตนเอง ถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้เกิดขึ้นหรื อได้มีการพยายามฆ่าตนเอง ต้องระวางโทษ
จาคุ ก ไม่ เกิ นห้า ปี หรื อปรั บ ไม่ เกิ นหนึ่ ง หมื่ นบาท หรื อทั้ง จาทั้ง ปรั บ ” ดัง นั้น หากการกลั่นแกล้ง รั งแกมี
ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการที่ผกู ้ ระทา “ยุยง”58ให้ผถู ้ ูกกลัน่ แกล้งกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งกรณี
นี้ คือการฆ่าตัวตาย ก็อาจเข้าองค์ประกอบมาตรา 293 ได้ แต่ปัญหาการปรับใช้มาตรา 293 มีหลายประการ
เช่น ผูก้ ระทาการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตอาจมิได้มีเจตนามุ่งหมายให้ผถู ้ ูกกลัน่ แกล้งกระทาการใด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310 วางหลักไว้วา่ “ผูใ้ ดหน่วงเหนี่ยวหรื อกักขังผูอ้ ื่น หรื อกระทาด้วยประการใดให้ผอู ้ ื่น
ปราศจากเสรี ภาพในร่ างกาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
56
จาเลยไม่ยอมให้ผเู ้ สี ยหายออกจากห้องและบังคับให้นอนอยูใ่ นห้อง เป็ นความผิดฐานนี้ (คาพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 5751/2551)
57
เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1199/2555
58
หากเปรี ยบเทียบการ “ยุยง” ให้ผอู ้ ื่นฆ่าตัวตาย กับการ “ยุยงส่งเสริ ม” ในกรณี ของ “ผูใ้ ช้” ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 84 จะเห็นข้อแตกต่างคือ การใช้ให้ผอู ้ ื่นกระทาผิดตามมาตรา 84 จะต้องเป็ นการก่อให้ผอู ้ ื่นกระทาความผิดฐานใด
ฐานหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา แต่การยุยงให้ผอู ้ ื่นฆ่าตัวตายตามมาตรา 293 เป็ นการก่อให้ผอู ้ ื่นกระทาการที่ไม่เป็ น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
55
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เช่นการฆ่าตัวตาย หรื อหากมี ก็อาจยากในการพิสูจน์เจตนาเช่นนั้นเนื่ องจากพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งรังแก
มักจะเกี่ ยวข้องกับข้อความล้อเลี ยนเพื่อให้ผูถ้ ู กกระทาอับอาย เช่ น การล้อเลี ยนเกี่ ยวกับลักษณะทางสรี ระ
ของผูถ้ ูกกลัน่ แกล้งรังแก เป็ นต้น นอกจากนี้ การฆ่าตัวตายเป็ นเพียงผลสื บเนื่ องประการหนึ่ งของการกลัน่
แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตเท่านั้น การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตอาจส่ งผลกระทบในเชิงรู ปธรรมอื่น
ที่มิใช่การฆ่าตัวตาย เช่น การลาออกจากโรงเรี ยน หรื อส่ งผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์เท่านั้น ซึ่ งไม่อาจ
ปรับใช้มาตรา 293 ได้
(4) วิเคราะห์ การปรับใช้ ประมวลกฎหมายอาญา: ความผิดลหุโทษ
ในส่ วนความผิดลหุ โทษนั้น มีหลายฐานความผิดที่อาจนามาปรับใช้กบั กรณี การกลัน่ แกล้งรั งแก
ทางอินเทอร์ เน็ต เช่น
ความผิดมาตรา 39259 สาหรับ การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying) โดยการส่ ง
ข้อความทาให้ผูอ้ ื่นเกิ ดผลกระทบในทางลบทางจิตใจ เช่ น เศร้ า เสี ยใจ รู ้ สึกมีปมด้อย หดหู่ นั้นมีประเด็น
ต้องพิจารณาว่า จะถือเป็ นการทาให้ผอู ้ ื่นเกิดความหวาดกลัวหรื อตกใจอันจะปรับเข้าองค์ประกอบความผิด
มาตรานี้ ได้หรื อไม่ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบมาตรา 392 จะพบว่าต้องมีการ ขู่เข็ญ คือแสดงว่าจะทาให้เกิด
ภัยแก่เขา ซึ่ งต้องเกิดผลคือกลัวหรื อตกใจ60 ซึ่ งตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ตดั สิ นตามมาตรา 392 พบว่า เป็ น
กรณี จาเลยทาการขู่เข็ญโดยใช้อาวุธ เช่น อาวุธปื น และขู่เข็ญในลักษณะจะทาอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อ
ทรัพย์สิน61 สาหรับแนวทางการพิจารณาถึ งความหวาดกลัวหรื อความตกใจตามมาตรานี้ ศาลฎีกาพิจารณา
จาก“ลักษณะของการกระทา” ว่า การกระทานั้นโดยปกติแล้วทาให้เกิดความกลัวหรื อไม่ 62 รวมทั้งพิจารณา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 วางหลักว่า “ผู้ใดทาให้ ผ้ อู ื่นเกิดความกลัวหรื อความตกใจโดยการขู่เข็ญต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ เดือนหรื อปรับไม่
เกินหนึ่งพัน บาท หรื อทั ้งจาทั ้งปรับ”
59

จิตติ ติงศภัทิย์. กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ: กรุงสยามพริน้ ติ ้งกรุป , 2539.

60

เช่นใช้ อาวุธปื นยิงเพื่อขูเ่ ข็ญให้ ผ้ เู สียหายกับพวกตกใจกลัวจนหนีไป เป็ นความผิดมาตรา 392

61

(คาพิพากษาฎีกาที่ 1972/2531), ใช้ อาวุธปื นขู่ ผู้เสียหายมิ

ให้ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง (คาพิพากษาฎีกาที่ 924/2542), ใช้ อาวุธปื นยิงให้ กระสุนปื นเฉี่ยวไปไม่ถกู ผู้เสียหาย เพื่อข่มขูผ่ ้ เู สียหาย (คาพิพากษาศาลฎีกาที่

4722/2560)
62
เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6496/2541 ศาลตัดสิ นว่า การใช้อาวุธปื นขู่เข็ญนั้นวิญญูชนทัว่ ไปย่อมตกใจกลัว
73

“พฤติกรรมของผูถ้ ูกขู่เข็ญ” ด้วยว่ามีการแสดงออกถึงความหวาดกลัวหรื อไม่ 63 กล่าวคือ หากพฤติกรรมของ
ผู ้เ สี ย หายแสดงออกว่ า ไม่ ก ล้า ขัด ขื น หรื อยอมปฏิ บ ัติ ต ามค าขู่ เ ข็ ญ ก็ จ ะเข้า องค์ ป ระกอบ “เกิ ด ความ
หวาดกลัว ” 64 ดัง นั้น จากแนวค าพิ พ ากษาฎี ก าในปั จ จุ บ ัน คณะผูว้ ิจ ัย เห็ น ว่า การกลั่น แกล้ง รั ง แกทาง
อินเทอร์ เน็ต(Cyber bullying) ซึ่ งมิได้ใช้อาวุธทางกายภาพเป็ นเครื่ องมือ แต่ใช้ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ สื่อคาพูด
ข้อความ หรื อภาพ โดยทาให้ผูอ้ ื่นเสี ยใจ เศร้ า วิตกกังวล หดหู่ นั้นยังอาจไม่ถึงขั้นทาให้หวาดกลัว หรื อ
ตกใจ เนื่ องจากศาลให้น้ าหนักที่การขู่เข็ญโดยใช้อาวุธและความหวาดกลัวต่ออันตรายซึ่ งจะเกิ ดกับผูถ้ ูกขู่
เข็ญทางกายภาพ เช่น อันตรายต่อชี วิต ร่ างกายซึ่ งสัมพันธ์กบั การใช้อาวุธดังกล่าว แต่คณะผูว้ ิจยั มีขอ้ สังเกต
ว่า เมื่อพิจารณาตามตัวบทมาตรานี้ แล้ว “การขู่เข็ญ” มิได้จากัดว่าต้องใช้กาลังทางกายภาพ ซึ่ งต้องรอดู แนว
วินิจฉัยของศาลต่อไปว่า การใช้ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ ส่งข้อความกลัน่ แกล้งอันทาให้ผถู ้ ู กกระทามีพฤติกรรม
แสดงถึงความหวาดกลัวหรื อใส่ ใจต่อการกลัน่ แกล้งนั้น จะถือเป็ นการขู่เข็ญตามมาตรานี้ หรื อไม่ อย่างไรก็
ตาม หากการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตนั้น ถึงขั้นขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังทางกายภาพ เช่น ส่ งข้อความทาง
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมขู่เข็ญว่าจะทาร้ ายร่ างกายผูเ้ สี ยหาย ก็อาจเข้าองค์ประกอบความผิดมาตรา 392 ได้
ดังนั้นหากนาคดี ของ Megan Meier 65 มาวิเคราะห์ภายใต้มาตรา 392 แล้วพบว่า ข้อความซึ่ งทาให้ Megan
Meier สะเทือนใจจนไปฆ่าตัวตายนั้น มิได้มีลกั ษณะการขู่เข็ญว่าจะทาอันตรายทางกายภาพ เพียงแต่ส่งผล
กระทบต่อความรู ้ สึกเท่านั้น แต่หาก Lori Drew ส่ งข้อความขู่เข็ญว่าจะทาร้ ายจนผูถ้ ู กขู่เข็ญมี พฤติ กรรม
หวาดกลัวจนต้องหนีไปฆ่าตัวตาย เช่นนี้ก็อาจปรับใช้มาตรา 392 ได้
ความผิดมาตรา 39366 สาหรับการส่ งข้อความกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งทาให้ผอู ้ ื่นเกิดผล
กระทบในทางลบทางจิ ต ใจ เช่ น เศร้ า เสี ย ใจ รู ้ สึ ก มี ป มด้อ ย หดหู่ นั้น มี ป ระเด็ น พิ จ ารณาว่ า จะเข้า
องค์ประกอบของการ “ดู หมิ่น” หรื อไม่ ทั้งนี้ กฎหมายอาญา ไม่ได้นิยามคาว่า “ดู หมิ่น” ไว้ แต่ศาลฎี กาใน

เช่น จาเลยพูดว่า “ใครใหญ่ออกมากูจะยิงหัว” แต่พฤติกรรมของผูถ้ ูกขูเ่ ข็ญไม่แสดงถึงความหวาดกลัว ไม่แสดงถึงการใส่
ใจต่อการขูเ่ ข็ญดังกล่าว ศาลตัดสิ นว่าการกระทาของจาเลยเป็ นเพียงการท้าทายชวนทะเลาะวิวาท ไม่เป็ นความผิดตามมาตรา
392 (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7685/2553)
64
เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 924/2542
65
United States v. Drew, 259 F.R.D. 449 (C.D. Cal. 2009)
66
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 วางหลักว่า “ผู้ใดดูหมิน่ ผู้อื่นซึง่ หน้ าหรื อด้ วยการโฆษณาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ เดือนหรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
63

หรื อ ทั ้งจาทั ้งปรับ”

74

บางคดี ไ ด้อ้า งอิ ง พจนานุ ก รมในการตี ค วาม 67 ว่า “ดู ถู ก เหยีย ดหยามท าให้อ ับ อายเป็ นที่ เ กลี ย ดชัง ของ
ประชาชน” ในบางคดีศาลอธิ บายว่าหมายถึง “การดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท หรื อทาให้อบั อาย”68 ทั้งนี้
ลักษณะถ้อยคาที่เป็ นการดูหมิ่นตามมาตรา 393 ไม่ตอ้ งถึงกับเป็ นการใส่ ความให้ผอู ้ ื่นเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น
หรื อถูกเกลียดชัง ซึ่งเป็ นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 32669
หากพิจารณาแนววินิจฉัยของศาลฎี กาจะเห็ นได้ว่า สาหรับกรณี การกลัน่ แกล้งรังแกทางเว็บไซต์
เครื อข่ายสังคม (Cyber bullying) ที่ใช้ขอ้ ความอันเป็ นการ ดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท นั้น อาจปรับเข้า
องค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นซึ่ งหน้า แม้วา่ ข้อความดังกล่าวจะไม่เข้าองค์ประกอบการใส่ ความต่อบุคคล
ที่ ส าม เช่ น การส่ ง ข้อความทางเว็บ ไซต์เครื อข่ า ยสั ง คมในลัก ษณะส่ ง เจาะจงไปยัง ผู เ้ สี ย หายทางกล่ อ ง
ข้อความ หรื อการส่ งข้อความทางโปรแกรมประยุก ต์ใ นการสนทนาระหว่า งบุ ค คลซึ่ งไม่มีบุ คคลที่ ส าม
เกี่ยวข้อง การกระทาเหล่านี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญามาตรา 326 แต่
ก็เป็ นการดูหมิ่นตามมาตรา 393 ได้ แต่ท้ งั นี้ ก็จะต้องพิจารณาข้อความเป็ นกรณี ไป หากนาข้อเท็จจริ งจาก
คดี ของ Megan Meier70มาวิเคราะห์ตามมาตรา 393 แล้วเห็ นว่า ข้อความของ Lori Drew ซึ่ งทาให้ Megan
Meier สะเทือนใจจนไปฆ่าตัวตายนั้น อาจมีลกั ษณะเป็ นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทผูอ้ ื่นตามนัย
มาตรา 393 ได้ 71 ดังนั้น กรณี การกลัน่ แกล้งรังแกทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม (Cyber bullying) โดยการส่ ง
ข้อความอันมีลกั ษณะทาให้ผอู ้ ื่นรู ้สึกด้อยค่า ดูถูกเหยียดหยาม ในบางกรณี สามารถปรับใช้มาตรา 393 นี้ ได้
แต่หากข้อความนั้นเป็ นเพียงคาหยาบคาย อันไม่มีลกั ษณะถึ งขั้นดู ถูกเหยียดหยาม ก็ไม่อาจปรับใช้มาตรา
393 แต่จะต้องพิจารณามาตราอื่น เช่นมาตรา 397 ดังจะได้วเิ คราะห์ต่อไป

2867/2547
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8919/2552

67

คาพิพากษาศาลฎีกาที่

68
69

เช่น การกล่าวว่า “เฮงซวย” ศาลก็ตดั สินว่าเป็ นการกล่าวข้ อความอันมีลกั ษณะ ดูถกู เหยียดหยามและสบประมาท ซึง่ เข้ าองค์ประกอบความผิดมาตรา 393 แล้ ว

1623/2551)
United States v. Drew, 259 F.R.D. 449 (C.D. Cal. 2009)
71
หากเปรี ยบเทียบการกล่าวคา “เฮงซวย” ซึ่งศาลตัดสิ นว่า หมายถึง “เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ คุณภาพต่า ไม่ดี ซึ่งมี
ความหมายในทางเสื่ อมเสี ย” จึงเป็ นการดูถูกเหยียดหยาม (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1623/2551) กับการกล่าวว่า “โลกนี้จะน่า
อยูห่ ากไม่มีเธอ” แล้วอาจพิจารณาได้วา่ “โลกนี้จะน่าอยูถ่ า้ ไม่มีเธอ” ก็มีความหมายในทานองว่า เป็ นคนไม่ดี ซึ่งมี
ความหมายในทางเสื่ อมเสี ยได้
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่
70

75

ความผิ ด มาตรา 397 72 ซึ่ งอาจแยกได้ เ ป็ นสองความผิ ด 73 คื อ ความผิ ด ที่ 1 ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบภายนอก (1) กระทาด้วยประการใดๆ ในที่สาธารณสถานหรื อต่อหน้าธารกานัล (2) อันเป็ นการ
รังแกหรื อข่มเหงผูอ้ ื่นและประกอบด้วยองค์ประกอบภายในคือเจตนาธรรมดา ความผิดที่ 2 มีองค์ประกอบ
ภายนอกคือ (1) กระทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความอับอายหรื อเดือดร้อนราคาญ (2) ในสาธารณสถานหรื อต่อหน้า
ธารกานัล และประกอบด้วยองค์ประกอบภายในคือเจตนาธรรมดา องค์ประกอบร่ วมกันของทั้งสองความผิด
ก็คือ การกระทานั้นต้องเกิ ดในที่ สาธารณสถานหรื อต่ อหน้าธารกานัล โดยคาว่าสาธารณสถานนั้น ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (3) หมายถึ งสถานที่ใดๆซึ่ งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้
สาหรับคาว่า ต่อหน้าธารกานัล หมายความว่าในที่ที่ประชาชนอาจเห็นได้ 74
การปรับใช้มาตรา 397 ในทางปฎิ บตั ิตามแนวคาพิพากษาฎี กาที่ผ่านมานั้นจะพบว่า มักเป็ นกรณี
พฤติกรรมการทาให้เดือดร้อนราคาญโดยการใช้วาจากล่าวข้อความ ซึ่ งมีลกั ษณะคาบเกี่ยวกับการดูหมิ่นซึ่ ง
หน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ในหลายคดี โจทก์ฟ้องทั้งมาตรา 397 และ 393 ซึ่ งศาลฎี กา
พิจารณาจากถ้อยคา กล่าวคือ ถ้อยคาที่จะมีลกั ษณะเป็ นการดูหมิ่นตามมาตรา 393 จะต้องมีลกั ษณะดู หมิ่น
ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง ดังนั้น หากถ้อยคาที่กล่าวเป็ นคาหยาบ แต่ไม่ได้ทาให้คนอื่นเข้าใจโจทก์ไปในทาง
เสี ยหายหรื อเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง ก็ไม่เข้ามาตรา 393 แต่อาจเป็ นการกระทาที่ก่อความเดื อดร้ อนราคาญอันจะ
เป็ นความผิดมาตรา 39775 อย่างไรก็ตาม หากข้อความนั้นเป็ นเพียงแค่การประชดประชัน ศาลตัดสิ นว่าไม่เข้า
องค์ประกอบทั้งมาตรา 393 และ 39776 จะเห็ นได้ว่า จากคาพิพากษาศาลฏี กาที่ตดั สิ นตามมาตรา 397 จะ
เกี่ ยวข้องกับความผิดส่ วนที่ 2 กล่าวคือ ทาให้ผูอ้ ื่นอับอายหรื อเดื อดร้ อนราคาญ และเป็ นการกระทาให้อบั
อายหรื อเดื อดร้ อนราคาญโดยใช้คาพูด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากตัวบทจะเห็ นได้ว่า การทาให้อบั อาย
หรื อเดือดร้อนราคาญไม่จากัดอยูเ่ ฉพาะการกระทาโดยใช้คาพูดเท่านั้น การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต

ประมวลกฎหมายมาตรา 397 วางหลักว่า “ผูใ้ ดในที่สาธารณสถาน หรื อต่อหน้าธารกานัลกระทาด้วยประการใด ๆ อัน
เป็ นการรังแก หรื อข่มเหงผูอ้ ื่น หรื อกระทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความอับอาย หรื อเดือดร้อนราคาญ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
73
หยุด แสงอุทยั , กฎหมายอาญาภาค 2-3, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2538)
74
เรื่ องเดียวกัน, น.382
75
คาพิพากษาฏีกาที่ 388/2505,คาพิพากษาฎีกาที่ 4579/2530
76
คาพิพากษาฎีกาที่ 2874/2528
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นั้น นอกจากใช้คาพูด ตัวอักษร แล้วยังอาจใช้รูปภาพ ภาพถ่าย วีดิทศั น์ ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ เหล่านี้ลว้ นอาจ
ทาให้ผอู ้ ื่นอับอายหรื อเดือดร้อนราคาญได้เช่นเดียวกัน
ประเด็ นส าคัญของการปรั บ ใช้ม าตรา 397 เพื่ อการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูถ้ ู ก กลั่นแกล้ง รั ง แกทาง
อินเทอร์ เน็ตก็คือ องค์ประกอบในแง่สถานที่ซ่ ึ งจะต้องเป็ นการกระทาใน “สาธารณสถาน”77 ซึ่งต้องพิจารณา
ลักษณะของสถานที่น้ นั ว่ามีการหวงกันไม่ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าไปหรื อไม่ โดยจะต้องพิจารณาเป็ นกรณี ไป
ซึ่ งศาลวางเกณฑ์ต่างๆ ในการพิจารณา เช่น พิจารณาจากช่วงเวลา และขอบเขตพื้นที่ดว้ ย กล่าวคือ สถานที่
บางแห่ง ไม่หวงกันประชาชนทัว่ ไป แต่มีเงื่อนไขเฉพาะบางพื้นที่ของสถานที่น้ นั และเฉพาะบางเวลาเท่านั้น
ดังนั้น ในส่ วนที่ มีเงื่ อนไขดังกล่าวก็ไม่อาจถื อเป็ นสาธารณสถาน78 สาหรั บกรณี การกลัน่ แกล้งรั งแกทาง
อินเทอร์ เน็ต เช่น ทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมหรื อโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนานั้น ประเด็นที่จะต้อง
พิจารณาก็คือการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาในสาธารณะสถานหรื อไม่ ประเด็นนี้ ในปั จจุบนั ยังไม่มีคา
พิพากษาศาลฎีกาตัดสิ นไว้ ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าอาจมีการตีความได้สองแนวทางคือ
แนวทางแรก ตี ความสาธารณสถานให้หมายถึ งสถานที่ ทางกายภาพเท่า นั้น หากพิจารณานิ ย าม
ความหมายตามกฎหมายอาญา ประกอบกั บ ค าพิ พ ากษาของศาลฎี ก าในปั จจุ บ ั น จะเห็ น ได้ ว่ า
“สาธารณสถาน” ซึ่ งกฎหมายอาญานิ ยามว่า “สถานที่ใดๆ ซึ่ งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้” จะ
เป็ นกรณี สถานที่ทางกายภาพ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการกระทาทางกายภาพ คือการ “เข้าไป” หากพิจารณาตาม
แนวทางนี้ การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตซึ่ งมิใช่ พ้ืนที่ทางกายภาพ จะไม่สามารถนามาตรา 397 มา
ปรับใช้ได้
แนวทางที่สอง ตีความว่าสาธารณสถานรวมถึงพื้นที่บนอินเทอร์ เน็ตโดยพิจารณาสถานะของการ
สื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตในกรณี น้ นั ว่าประชาชนทัว่ ไปเข้าถึ งได้หรื อไม่ เช่ น การส่ งข้อมูลทางเว็บไซต์
เครื อข่ายสังคมซึ่ งประชาชนทัว่ ไปเข้าถึ งได้โดยไม่มีการตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว (Privacy setting) หรื อ
ข้อจากัดทางเทคนิ คใดๆ ดังนี้การส่ งข้อความกลัน่ แกล้งรังแกอันทาให้ผอู ้ ื่นอับอายหรื อเดือดร้อนราคาญก็
สามารถปรับใช้มาตรา 397 ได้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) บัญญัติวา่ “สาธารณสถาน” หมายความว่า สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบ
ธรรมที่จะเข้าไปได้
78
คาพิพากษาฎีกาที่ 2193/2531,คาพิพากษาฎีกาที่2914/ 2537
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คณะผูว้ ิจยั เห็ นว่า การตี ค วาม สาธารณสถาน ว่า หมายถึ ง พื้ นที่ ท างอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ สั ง คม
ออนไลน์ดว้ ยก็มิได้เป็ นการขัดต่อหลักการตีความกฎหมายอาญาโดยเคร่ งครั ดแต่อย่างใด เนื่ องจากใน
ปัจจุบนั บุคคลมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปโดยทาการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันทางออนไลน์มากขึ้น การดู
หมิ่น เหยียดหยาม รบกวน ได้เปลี่ยนบริ บทไปจากการกระทาเฉพาะทางกายภาพต่อหน้ากัน มาเป็ นการดู
หมิ่น เหยียดหยาม ทางออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนา ดังนั้น
การตีความว่าพื้นที่บนเว็บไซต์มีลกั ษณะเป็ น “สถานที่” เช่นเดียวกับพื้นที่ทางกายภาพ จะทาให้กฎหมาย
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปโดยไม่จาต้องบัญญัติกฎหมายใหม่เพิ่มเติม
สาหรับพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตซึ่ งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทา
อื่นๆ ทางกายภาพ เช่ น ห้อมล้อมผูถ้ ู กกระทาไว้และกระทาการล้อเลี ยน หรื อทาร้ ายร่ างกายและถ่ายวีดิ
ทัศน์เพื่อนามาเผยแพร่ ทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม79 พฤติกรรมเช่นนี้ อาจปรับใช้มาตรา 397 ได้เนื่ องจาก
เป็ นการรังแกหรื อทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณสถาน
วิเคราะห์ การปรับใช้ พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่
แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2560
การกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying) เป็ นการที่บุคคลทาการส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์
เช่น ข้อความ ภาพ อันส่ งผลกระทบในทางลบต่อสภาวะทางจิตใจของผูถ้ ูกกระทา เช่น เกิดความรู ้สึกด้อยค่า
มี ปมด้อย หดหู่ ซึ มเศร้ า เสี ยใจ เป็ นต้น หากพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของไทยจะพบว่ามิได้มีฐานความผิดเฉพาะสาหรับกรณี การกลัน่ แกล้งรังแกทาง
อินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying) โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีบางมาตราที่สามารถนามาปรับใช้เพื่อการ
คุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของผูถ้ ูกกลัน่ แกล้งทางอินเทอร์ เน็ตได้ เช่น มาตรา 11 และมาตรา 14
สาหรับมาตรา 11 นั้น80 จะเห็นได้วา่ มุ่งหมายใช้กบั ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะ “Spam” ซึ่ งมัก
เป็ นกรณี การส่ งเพื่อวัตถุ ประสงค์เชิ งพาณิ ชย์ อย่างไรก็ตาม มาตรา 11 นั้นมีลกั ษณะแตกต่างจากกฎหมาย
Bruce L Mann, Social networking websites : A concatenation of impersonation, denigration, sexual aggressive
solicitation, cyber-bullying or happy slapping, 17 International Journal of Law & Technology 252, Autumn (2009)
80
มาตรา 11 วางหลักว่า “ผูใ้ ดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นใดโดยปกปิ ดหรื อปลอมแปลง
แหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ….”
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เกี่ยวกับการส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั ลักษณะเป็ น “Spam” ของสหรัฐ (CAN-SPAM Act) ซึ่ งระบุชดั เจนว่า
มี ข อบเขตใช้ใ นกรณี “ข้อ ความจดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ ” (“Commercial electronic mail
message”)81 จึงไม่อาจนามาปรับใช้กรณี การส่ งข้อมูลในลักษณะกลัน่ แกล้งรังแกที่มิได้มีวตั ถุ ประสงค์เชิ ง
พาณิ ชย์ แต่มาตรา 11 ของไทยมิได้มีองค์ประกอบในแง่วตั ถุประสงค์ของการส่ งข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุน้ ี
การส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะการกลัน่ แกล้งรังแกที่มกั จะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงความสัมพันธ์
ส่ วนบุคคล ก็อาจปรับใช้มาตรา 11 ลงโทษผูก้ ระทาได้ ทั้งนี้จะต้องเข้าองค์ประกอบอื่นๆ ของมาตรา 11 ด้วย
ซึ่ งข้อจากัดที่สาคัญก็คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ส่งตามมาตรานี้ จะต้องเป็ นการส่ งโดยปกปิ ดหรื อปลอมแปลง
แหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่ งองค์ประกอบนี้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายระดับสหรัฐเกี่ยวกับการเฝ้าติดตาม
คุ กคาม (Stalking law) ซึ่ งมี องค์ประกอบว่าผูก้ ระทาต้องไม่เปิ ดเผยตัวตนด้วย 82 หากเปรี ยบเที ยบกับร่ าง
กฎหมายว่าด้วย “การป้ องกันการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต” (Megan Meier Cyberbullying Prevention
Act) ในปี พ.ศ. 2551 จะพบว่า ไม่ มี องค์ป ระกอบเกี่ ย วกับ การเปิ ดเผยตัวตนหรื อไม่ เปิ ดเผยตัว ตนของ
ผูก้ ระทา 83 ดังนั้น ข้อจากัดที่สาคัญของการปรับใช้มาตรา 11 กับการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ ตก็คือ
หากผูก้ ระทาเปิ ดเผยตัวตนและแหล่งที่มาของการส่ งข้อมูลก็ไม่สามารถปรับใช้มาตรา 11 ได้ นอกจากนี้ยงั มี
ปั ญหาที่จะต้องพิจารณาว่า การส่ งข้อความกลัน่ แกล้งรังแกนั้น เข้าองค์ประกอบของการ “รบกวนการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ” หรื อไม่ ทั้งนี้ เนื่ องจากมาตรา 11 มิได้กาหนดรายละเอียดเชิ ง
ปริ มาณหรื อความถี่ของการส่ งข้อความไว้

Article 3 (2) (A) Commercial electronic mail message means any electronic mail message the primary purpose of which
is the commercial advertisement or promotion of a commercial product or service (including content on an Internet
website operated for a commercial purpose).
82
47 United States Code, section 223 [Online] Available from, http://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/223
83
Whoever transmits in interstate or foreign commerce any communication, with the intent to coerce, intimidate, harass,
or cause substantial emotional distress to a person, using electronic means to support severe, repeated, and hostile
behavior, shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both.
http://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr6123/text
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ส าหรั บ การปรั บ ใช้ม าตรา 14 84 กับ กรณี ก ารกลั่นแกล้ง รั ง แกทางอิ น เทอร์ เน็ ต นั้น จะขึ้ นอยู่ก ับ
ลักษณะข้อเท็จจริ งของพฤติกรรม เช่น การส่ งภาพลามกอนาจารแก่ผอู ้ ื่นทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ทาให้ผู ้
นั้นอับอายหรื อถู กดู หมิ่น กรณี น้ ี อาจปรับใช้มาตรา 14 (4) อย่างไรก็ตาม การกล่าวข้อความอันเป็ นการดู
หมิ่น เหยียดหยาม สบประมาทผูอ้ ื่นทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม เช่น การส่ งข้อความหยาบคาย ด่าทอ ทาให้
กระทบกระเทื อนจิ ตใจผูอ้ ื่ น หากข้อความดังกล่ าวมิ ได้มีลกั ษณะข้อมู ลปลอม หรื อเท็จ ก็ไม่อาจปรั บใช้
มาตรา 14 (1) หรื อ (2) ได้ นอกจากนี้ ตาม มาตรา 14 ที่แก้ไขใหม่ปี 2560 การกลัน่ แกล้งในลักษณะหมิ่น
ประมาทก็ไม่เป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี จึงทาให้การกลัน่ แกล้งด้วยคาพูดหมิ่นประมาทไม่สามารถ
ใช้กฎหมายนี้ได้
หากเปรี ยบเทียบกับคดี United States v. Drew85 ซึ่ งมีการยกประเด็นกฎหมายเกี่ ยวกับการกระทา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ (CFAA) นั้น จะเห็นได้วา่ คดีดงั กล่าวเป็ นกรณี ที่พฤติกรรมของจาเลย มิใช่เพียงแค่
กระทาการกลัน่ แกล้งรังแกอย่างเดียว แต่ยงั เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอื่น กล่าวคือ พฤติกรรมการใช้ขอ้ มูลเท็จ
ในการลงทะเบี ย นใช้ง านเว็บ ไซต์เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม และสร้ า งหน้า ประวัติ โ ดยอาศัย ข้อ มู ล เท็ จ ดัง กล่ า ว
พนักงานอัยการโจทก์จึงใช้กฎหมาย CFAA ฟ้องจาเลยในประเด็นความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ โดย

มาตรา 14 มีหลักว่าผูใ้ ดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่ งแสน
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บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(1) โดยทุจริ ต หรื อโดยหลอกลวง นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิด เบือ นหรื อ
ปลอมไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน
อันมิใช่การกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(2) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหาย
ต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็ นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรื อก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ อันเป็ นความผิดเกี่ ยวกับความมัน่ คงแห่ ง
ราชอาณาจักรหรื อความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่ หรื อส่งต่อซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าเป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรื อ
(4)
85
United States v. Drew, 259 F.R.D. 449 (C.D. Cal. 2009)
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มิชอบ อย่างไรก็ตามศาลตัดสิ นว่าการให้ขอ้ มูลเท็จในการลงทะเบียนใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมแม้วา่ จะเป็ น
การขัดต่อข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมนั้น แต่ยงั ไม่ถือว่าเป็ นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
โดยมิ ช อบ หากพิ จ ารณาข้อ เท็จ จริ ง ของคดี ดัง กล่ า ว ตามกฎหมายไทยจะเห็ น ได้ว่า อาจแยกวิ เ คราะห์
พฤติกรรมได้ดงั นี้
-พฤติกรรมการใช้ขอ้ มูลเท็จในการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม เนื่ องจากจาเลยใช้
ข้อมูลเท็จแสดงตัวเป็ นผูอ้ ื่น กรณี น้ ี หากพิจารณาความผิดตามมาตรา 586 กรณี การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ งระบบ
คอมพิวเตอร์ จะเห็นได้วา่ มาตรา 5 มุ่งหมายใช้กบั กรณี การเจาะข้อมูลเข้าสู่ ระบบ (Hack) มิได้มุ่งหมายใช้
กับการสมัครใช้งานเว็บไซต์โดยให้ข ้อมู ล เท็จ ซึ่ งเที ยบได้กบั คดี ในสหรั ฐอเมริ กาที่ ศาลตัดสิ นว่าไม่ เ ข้า
องค์ประกอบกฎหมาย CFAA อย่างไรก็ตาม การใช้ขอ้ มูลเท็จลงทะเบียนสมัครใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
อาจเข้าองค์ประกอบความผิดมาตรา 14 (1) เนื่ องจากนาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลเท็จอันน่ าจะเกิด
ความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น
-การส่ งข้อความกลัน่ แกล้งรังแก ทาให้ผเู ้ สี ยหาย เศร้า เสี ยใจ โดยใช้ขอ้ ความว่า “โลกนี้ จะน่าอยูถ่ า้
ไม่มีเธอ” จะเห็นได้วา่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีเนื้ อหาข้อความดังกล่าวเป็ นการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ขอ้ มูล
ปลอมหรื อเท็จ และไม่ใช่ขอ้ มูลลามก จึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดมาตรา 14 นอกจากนี้ ยงั ไม่ใช่ขอ้ มูลที่
เกิ ดจากการตัดต่อดัดแปลง ไม่อาจปรับใช้มาตรา 16 ด้วย จึงสรุ ปได้ว่า ข้อเท็จจริ งของพฤติกรรมการกลัน่
แกล้งรังแกในส่ วนนี้ไม่อาจปรับใช้ฐานความผิดใดๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ีได้เลย
ข้ อเสนอแนะการปรับปรุ งกฎหมายเกีย่ วกับการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber bullying)
พฤติ ก รรมการกลั่น แกล้ง รั ง แกทางอิ น เทอร์ เ น็ ต (Cyber bullying) เมื่ อ พิ จ ารณาตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริ กาจะเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสาหรับพฤติกรรมดังกล่าวในระดับรัฐบาลกลาง
(Federal law) ในการปรับใช้กฎหมายนั้น มีการนากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์ เน็ต (Cyber stalking) มาปรับใช้ แต่
ก็ยงั มีปัญหาในการปรับใช้อยูห่ ลายประการ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมิได้ร่างขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมการ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 กาหนดว่า “ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ง
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
86

81

กลั่นแกล้ง รั ง แกทางอิ นเทอร์ เน็ ตโดยเฉพาะ เมื่ อวิเคราะห์ ก ฎหมายเกี่ ย วกับ การเฝ้ า ติ ดตามคุ ก คามทาง
อิ นเทอร์ เน็ ตแล้วพบว่า แม้อาจนามาปรั บ ใช้ไ ด้แต่ ก็ ไ ม่ ค รอบคลุ ม พฤติ ก รรมการกลั่นแกล้ง รั ง แกอย่า ง
เหมาะสม ในสหรัฐอเมริ กาจึงมีการเสนอร่ างกฎหมายสาหรับการกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์ เน็ตโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม ในระดับรั ฐบาลมลรั ฐมี กฎหมายเกี่ ยวกับการกลัน่ แกล้งรั งแกออนไลน์โดยเฉพาะ
หลายมลรัฐ ซึ่ งมีองค์ประกอบสาหรับใช้เฉพาะการกลัน่ แกล้งออนไลน์ อีกทั้งมีมาตรการโดยเฉพาะสาหรับ
เด็กด้วย
เมื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมดังกล่าวกับกฎหมายไทยแล้วพบว่า แม้มีกฎหมายหลายฉบับที่ อาจ
เกี่ ยวข้องและนามาปรับใช้ได้ แต่คณะผูว้ ิจยั เห็ นว่ากฎหมายดังกล่าวที่เป็ นอยู่ยงั มีปัญหาด้านองค์ประกอบ
ขอบเขตการใช้บ งั คับ หลายประการที่ ท าให้ไ ม่ อาจนามาปรั บ ใช้ก ับ พฤติ ก รรมการกลั่นแกล้ง รั ง แกทาง
อินเทอร์ เน็ตได้อย่างเหมาะสม เช่น
-การกลัน่ แกล้งรังแกโดยใช้คาพูด หากเป็ นการหมิ่นประมาท ไม่สามารถใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้
-การกลัน่ แกล้งรั งแกโดยโพสต์ขอ้ มู ลเท็จเกี่ ยวกับเด็ก หรื อข้อมู ลทาร้ ายจิ ตใจที่ ไม่เป็ นการหมิ่ น
ประมาท สามารถใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้ แต่มีปัญหาก็คือโทษตามมาตรา 14 มีกาหนดจาคุกถึง 5 ปี อาจ
ไม่เหมาะสมสาหรับการปรับใช้กบั กรณี การกลัน่ แกล้งระหว่างเด็ก
-การนาข้อมูลของเด็กที่ เป็ นเรื่ องจริ งมาโพสต์กลัน่ แกล้ง ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ มาตรา 14
-การติดตามรบกวน เช่น แอดเป็ นเพื่อนในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ยังไม่เป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์
คณะผูว้ ิจยั จึงเสนอให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มเติมฐานความผิดการกลัน่ แกล้งรั งแก
ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยเสนอให้ พิ จ ารณาองค์ป ระกอบของร่ า งกฎหมาย “Megan Meier Cyber-bullying
Prevention Act” เป็ นแนวทางในการร่ างกฎหมายไทย กล่าวคือ
“ผูใ้ ดส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ด้วยเจตนาในการบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ รบกวน หรื อก่อให้เกิ ดความเศร้า
ทางอารมณ์ต่อผูอ้ ื่น ผูน้ ้ นั กระทาผิดฐานกลัน่ แกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต ต้องระวางโทษ…”
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากฎหมายระดับมลรัฐของสหรัฐอเมริ กาแล้ว คณะผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเชิง
นโยบายดังนี้
ประเด็นสาคัญ

กฎหมายไทยปัจจุบนั

นิยามของการกลัน่
ไม่มี
แกล้งรังแกเด็กออนไลน์
การกาหนดความผิดใน อยูภ่ ายใต้กฎหมายหลาย
กฎหมาย
ฉบับกระจัดกระจาย

กฎหมายต่างประเทศ

กฎหมายมลรัฐใน
สหรัฐอเมริ กา
มีเป็ นกฎหมายเฉพาะ
เช่น มลรัฐใน
สหรัฐอเมริ กา
การกาหนดมาตรการ
ไม่มีมาตรการทางเลือก มีมาตรการทางเลือก
ทางเลือก
ตามกฎหมายเฉพาะ
ตามกฎหมายเฉพาะ
(ต้องพิจารณากฎหมาย เช่น การอบรม การ
อื่น เช่น วิธีพิจารณา
ออกคาสั่งห้ามเข้าใกล้
ความเกี่ยวกับเด็ก)
เด็ก
มาตรการในสถานศึกษา ไม่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎหมายมลรัฐของ
เกี่ยวกับการศึกษา
สหรัฐอเมริ กา กาหนด
หน้าที่ของสถานศึกษา
ในการป้ องกันการ
กลัน่ แกล้งออนไลน์

ข้อเสนอการพัฒนา
กฎหมายไทย
กาหนดนิยามการกลัน่
แกล้งรังแกให้ชดั เจน
กาหนดความผิดเป็ น
กฎหมายเฉพาะ

ควรมีมาตรการทางเลือก
นอกจากโทษอาญา โดย
กาหนดในกฎหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับการกลัน่
แกล้งออนไลน์
ควรมีการกาหนดหลัก
ป้ องกันกลัน่ แกล้ง
ออนไลน์ในกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษา โดย
ให้สถานศึกษามีหน้าที่
ป้ องกัน
ตารางที่ 2.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ Cyber bullying ของไทย

83

ประเด็นที่ 3
กฎหมายเกีย่ วกับสื่ อลามกอนาจารเด็กออนไลน์
ในประเด็นนี้ จะเริ่ มจากการศึ กษาความหมายของสื่ อลามกอนาจารเด็ก และชี้ ให้เห็ นกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ความหมายของคาว่า “ลามก” (Obscenity) และ “อนาจาร” (Pornography)
การพิ จ ารณาความหมายของค าว่า ลามกและอนาจารมี ค วามส าคัญ เนื่ อ งจากการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามสื่ อลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์ เน็ตมีความจาเป็ นต้องจาแนกว่าเป็ นสื่ อลามกอนาจาร
ประเภทใด เพื่อป้ องกันและปราบปรามสื่ อลามกอนาจารได้ถูกประเภท ในส่ วนนี้จะกล่าวถึงความหมายของ
คาว่า ลามก และ อนาจาร
ความหมายของคาว่า “ลามก”
คาว่า “ลามก” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คานิยาม ลามก
หมายถึง หยาบช้าต่าทราม หยาบโลน อันเป็ นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม87
ความหมายตามกฎหมายไทย
ประมวลกฎหมายอาญาไทยมี หลายฐานความผิ ดที่ มี ค าว่า “ลามก” เป็ นองค์ประกอบความผิด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรา 287 บัญญัติวา่ “ผูใ้ ด
(1) เพื่ อความประสงค์แห่ ง การค้า หรื อโดยการค้า เพื่ อการแจกจ่ า ยหรื อ เพื่ อ การแสดงอวดแก่
ประชาชน ท า ผลิ ต มี ไ ว้ น าเข้า หรื อ ยัง ให้ น าเข้า ในราชอาณาจัก ร ส่ ง ออก หรื อ ยัง ให้ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรื อยังให้พาไปหรื อทาให้แพร่ หลายโดยประการใด ๆ ซึ่ งเอกสารภาพเขียน ภาพพิมพ์
ภาพระบายสี สิ่ งพิมพ์ รู ปภาพภาพโฆษณา เครื่ องหมาย รู ปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ หรื อสิ่ งอื่นใดอัน
ลามก

87

ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่ องเดิม, หน้า 1054.
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(2) ประกอบการค้า หรื อมีส่วนหรื อเข้าเกี่ ยวข้องในการค้าเกี่ ยวกับวัตถุ หรื อสิ่ งของลามกดังกล่ าว
แล้ว จ่ายแจกหรื อแสดงอวดแก่ประชาชนหรื อให้เช่าวัตถุหรื อสิ่ งของเช่นว่านั้น
(3) เพื่อจะช่วยการทาให้แพร่ หลาย หรื อการค้าวัตถุ หรื อสิ่ งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรื อไข
ข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระทาการอันเป็ นความผิดตามมาตรานี้ หรื อ โฆษณาหรื อไขข่าวว่าวัตถุหรื อ
สิ่ งของลากดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรื อโดยวิธีใด”
นอกจากนี้ ยังมีฐานความผิดอื่นที่มีคาว่าลามก เช่น มาตรา 388 “ผูใ้ ดกระทาการอันควรขายหน้าต่อ
หน้าธารกานัล โดยเปลือยหรื อเปิ ดเผยร่ างกาย หรื อกระทาการลามกอย่างอื่น”
อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้บญั ญัตินิยามคาว่า ลามก ไว้โดยตรงในประมวลกฎหมายอาญา ให้ศาล
เข้ามาใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่าสิ่ งใดเข้าลักษณะเป็ นสื่ อลามกลามกหรื อไม่ ดังนั้น ความหมายคาว่าลามกใน
กฎหมายไทยจึงตีความตามแนวคาพิพากษาศาลฎี กาและแนวความเห็ นของนักกฎหมายไทยประกอบกัน
ดังนี้
1) แนวคาพิพากษาศาลฎีกา
ลักษณะทีถ่ ือไม่ เป็ นภาพลามก
ภาพพิมพ์ของกลางเป็ นเพียงภาพที่ แสดงถึ งส่ วนสัดความสมบู รณของร่ างกายที่ มิได้มีสิ่ ง
ปกปิ ดโดยเฉพาะส่ วนล่างก็พยายามปกปิ ดหรื อทาเป็ นเพียงเงาๆ และได้ลบเลือนให้เป็ นอวัยวะที่ราบเรี ยบ
แล้ว ภาพไม่มีลกั ษณะน่าเกลียดน่าอุดจาดบัดสี แล้ว ดังนี้ ไม่ถือว่าเป็ นภาพลามกตามความหมายที่บญั ญัติไว้
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 88
ลักษณะทีถ่ ือเป็ นภาพลามก
ภาพพิมพ์ของกลางเป็ นภาพหญิ งสาวซึ่ ง เป็ นบางภาพเปิ ดเผยเต้า นมอย่างโจ่ง แจ้ง ส่ วนที่
อวัย วะเพศแม้จะมี ผ า้ อาภรณ์ ป กปิ ดไว้ แต่ ก็ ป กปิ ดไว้อย่า งหมิ่ นเหม่ ซึ่ ง นอกจากจะอยู่ใ นอิ ริย าบทที่ ไ ม่
เรี ยบร้อยไม่น่าดู แล้ว ยังอยูใ่ นอิริยาบถที่น่าเกลียดน่าบัดสี อีกด้วย กล่าวคือ มีบางภาพอยูใ่ นอิริยาบทนอนก็
นอนหงายถ่างขาออกอย่างกว้างทานองเจตนาเพื่ออวดอวัยวะเพศอย่างเด่นชัด ส่ วนภาพที่อยูใ่ นอิริยาบทนัง่ ก็
นัง่ ถ่างขาออกแม้จะมีผา้ ปกปิ ดอวัยวะเพศก็เป็ นผ้าบางใส ซึ่ งแสดงว่าต้องการอวดอวัยวะเพศเช่นเดียวกับภาพ
88
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ในอิริยาบทนอนดังกล่าว จึงเป็ นภาพที่มีเจตนายัว่ ยุให้บงั เกิดความใคร่ ทางอารมณ์โดยตรง ถือเป็ นภาพลามก
ตามความหมายที่บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287(1)89
ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย ภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปร่ งตามีผชู ้ ายนอนกอดมือโอบ
บริ เวณทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือจับหู โทรศัพท์กดที่อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายมีแห
คลุมตัวมือข้างหนึ่ งกุมนมอีกข้างหนึ่ งกุมอวัยวะเพศ ภาพหญิงเปิ ดเสื้ อให้เห็นนม ล้วงมือเข้าไปในกระโปรง
ภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงในมือล้วงไปที่อวัยวะเพศ และภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้น มือข้าง
หนึ่ ง ล้วงไปจับ ที่ อวัย วะเพศ ภาพดัง กล่ า วแม้ไ ม่ เห็ นอวัย วะเพศชัดเจนแต่ ก็ มี ล ัก ษณะส่ อไปในด้า นยัว่ ยุ
กามารมณ์ และภาพหญิงเปลือยตลอดร่ างซึ่ งพอเห็นอวัยวะเพศได้บา้ งถือได้วา่ เป็ นภาพอันลามก ไม่ใช่ภาพ
ศิลปะ ที่แสดงถึงส่ วนสัดความสมบูรณ์ของร่ างกาย ข้อความต่าง ๆ ที่ได้บรรยายถึงการร่ วมประเวณี ของชาย
และหญิงอย่างชัดเจนละเอียดลออ โดยบรรยายถึงอารมณ์ของชายและหญิงไปในทางยัว่ ยุกามารมณ์ แม้จะ
มิได้ใช้ถอ้ ยคาหยาบคาย ก็ถือได้วา่ เป็ นข้อความอันลามก 90
นอกจากคาว่า “ลามก” แล้ว กฎหมายอาญายังได้กาหนดความผิดสาหรับ “การลามกอย่างอื่น”
ในส่ วนของความผิดลหุ โทษ ซึ่ งศาลได้ตีความอย่างกว้างครอบคลุมถึงการกล่าววาจาด้วย เช่น ในคาพิพากษา
ฎีกาที่ 1069/2506 วินิจฉัยว่าคาว่า “การกระทาการลามกอย่างอื่น” ตามประมวลกฎหมายอาญา ในมาตรา 388
ไม่ได้หมายความเฉพาะแต่เรื่ องเกี่ ยวกับร่ างกายเท่านั้น หมายความรวมถึ งทางวาจาด้วย จาเลยกล่าวคาว่า
“เย็ดโคตรแม่มึง” ต่อหน้าธารกานัล จึงเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 388 แล้ว
2) แนวความคิดเห็นของนักกฎหมาย
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์ อธิ บายว่า “สิ่ งอันลามก” คือ น่ าอับอายในทางเพศต่อหู ตา น่ า
อุจาดบัดสี ตรงกันข้ามกับสิ่ งที่เป็ นศิลปะอันแสดงถึงความงามและฝี มือของศิลปิ น ศิลปะหรื อลามกพิจารณา
ตามความรู ้สึกของวิญญูชนผูม้ ิใช่เคร่ งครัดต่อจารี ตประเพณี โดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยโลก91
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คาพิพากษาศาฎีกาที่ 6301/2533

90

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3501/2531
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จิตติ ติงศภัทิย,์ คาอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตอนที่ 2 และภาค 3, (กรุ งเทพมหานคร: เนติบณ
ั ฑิตย

สภา, 2513), หน้า 1524.
86

ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต ณ นคร มีความเห็นว่า “สิ่ งใดเป็ นสิ่ งอันลามก”หรื อไม่น้ นั เป็ นเรื่ องที่
ยากจะวินิจฉัยเพราะเกี่ยวพันเรื่ องศิลปะ การที่จะวินิจฉัยว่าสิ่ งใดเป็ นสิ่ งลามกหรื อไม่น้ นั จึงมิใช่การพิจารณา
ว่าสิ่ งนั้นฝ่ าฝื นความรู ้ สึกทางศีลธรรมโดยทัว่ ไปของวิญญู ชน แต่ตอ้ งพิจารณาว่าผูท้ ี่ พอมีความเข้าใจทาง
ศิลปะรู ้สึกเช่นนั้นหรื อไม่ ซึ่ งต้องพิจารณาเป็ นรายๆ ไป92
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกี ย รติ มี นะกนิ ษ ฐ อธิ บ ายว่า “สิ่ ง ลามก” หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ผูพ้ บเห็ นมี
ความรู ้สึกอุจาด บัดสี หยาบช้า น้อมนาไปสู่ ความชัว่ หรื อความใคร่ ทางกามารมณ์ ส่ วนใหญ่จะเป็ นในรู ปของ
ภาพเปลื อยของมนุ ษย์หรื อภาพอวัยวะเพศทั้งของหญิ งและชาย ภาพการร่ วมเพศหรื อการบรรยายให้เกิ ด
จินตนาการดังกล่าวเพื่อยัว่ ยุให้เกิดกามารมณ์ 93
จากแนวคาพิพากษาศาลฎีกาและแนวความเห็นของนักกฎหมายไทยประกอบกัน พอสรุ ปได้
ว่า สิ่ งลามก หมายถึง สิ่ งน้อมนาจิตใจนาพาให้บุคคลพบเห็นสิ่ งที่ไม่ดี สิ่ งน่ารังเกียจ มุ่งยัว่ ยุกามารมณ์กระตุน้
ความรู ้สึกทางเพศของบุคคลที่พบเห็นเป็ นสาคัญโดยไม่ได้คานึงถึงด้านศิลปะและคุณค่าทางศีลธรรม
ความหมายตามกฎหมายต่ างประเทศ
คาว่า “ลามก” มีคาที่ใช้อยู่ 2 คา คือ “Pornography” และ “Obscenity” มีความหมายใกล้เคียง
กัน แต่มีการใช้ที่แตกต่างกัน 94 ดังนี้
ค าว่ า “Pornography” ใน Merriam Webster’s Collegiate Dictionary มี ที่ ม าจากภาษากรี ก
pornographos มีความหมายว่า การเขียนเรื่ องของหญิ งโสเภณี แต่ปัจจุบนั รวมการบรรยายถึ งพฤติการทาง
เพศ เช่น ภาพหรื องานเขียน วัตถุ เช่นหนังสื อหรื อรู ปภาพ ที่นาไปสู่ ความตื่นเต้นทางเพศ หรื อการบรรยายถึง
การกระทาที่มีอาการตื่นเต้นเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงอย่างรวดเร็ ว
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คณิ ต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุ งเทพมหานคร: วิญญูชน, 2553), หน้า 211.

93

ทวีเกี ยรติ มีนะกนิ ษฐ, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุ งเทพมหานคร:

วิญญูชน, 2557), หน้า 212-213.
94

เนติ รั ตนากร, “การให้ ความคุ้มครองเด็กตามกฎหมายควบคุมสื่ อลามก : ศึ กษาเปรี ยบเทียบกฎหมายไทย

อั ง กฤษ สหรั ฐ อเมริ ก า และเยอรมั น .” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 13.
87

คาว่า “Obscenity” มีที่มาจากภาษาลาติน obscenus หรื อ obscenus มีความหมายว่า ความรู ้สึก
น่ารังเกียจหรื อสิ่ งที่น่ารังเกียจในทางศีลธรรมหรื อคุณงามความดี
การใช้คาทั้งสองมีความต่างกัน คาว่า “Pornography” ใช้บรรยายวัตถุท้ งั หมดที่เป็ นเรื่ องทาง
เพศโดยแท้ และมุ่งต่อการปลุกเร้าอารมณ์เพศ คาว่า “Obscenity” ใช้ในด้านความรู ้สึกหรื อแสดงลักษณะของ
วัตถุสิ่งลามก สิ่ งของ หรื อการแสดงที่เป็ นลามก และใช้ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับสิ่ งลามกในทางกฎหมาย
ความหมายของคาว่า “อนาจาร”
ความหมายทัว่ ไป
คาว่า “อนาจาร” ตามความหมายในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คา
นิ ยาม อนาจาร หมายถึง ความประพฤติชวั่ เป็ นฐานความผิดอาญาที่ผกู ้ ระทากระทาการอันควรขายหน้าต่อ
หน้าธารกานัลโดยเปลือยหรื อเปิ ดเผยร่ างกายหรื อกระทาการลามกอย่างอื่น95
ความหมายตามกฎหมายไทย
กฎหมายไทยไม่ได้บญั ญัตินิยามคาว่า อนาจาร ไว้โดยตรงแม้จะบัญญัติคาว่าอนาจารไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 และมาตรา 279 ดังนั้น ความหมายคาว่าอนาจารตามกฎหมายไทยจึง
ตีความตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาและแนวความเห็นของนักกฎหมายไทยประกอบกัน ดังนี้
1) แนวคาพิพากษาศาลฎีกา
การกระทาอนาจารคือการกระทาที่ไม่สมควรในทางเพศ เพียงแต่กอดจูบลู บคลา แตะต้อง
เนื้ อตัวร่ างกายในทางไม่สมควรก็เป็ นความผิดสาเร็ จแล้ว ส่ วนการกระทาชาเราจะเป็ นความผิดสาเร็ จเมื่อใช้
อวัยวะเพศของชายบังคับใส่ ล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิ ง การกระทาชาเราจึ งรวมถึ งการกระท า
อนาจารอยูใ่ นตัว 96
2) แนวความคิดเห็นของนักกฎหมาย
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ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่ องเดิม, หน้า 1368.
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คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4024/2534 และคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2049/2560
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ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์ อธิ บายว่า “การกระทาอนาจาร” เป็ นความประพฤตินอกแบบ
หรื อชัว่ หรื อไม่สมควรทางเพศ การกระทาที่ฝ่าฝื นศีลธรรมอันดี โดยไม่ได้หมายความเฉพาะถึงในทางความ
ใคร่ หรื อในประเวณี เท่านั้น แต่รวมถึงการทาให้อบั อายขายหน้าในทางเพศด้วย ต้องเป็ นการกระทาต่อเนื้ อตัว
ร่ างกายของบุคคลโดยตรงแล้วถือว่าเป็ นการกระทาในลักษณะอนาจารได้ โดยการพิจารณาถึงลักษณะการ
กระทาที่ปรากฎว่ามีการกระทาที่ ทาให้ผูถ้ ู กกระทาเกิ ดความรู ้ สึกอับอายในทางเพศด้วย ดังนั้น การกล่ าว
ถ้อยคา เขียนภาพ แม้เป็ นการกระทาทางเพศ แต่ไม่ถือเป็ นอนาจารเพราะไม่ได้เป็ นการกระทาต่อเนื้อตัวของ
บุคคลโดยตรง การกระทาอนาจาร เช่น การกอด ปล้ า หรื อสัมผัสจับอวัยวะเพศอย่างใดของหญิง แต่ถา้ การ
กระทานั้นเป็ นการกระทาโดยสมัครใจไม่เป็ นการอนาจาร97
ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต ณ นคร อธิ บายว่า “การกระทาอนาจาร” คือ การกระทาที่ในทางภาวะ
วิสัยเป็ นการละเมิดหรื อฝ่ าฝื นความรู ้ สึกอับอายในทางเพศโดยทัว่ ไปอย่างร้ ายแรง และเป็ นการกระทาที่
ในทางอัตวิสัยได้ถูกกระทาลงด้วยความต้องการทางเพศหรื อความใคร่ การกระทาที่เป็ นอนาจารเป็ นการ
กระทาที่มุ่งหมายหรื อประสงค์เพื่อก่อหรื อระงับความต้องการทางเพศหรื ออารมณ์ทางเพศของตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น เช่ น การกอด จูบ ลู บคลา สัมผัสจับต้องอวัยวะเพศของหญิง และการกระทาที่เป็ นอนาจารต่อเนื้ อตัว
ของบุคลแม้จะเป็ นการผ่านบนเสื้ อผ้าก็ตาม 98
วีระวัฒน์ ปวราจารย์ อธิ บายว่า อนาจาร คือ การกระทาที่ไม่สมควรในทางเพศต่อร่ างกายของ
บุ คคลอื่ นอันเป็ นการกระทาต่อเนื้ อตัวบุ คคลอื่ น เช่ น เพียงกอดจู บลู บคลา แตะเนื้ อตัวร่ างกายในทางไม่
สมควร การกระทาต่อเนื้ อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศมิได้หมายความเฉพาะการประเวณี หรื อความใคร่
เท่านั้น แต่รวมถึงการกระทาให้อบั อายขายหน้าทางเพศด้วย ดังนั้น การกล่าวถ้อยคา การเขียนภาพ แม้จะไม่
สมควรในทางเพศ แต่มิได้กระทาต่อเนื้อตัว จึงไม่ใช่อนาจาร 99
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จิตติ ติงศภัทิย,์ เรื่ องเดิม, หน้า 1484-1485.
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คณิ ต ณ นคร, เรื่ องเดิม, หน้า 433-434.

99

ประเสริ ฐ เสี ย งสุ ท ธิ ว งศ์ , บรรณาธิ ก าร, รวมค าบรรยาย ภาคหนึ่ ง สมั ย 67 ปี การศึ ก ษา 2557 เล่ ม ที่ 15

(กรุ งเทพมหานคร: สานักอบรมศึกษากฎหมายเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2557), หน้า 267-268.
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จากแนวคาพิพากษาศาลฎีกาและแนวความเห็นของนักกฎหมายไทยประกอบกัน พอสรุ ปได้
ว่า อนาจาร หมายถึง การกระทาที่ไม่สมควรทางเพศมุ่งกระทาต่อเนื้อตัวร่ างกายบุคคลอื่น ทาให้ผอู ้ ื่นรู ้สึกอับ
อายในทางเพศ
ความหมายตามกฎหมายต่ างประเทศ
Oxford Dictionary ได้ใ ห้นิย ามค าว่า “อนาจาร” (indecent) ถ้าเป็ นค าคุ ณศัพ ท์ adjective100
หมายถึง
(1) เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไปที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ความสัมพันธ์ในเรื่ องทางเพศ (การกระทาที่ไม่เหมาะสม)
(2) ไม่เหมาะสมหรื อไม่สมควร
Black’s Law Dictionary indecency ได้ให้นิยามคาว่า “อนาจาร” (indecent)101 หมายถึง สิ่ งที่
เป็ นที่น่ารังเกียจของขนบธรรมเนียมประเพณี
ความแตกต่ างของคาว่า “ลามก” กับ “อนาจาร”
คาว่า ลามก กับ อนาจาร ความหมายของคาทั้งสองคามี ค วามเหมื อนกันในส่ วนของเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวกับเพศ โดยแตกต่างกันในส่ วนของคาว่า ลามก เป็ นสิ่ งน้อมนาจิตใจนาพาให้บุคคลพบเห็นสิ่ งที่ไม่ดี สิ่ ง
น่ารังเกียจ มุ่งยัว่ ยุกามารมณ์กระตุน้ ความรู ้สึกทางเพศของบุคคลที่พบเห็นเป็ นสาคัญ โดยไม่ได้คานึ งถึงด้าน
ศิลปะและคุณค่าทางศีลธรรม ตามที่ปรากฎคาว่าลามกในประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติคาว่าลามกในมาตรา
287
คาว่า อนาจาร เป็ นการกระทาที่ไม่สมควรทางเพศโดยไม่มุ่งหมายเป็ นการยัว่ ยุกระตุน้ ความรู ้สึกทาง
เพศแก่บุคคลที่ได้พบเห็ น แต่มุ่งกระทาต่อเนื้ อตัวร่ างกายบุคคลอื่นทาให้ผูอ้ ื่ นรู ้ สึกอับอายในทางเพศ เช่ น

Oxford Dictionary, Definition of indecent in English:
1. Not conforming with generally accepted standards of behavior, especially in relation to sexual matters:
indecent acts
2. Not appropriate or fitting: they leaped the suggestion with indecent haste
101
Henry Campbell Black, op.cit.,p. 1056.
100
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บุ คคลเปลื อยกายเดิ นในที่ สาธารณะจะเป็ นการ อนาจาร ไม่ใช่ เป็ น ลามก ตามที่ ปรากฎคาว่าอนาจารใน
ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 283ทวิ มาตรา 284
คาว่า ลามก กับ อนาจาร โดยส่ วนใหญ่ เข้าใจว่ามี ความหมายเหมื อนกันเป็ นคาเดี ยวกัน “ลามก
อนาจาร” ปรากฎในพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37
“ห้ามไม่ให้ออกอากาศเนื้ อหารายการที่มีลกั ษณะขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีการกระทาซึ่ งเข้า
ลักษณะลามกอนาจาร” ใช้คาว่า “ลามกอนาจาร” มีความหมายว่า การกาหนดเนื้ อหาที่ห้ามออกอากาศใน
เนื้ อหาเป็ นการกระทาต่อบุคคลหรื อแสดงออกในรู ปแบบต่างๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการกระทาที่ ไม่สมควร
ในทางเพศ
โดยในปี พ.ศ. 2556 สานักงานกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) พิจารณาบทลงโทษช่ อง
“รายการแก๊งการ์ ตูน” ของ บริ ษทั โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ที่มีเนื้ อหาไม่เหมาะสมแก่เด็ก โดยมี
ฉากที่ทาให้ก่อให้เกิ ดการยัว่ ยุทางเพศ มีท่าทางการมีเพศสัมพันธ์ เข้าลักษณะการห้ามออกอากาศรายการ
เนื้ อหาขัดต่อศี ลธรรม และลามกอนาจารมาเผยแพร่ ตามมาตรา 37 ตามพระราชบัญญัติป ระกอบกิ จการ
กระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยงดออกอากาศการ์ ตูนดังกล่าว ให้เหตุผลเนื่องจากทางสถานี
เป็ นช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว
นางสาวสุ ภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ และกรรมการด้านคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค ให้ค วามเห็ นว่า “การแบนการ์ ตูนดัง กล่ า วต้องให้เหตุ ผ ลประกอบว่า ใช้ดุล พิ นิ จการพิ จ ารณา
ความผิดตามมาตรา 37 นั้นด้วยฐานความผิดใด เนื่องจากความหมายของการกระทาผิดในฐานขัดต่อศีลธรรม
อันดี หรื อฐานลามกอนาจาร หรื อการคุม้ ครองเด็กมีขอบเขตที่กว้างมาก” 102
มติ ของสานักงานกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ จากการพิจารณาบทลงโทษช่ องของ บริ ษทั โรส
มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ความผิดตามมาตรา 37 พระราชบัญญัติประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แสดงให้เห็นถึงปั ญหาคาของกฎหมาย คาว่า “ลามกอนาจาร” ที่มีขอบเขตกว้าง
เกินไปในกฎหมาย จนทาให้เกิดปั ญหาในการตีความ

ไทยรั ฐ รวมกระแสชาวเน็ ต แอนตี้ กสท.ขอความเป็ นธรรมให้ ‘เคนชิ โ ร่ ’ [ออนไลน์ ] , 2556 http://
www.thairath.co.th/content/366372 [2 เมษายน 2558].
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91

แนวทางการให้ ความหมายลามกและอนาจารตามกฎหมายต่ างประเทศ
ในส่ วนนี้จะกล่าวถึงแนวทางการให้ความหมายสื่ อลามกตามกฎหมายต่างประเทศว่าได้ให้บทนิ ยาม
ของคาว่าลามกและอนาจารเป็ นการเฉพาะหรื อไม่ เพื่อนาไปสู่ แนวทางการพิจารณาความหมายการตีความ
ของถ้อยคาดังกล่าวให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ
แนวทางการให้ ความหมายประเทศอังกฤษ
คดี R. v. Hicklin ปี พ.ศ. 2411 เป็ นคดี สร้ างบรรทัดฐานได้ให้จากัดความของคาว่า ลามก โดยให้
นิ ยามของคาว่า “ลามก” ในคดีมุ่งหมายถึงสิ่ งที่นามาประกอบด้วย คือสิ่ งเหล่านั้นมีแนวโน้มก่อให้เกิดความ
เสื่ อมทรามในทางศีลธรรมแก่ผบู ้ ริ โภคสิ่ งเหล่านั้น ตลอดจนก่อให้เกิดผลเป็ นการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรื อเสื่ อมทราม103
กฎหมายควบคุ ม สิ่ ง พิ ม พ์ล ามก (The Obscene Publication Act 1959) ได้มี ก ารให้ความหมายใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกันตามมา ในวัตถุประสงค์ของกฎหมายการพิจารณาว่าเป็ นสิ่ งลามกเป็ นสิ่ งที่ประกอบกัน
ทั้งหมดทุกส่ วนส่ งผลกระทบทาให้ผูท้ ี่อ่าน พบเห็ น หรื อการได้ยินสิ่ งเหล่านั้นมีแนวโน้มที่เกิ ดความเสื่ อม
ทรามทางศีลธรรม104
แนวทางการให้ ความหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศที่ให้ความคุม้ ครองเสรี ภาพของบุคคล โดยเฉพาะสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ น
ของประชาชนในบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญ เรื่ องการคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ มาตรา 1 (The
Regina v. Hicklin, L.R. 2 Q.B.360 “The test obscenity whether the tendency of the matter charged as obscenity
is to deprave and corrupt those whose mind are open to such immoral influences and into whose hands such publication
might fall.”
104
The Obscene Publication Act 1959, section 1
( l) For the purposes of this Act an article shall be deemed Test of to be obscene if its effect or ( where the article
comprises two or obscenity. more distinct items) the effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to
deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter
contained or embodied in it.
(2) In this Act "article" means any description of article containing or embodying matter to be read or looked at or
both, any sound record, and any film or other record of a picture or pictures.
103
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First Amendment) แต่กฎหมายไม่ได้ให้เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นโดยไร้ ขอบเขต การแสดงความ
คิดเห็นในทางไม่เหมาะสมย่อมไม่ได้รับความคุ ม้ ครองตามกฎหมายและถือว่าผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนู ญ
ดังนั้นสามารถบัญญัติกฎหมายควบคุมสื่ อลามกได้
ในปี พ.ศ. 2500 คดี Roth v. United state เกิดเป็ นคดีที่วางบรรทัดฐานการพิจารณาเรื่ องสิ่ งลามกเป็ น
คดีแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 คดี Miller v. California ได้วางบรรทัดฐานการพิจาiณาว่าสิ่ งใดเป็ นสิ่ งลามกซึ่ ง
แก้ไขจากคดี Roth v. United state โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเรี ยกว่า “Three-Prong Test” มีหลักสาคัญ 3
ประการ ดังต่อไปนี้ 105
(ก) พิจารณาจากความนึ กคิดของวิญญู ชนในสมัยนั้น เป็ นวิญญู ชนทัว่ ไป (average person)
ของชุ มชนนั้นๆ มิ ใช่ วิญญู ชนของประเทศโดยรวม เมื่ อมองงานนั้นโดยรวมว่า เป็ นงานที่ น้อมนาให้ เกิ ด
ตัณหาหรื อไม่
(ข) งานที่บรรยายหรื อพรรณาถึงการกระทาทางเพศในความหมายที่มีการกาหนดโดยเฉพาะ
ตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายของแต่ละมลรัฐ
(ค) งานชิ้นนั้นปราศจากคุณค่าตามสมควรทางวรรณกรรม ศิลปะ การเมืองการปกครอง หรื อ
วิช าการหรื อไม่ และได้นามาใช้เป็ นบรรทัดฐานในการวินิจฉัย ชี้ ข าดความเป็ นวัตถุ ลามกของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ปั จจุบนั หลักเกณฑ์ในคดี Miller v. California ได้ถูกนามาใช้เป็ นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยชี้ ข าด
ความเป็ นสื่ อลามกของสหรัฐอเมริ กา โดยแนวทางการพิจารณาว่าสิ่ งใดเป็ นสื่ อลามกของสหรัฐอเมริ กาใน

105

Three-pronged test:

(a) whether "the average person, applying contemporary community standards" would find that the work, taken
as a whole, appeals to the prurient interest,
(b) whether the work depicts or describes, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined by the
applicable state law, and
(c) whether the work, taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or scientific value. If a state
obscenity law is thus limited, First Amendment values are adequately protected by ultimate independent appellate review
of constitutional claims when necessary.
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ระดับสหรัฐและระดับมลรัฐมีความแตกต่างตามสภาพสังคม กฎหมายบัญญัติห้ามและกาหนดโทษเกี่ยวกับ
การครอบครองเพื่อการค้าและการนาเข้าส่ งออก การขนส่ ง การกระจายเสี ยงและการเผยแพร่ สื่อลามก ดังนี้
กฎหมายระดับสหรัฐ (Federal Law) กาหนดองค์ประกอบความผิดดังนี้
(1) การครอบครองโดยเจตนาเพื่อขายสิ่ งลามกบนอาณาเขตสหรัฐ106
(2) การนาเข้าหรื อส่ งออกวัตถุอนั ลามก107
(3) การขนส่ งวัตถุลามกเพื่อการขายหรื อจาหน่ายสิ่ งลามก108
(4) การมีส่วนในธุ รกิจการขายหรื อจาหน่ายสิ่ งลามก109
(5) การกระจายเสี ยงด้วยถ้อยคาอันลามก110
(6) การเผยแพร่ วตั ถุอนั ลามกผ่านทางเคเบิลหรื อรายการโทรทัศน์ 111
กฎหมายระดับมลรัฐ (State Law) โดยกฎหมายของมลรัฐมีความแตกต่างกันตามสภาพของสังคม
แต่ก็มีบทบัญญัติความผิดที่เหมือนกับระดับสหรัฐหลายฐานความผิด เช่น การขาย การยืม การนาออกแสดง
หรื อการเผยแพร่ สิ่งลามก
กฎหมายระดับมลรัฐที่มีนิยามความหมายของคาว่า ลามก มีตวั อย่างดังต่อไปนี้
กฎหมายมลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย (California State) ได้ ก าหนดความหมายของค าว่ า สิ่ ง ลามก
หมายความถึง สิ่ งที่ประกอบกันทั้งหมด พิจารณาจากความนึกคิดของวิญญูชนทัว่ ไปในสมัยนั้น ตัดสิ นว่าสิ่ ง

Title 18 of the United States Code, Section 1460
Title 18 of the United States Code, Section 1462
108
Title 18 of the United States Code, Section 1465
109
Title 18 of the United States Code, Section 1466
110
Title 18 of the United States Code, Section 1464
111
Title 18 of the United States Code, Section 1468
106
107
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ลามกต้องเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดอารมณ์ทางเพศ ไม่วา่ จะด้วยการบรรยายหรื อพรรณาพฤติกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง
และสิ่ งนั้นปราศจากคุณค่าตามสมควรทางวรรณกรรม ศิลปะ การเมืองการปกครอง หรื อวิทยาศาสตร์ 112
กฎหมายมลรัฐเคนทักกี้ (Kentucky State) กาหนดคานิยามของคาว่า ลามก หมายความถึง
(ก) พิ จารณาจากความนึ ก คิ ดของวิญญู ช นทัว่ ไปในสมัย นั้น ตัดสิ นว่า สิ่ ง ลามกต้องเป็ นสิ่ ง
นาไปสู่ การดึงดูดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
(ข) โดยการบรรยายหรื อพรรณาพฤติกรรมทางเพศในทางน่ารังเกียจ
(ค) สิ่ ง นั้นปราศจากคุ ณค่ า ตามสมควรทางวรรณกรรม ศิ ล ปะ การเมื องการปกครอง หรื อ
วิทยาศาสตร์ 113
กฎหมายมลรัฐฟลอริด้า (Florida State) ได้กาหนดคานิยามคาว่า พฤติกรรมทางเพศ หมายความถึง
การร่ วมเพศหรื อการจาลองการร่ วมเพศ การเพศสัมพันธ์ในลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศ การแสดงให้เห็นความ
ทารุ ณโหดร้ าย การร่ วมเพศระหว่างคนกับสัตว์ การสาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเอง หรื อการแสดงอวัยวะเพศ
หรื ออวัยวะในร่ างกายในลักษณะการเชิ ญชวนทางเพศ หรื อการกระทาใดๆที่ มี ลกั ษณะก่ อให้เกิ ดความ
รุ นแรงหรื อการจาลองความรุ นแรงทางเพศ แต่ไม่รวมถึงการที่มารดาให้นมบุตร
การแสดงออกทางเพศ หมายถึ ง การที่ เ ด็ ก ที่ มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า 18 ปี เข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มใน
พฤติกรรมทางเพศ 114

California Penal Code, sections 311-312.7 As used in this chapter, the following definitions apply: (a) "Obscene
matter" means matter, taken as a whole, that to the average person, applying contemporary statewide standards, appeals to
the prurient interest, that, taken as a whole, depicts or describes sexual conduct in a patently offensive way, and that, taken
as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or scientific value.
113
Kentucky Revised Statutes, Chapter 531.010 Definitions.
(3) "Obscene" means:
( a) To the average person, applying contemporary community standards, the predominant appeal of the matter,
taken as a whole, is to prurient interest in sexual conduct; and
(b) The matter depicts or describes the sexual conduct in a patently offensive way; and
(c) The matter, taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or scientific value .
114
Florida Statutes, section 827.071
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1. กฎหมายระหว่างประเทศเกีย่ วกับสื่ อลามกเด็กออนไลน์
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษากฎหมายระหว่างประเทศที่ได้กาหนดฐานความผิดและองค์ประกอบ
ความผิดเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันและปราบปรามสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์ เน็ต แยกออกเป็ นกลุ่ม
ดังนี้
1) อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก
เป็ นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็ก โดยกาหนดสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานของเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการกระทาทางเพศที่มิชอบทุกรู ปแบบ เพื่อป้ องกัน
การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจารและที่เกี่ยวกับสิ่ งลามกอนาจาร115 โดยกาหนดให้รัฐ
ภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อป้ องกันการกระทาที่เกี่ยวกับเพศ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย116 ในความเห็นคณะผูว้ ิจยั แม้ไม่มีมาตรการในการป้ องกันและปราบปรามสื่ อลามก
เด็กบนอินเทอร์ เน็ตโดยตรง แต่การเผยแพร่ สื่อลามกที่เกี่ ยวกับเด็กบนอินเทอร์ เน็ตถื อได้วา่ เป็ นการกระทา
เกี่ยวกับเพศต่อเด็กที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรู ปแบบหนึ่งที่กฎหมายระหว่างประเทศให้ความคุม้ ครอง
2) พิธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก เรื่ องการขายเด็ก การค้าประเวณี เด็กและสื่ อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
เมื่อมีการตราพิธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก เรื่ องการขายเด็ก การค้าประเวณี
เด็กและสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก เป็ นการเพิ่มเติมอนุ สัญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กในเรื่ องการแสวงประโยชน์จากเด็ก

( h) “ Sexual conduct”

means actual or simulated sexual intercourse, deviate sexual intercourse, sexual bestiality,
masturbation, or sadomasochistic abuse; actual lewd exhibition of the genitals; actual physical contact with a person ’ s
clothed or unclothed genitals, pubic area, buttocks, or, if such person is a female, breast, with the intent to arouse or gratify
the sexual desire of either party; or any act or conduct which constitutes sexual battery or simulates that sexual battery is
being or will be committed. A mother’ s breastfeeding of her baby does not under any circumstance constitute “ sexual
conduct.”
(i) “Sexual performance” means any performance or part thereof which includes sexual conduct by a child of less
than 18 years of age.
115
Convention on the Rights of the Child, article 34
116
Convention on the Rights of the Child, article 35
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ในการแสดงลามกอนาจารและที่เกี่ยวกับสิ่ งลามกอนาจาร และกาหนดให้รัฐภาคีดาเนิ นมาตรการที่เหมาะสม
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อป้ องกันการกระทาที่เกี่ยวกับเพศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อ 34
และข้อ 35 ในพิธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กฯได้กาหนดความหมาย “สื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
(Child pornography) หมายความรวมถึง สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดซึ่ งเด็กเข้ามามีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเพศ
อย่างชัดแจ้ง ทั้งที่เป็ นจริ งหรื อจาลองขึ้น หรื อการนาเสนออวัยวะส่ วนใดในทางเพศของเด็กเพื่อมุ่งประสงค์
หลักในทางเพศ” 117 โดยรัฐภาคีตอ้ งมีมาตรการทางอาญาลงโทษการกระทาในเรื่ องสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก118
ฐานความผิดในเรื่ องสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ผูใ้ ดกระทาการผลิต แจกจ่าย เผยแพร่ นาเข้า ส่ งออก เสนอ ขาย
ครอบครองเพื่อมุ่งกระทาเกี่ ยวกับสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ต้องมีบทลงโทษกฎหมายอาญาหรื อกฎหมายที่มี
โทษทางอาญาที่เหมาะสมกับลักษณะความร้ายแรงของการกระทาความผิด ไม่วา่ การกระทานั้นจะกระทาใน
ราชอาณาจักรหรื อนอกราชอาณาจักร119
จากการศึ กษาพบว่า กฎหมายระหว่างประเทศมี การกาหนดมาตรการในการป้ องกันและ
ปราบปรามสื่ อลามกเด็กบนอินเทอร์ เน็ตโดยตรง โดยกาหนดฐานความผิดเรื่ องสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็กไว้ใน
พิธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กฯ รัฐภาคีตอ้ งดาเนิ นมาตราทางอาญาลงโทษผูก้ ระทาความผิด
ในเรื่ องสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ถือได้วา่ เป็ นการสร้างมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศในการคุม้ ครอง
เด็กในสอดคล้องกับสภาพปั ญหาในปั จจุบนั ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่ วมเป็ นภาคีท้ งั ในอนุ สัญญาว่า ด้วย
สิ ทธิ เด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก เรื่ องการค้าเด็ก และการค้าประเวณี และสื่ อลามก
ที่เกี่ยวกับเด็ก
2. กฎหมายต่ างประเทศเกีย่ วกับสื่ อลามกเด็กออนไลน์

117

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and

child pornography, article 2
118

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and

child pornography, article 1
119

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and

child pornography, article 3
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ในกฎหมายต่างประเทศ มีการกาหนดฐานความผิดและองค์ประกอบความผิด แยกออกเป็ นกลุ่ ม
ดังนี้
1) กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศที่ไม่ได้เข้าร่ วมภาคีในอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก แต่ได้มีกฎหมาย
หลายฉบับในประเทศที่ให้ความคุม้ ครองเด็กในเรื่ องสื่ อลามกบนอินเทอร์ เน็ตและให้ความคุม้ ครองเรื่ องสื่ อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์ เน็ต สามารถแยกได้เป็ นกลุ่ม ดังนี้
1.1) กฎหมาย Communication Decency Act of 1996 (CDA) ก าหนดฐานความผิ ด การใช้
คอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลลักษณะลามกอนาจารให้แก่บุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี 120 โดยกฎหมาย CDA มุ่งให้ความ
คุม้ ครองเด็กจากสื่ อลามกบนอินเทอร์ เน็ต แม้กฎหมาย CDA ถูกศาลพิพากษาว่าขัดต่อรัฐธรรมนู ญเนื่ องจาก
การจากัดเสรี ภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็น
แม้ไม่ได้กาหนดมาตรการป้ องกันและปราบปรามสื่ อลามกที่ เกี่ ยวกับเด็กบนอิ นเทอร์ เน็ต
โดยตรง แต่กฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามกาหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองเด็ก
จากสื่ อลามกที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์ เน็ต
1.2) กฎหมาย Child Pornography Protection Act of 1996 (CPPA) ได้กาหนดฐานความผิด
การนาเด็กเข้าไปมีส่วนร่ วมกับการผลิตภาพลามกบนอินเทอร์ เน็ต รวมถึงได้กาหนดความผิดเกี่ยวกับการตัด
ต่อภาพลามกเด็กในภาพที่เป็ นของจริ ง หรื อภาพดังกล่าวถูกสร้างขึ้น เลียนแบบ ดัดแปลงให้ปรากฎเด็กที่มี
ตัวตนจริ งๆ121 มาตรา 2256 ให้นิยาม “สิ่ งลามก” หมายถึง ภาพถ่าย ฟิ ล์ม วีดีโอ รู ปภาพ หรื อคอมพิวเตอร์ ไม่
ว่าการผลิตสิ่ งลามกนั้น จะเกิดขึ้นโดยอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องจักรกล หรื อเกิดขึ้นโดยวิธีอื่นใดก็ตาม 122

120

Communication Decency Act of 1996, section 223

121

Child Pornography Protection Act of 1996, section 2256

122

Child Pornography Protection Act of 1996 section 2256

Child pornography’ means any visual depiction, including any photograph, film, video, picture, or computer or computergenerated image or picture, whether made or produced by electronic, mechanical, or other means, of sexually explicit
conduct, where98

(a) กาหนดหากการผลิตสิ่ งลามกมีการใช้เด็กเพื่อการแสดงจริ งๆ
(b) หากสิ่ งลามกดังกล่าวเด็กเข้าร่ วมในการผลิตจริ งๆ รวมถึงได้กาหนดความผิดเกี่ยวกับการ
ตัดต่อภาพลามกเด็กในภาพที่เป็ นของจริ ง
(c) ภาพดังกล่าวถูกสร้างขึ้น เลียนแบบ ดัดแปลงให้ปรากฎเด็กที่มีตวั ตนจริ งๆ
(d) ภาพดังกล่าวได้ถูกโฆษณา เชิ ญชวน แสดง พรรณนา หรื อจาหน่ายในทางที่ทาให้รู้สึกว่า
เป็ นของจริ ง
CPPA ถูกศาลพิพากษาว่าขัดต่อรั ฐธรรมนู ญเนื่ องจากการจากัดเสรี ภาพในการพูดและการ
แสดงความคิดเห็น ถ้อยคาของกฎหมายมาตรา 2256 (b) และ มาตรา 2256 (d) กว้างเกินไป
กฎหมาย CPPA แสดงให้เห็ นถึ ง ความพยายามก าหนดฐานความผิ ดสื่ อลามกมกเด็ ก บน
อินเทอร์ เน็ต เพื่อสร้างมาตรการทางกฎหมายการในการป้ องกันและปราบปรามสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบน
อินเทอร์เน็ต
1.3) กฎหมาย Child Online Protection Act of 1998 (COPA) ได้กาหนดฐานความผิด ห้าม
การติดต่อสื่ อสารใดๆ ด้วยวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ผเู ้ ยาว์เข้าถึงวัตถุที่มีลกั ษณะลามกอนาจารหรื อมีลกั ษณะ
ยัว่ ยุ ค วามต้อ งการทางเพศ 123 กฎหมาย COPA ในส่ ว นห้ า มผู ้เ ยาว์เ ข้า ถึ ง เนื้ อ หาเป็ นกฎหมายที่ ข ัด ต่ อ
รัฐธรรมนูญเนื่องจากกระทบต่อเสรี ภาพในการแสดงความเห็นและได้ถูกยกเลิกไป
กฎหมาย COPA แม้ไม่ได้กาหนดมาตรการป้ องกันและปราบปรามสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบน
อินเทอร์ เน็ตโดยตรง แต่กฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามกาหนดมาตรการทางกฎหมายในการ
คุม้ ครองเด็กจากสื่ อลามกที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์ เน็ตเช่นเดียวกับกฎหมาย CDA

(a) the production of such visual depiction involves the use of minor engaging in sexually explicit conduct;
(b) such visual depiction is, or appears to be, of minor engaging in sexually explicit conduct;
(c) such visual depiction has been created, or modified to appear that an identifiable minor is engaging in sexually
explicit conduct; or
(d) such visual depiction is advertised, promoted, presented, described, or distributed in such a minor that conveys
the impression that the material is or contains a visual depiction of minor engaging in sexually explicit conduct
123

Child Online Protection Act of 1998, section 231
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1.4) กฎหมาย Children’s Internet Protection Act of 2000 (CIPA) ได้ก าหนดฐานความผิด
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตจากโรงเรี ยนและห้องสมุดสาธารณะ
แม้ไม่ได้กาหนดมาตรการป้ องกันและปราบปรามสื่ อลามกที่ เกี่ ยวกับเด็กบนอิ นเทอร์ เน็ต
โดยตรง แต่กฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามกาหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองเด็ก
จากสื่ อลามกที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์ เน็ตเช่นเดียวกับกฎหมาย CDA และกฎหมาย CPPA
กฎหมายของสหรัฐอเมริ กาในเรื่ องการควบคุมสื่ อลามก สามารถแบ่งการคุม้ ครองเด็กออกได้
เป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ
1. กฎหมายกลุ่มให้ความคุม้ ครองเด็กจากเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์ เน็ตในกฎหมาย
Communication Decency Act of 1996 (CDA) กฎหมาย Child Online Protection Act of 1998 (COPA) และ
กฎหมาย Children’s Internet Protection Act of 2000 (CIPA)
2. กฎหมายกลุ่ มให้ความคุ ม้ ครองเด็กจากสื่ อลามกที่ เกี่ ยวกับเด็กบนอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นการ
เฉพาะ ในกฎหมาย Child Pornography Protection Act of 1996 (CPPA)
แม้ในปั จจุบนั ในสหรัฐอเมริ กามีเฉพาะกฎหมาย Children’s Internet Protection Act of 2000
(CIPA) ที่ มี ผ ลใช้ บ ัง คับ อยู่ เนื่ อ งจากกฎหมาย Communication Decency Act of 1996 กฎหมาย Child
Pornography Protection Act of 1996 (CPPA) และ กฎหมาย Child Online Protection Act of 1998 (COPA)
ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริ กายังไม่
มีการกาหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้ องกันและปราบปราบสื่ อลามกที่เกี่ ยวกับเด็กบนอินเทอร์ เน็ต
โดยตรง แต่มีมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองเด็กจากสื่ อลามกที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์ เน็ต
2) กฎหมายประเทศอังกฤษ
ราชอาณาจัก รอัง กฤษได้เ ข้า ร่ ว มภาคี อ นุ สั ญ ญาว่า ด้ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก และได้มี ม าตรการทาง
กฎหมายให้ความคุม้ ครองเรื่ องสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์ เน็ต กล่าวคือ

100

กฎหมาย Protection of Children Act 1978 ได้กาหนดฐานความผิดการกระทาเกี่ ยวกับภาพ
ลามกเด็กบนอินเทอร์ เน็ต ในฐานความผิด นามา หรื อยอมให้นามาซึ่ งภาพลามกเด็ก หรื อภาพตัดต่อเด็ก124
กฎหมาย Obscene Publication Act 1959 (OPA)125 มี เจตนารมณ์ เพื่อควบคุ มสิ่ งพิมพ์ลามก
โดยการเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ลามกในรู ปของข้อความหรื อรู ปภาพ ที่สามารถอ่านและมองเห็ นได้ รวมทั้งการ
บันทึกเสี ยงและบันทึกลงในวัตถุอื่นๆ 126 และในมาตรา 1(1) ได้ให้นิยามคาว่า “สิ่ งพิมพ์ลามก” สิ่ งที่ เป็ น
สิ่ งพิมพ์ลามกต่อเมื่อเนื้ อหาทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนของสิ่ งพิมพ์ เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อศีลธรรมของบุคคลซึ่ งอ่าน
มองเห็น หรื อได้ยนิ เนื้อหาที่อยูใ่ นนั้น127
3) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เข้าร่ วมภาคีอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก และได้มีมาตรการทาง
กฎหมายให้ความคุม้ ครองเรื่ องสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก กล่าวคือ
ประมวลกฎหมายอาญา German Penal Code กาหนดฐานความผิดเรื่ องการควบคุ มสื่ อลามก
ที่เกี่ยวกับเด็ก ในฐานความผิดในเรื่ องการควบคุมสื่ อลามกอันเป็ นการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ในมาตรา
184(3) ในฐานความผิดการเผยแพร่ สิ่งลามก หรื อการแสดงสิ่ งลามกต่อสาธารณะ ส่ ง หรื อนาแสดง หรื อด้วย
วิธีการใด เพื่อให้ได้เห็ นสิ่ งลามกเหล่านั้น หรื อ ผลิ ต จัดทา จัดหา เก็บไว้เพื่อการโฆษณา หรื อด้วยวิธีการ
ใด128 โดยกาหนดบทลงโทษถ้าเป็ นสิ่ งลามกที่เกี่ยวกับเด็กต้องระวางโทษที่หนักขึ้น (จาคุกตั้งแต่สามเดือนถึง
ห้าปี หรื อปรับตามกฎหมาย หรื อทั้งจาทั้งปรับ)

124

Protection of Children Act 1978, section 1(1)

125

วราภรณ์ วนาพิทกั ษ์, เรื่ องเดิม, หน้า 205-206.

126

Obscene Publication Act 1959, section 1(2) In this Act “article” means any description of article containing

or embodying matter to be read or looked at or both, any sound record, and any film or other record of a picture or pictures.
127

Obscene Publication Act 1959, section 1(1) For the purposes of this Act an article shall be deemed Test of to

be obscene if its effect or (where the article comprises two or obscenity. more distinct items) the effect of any one of its
items is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant
circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it.
128

German Penal Code, section 184 (3)
101

ประมวลกฎหมายอาญา German Penal Code ได้แยกบทบัญญัติเรื่ องสื่ อลามกเด็กและสื่ อ
ลามกผูใ้ หญ่ กฎหมายกาหนดให้ผทู ้ ี่กระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับสื่ อลามกเด็กต้องรับโทษที่สูงกว่าสื่ อลามก
ผูใ้ หญ่ โดยนามาตรการทางกฎหมายในการกาหนดฐานความผิดและองค์ประกอบความผิดในพิธีสารเลื อก
รับของอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก เรื่ องการค้าเด็ก และการค้าประเวณี และสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็กมากาหนด
เป็ นมาตรการทางกฎหมายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการคุม้ ครองเด็กจากสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก แม้
ไม่ได้กาหนดมาตรการป้ องกันและปราบปรามสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์ เน็ตโดยตรง แต่กฎหมาย
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงมาตรการทางกฎหมายในประเทศที่มีการคุม้ ครองเด็กจากสื่ อลามกที่ไม่เหมาะสม
4) กฎหมายสาธารณรัฐสิ งคโปร์
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ได้เข้าร่ วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก และได้มีมาตรการทางกฎหมาย
ให้ความคุม้ ครองเรื่ องสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก กล่าวคือ
ในประมวลกฎหมายอาญาสิ งคโปร์ (Singapore Penal Code) ได้กาหนดฐานความผิดเรื่ อง
ห้ามนาสิ่ งลามกมาเผยแพร่ ให้กบั เด็ก ห้ามการกระทาการจาหน่าย ให้เช่า นาออกแสดง สิ่ งลามกให้แก่บุคคล
ที่มีอายุต่ากว่ายีส่ ิ บเอ็ดปี โดยกาหนดบทลงโทษไว้จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับ หรื อทั้งจาทั้งปรับ129
ประมวลกฎหมายอาญาสิ งคโปร์ ไม่ได้แยกสื่ อลามกเด็กออกจากสื่ อลามกผูใ้ หญ่ แต่กาหนด
มาตราการทางอาญาในฐานความผิดเฉพาะเรื่ องการห้ามเผยแพร่ สิ่งลามกให้แก่เด็กเท่านั้น และไม่ได้กาหนด
มาตรการป้ องกันและปราบปรามสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์ เน็ตโดยตรง
สามารถแยกเกณฑ์การพิจารณาสิ่ งลามกได้ 2 กลุ่ม คือ ประเทศกาหนดฐานความผิดสื่ อลามก
เด็กเป็ นการเฉพาะ และประเทศไม่ได้กาหนดฐานความผิดสื่ อลามกเด็กเป็ นการเฉพาะ
1) ประเทศกาหนดฐานความผิดสื่ อลามกเด็กเป็ นการเฉพาะ ได้แก่สหรัฐอเมริ กา ประเทศ
อังกฤษ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2) ประเทศไม่ได้กาหนดฐานความผิดสื่ อลามกเด็กเป็ นการเฉพาะ ได้แก่สาธารณรัฐสิ งคโปร์

129

Singapore Penal Code, section 293
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3. หลักกฎหมายประเทศไทยเกีย่ วกับสื่ อลามกเด็ก
ประเทศไทยได้เข้าร่ วมภาคีอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กและพิธีสารเลื อกรับของอนุ สัญญาว่า
ด้วยสิ ทธิ เด็ก เรื่ องการขายเด็ก การค้าประเวณี เด็กและสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ได้มีมาตรการทางกฎหมายให้
ความคุม้ ครองเรื่ องสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก แยกออกเป็ นกลุ่ม ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายอาญา ไม่ มี บ ทนิ ย ามคาว่า สื่ อลามก ไว้ แต่ ไ ด้ก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายในฐานครอบครอง ส่ งต่อสื่ อลามกที่ เกี่ ยวกับเด็กไว้โดยตรง ซึ่ งปรากฎอยู่ ในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 287/1130 และความผิดเกี่ ย วกับการค้าสื่ อลามกเด็กไว้ใ นมาตรา 287/2131 ถื อได้ว่า กฎหมาย
กาหนดฐานความผิดและองค์ประกอบความผิด สอดคล้องกับฐานความผิดและองค์ประกอบความผิดในพิธี
สารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก เรื่ องการขายเด็ก การค้าประเวณี เด็กและสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
2) พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไม่มีบทนิ ยามคาว่า ลามก ไว้ แต่มีหลักเรื่ องการ
ควบคุมสื่ อลามกเด็ก ในมาตรา 26 (9) ได้กาหนดฐานความผิดการกระทาบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ชกั จูง ยุยง ส่ งเสริ ม
หรื อยินยอมให้เด็กเป็ นผูแ้ สดงการกระทาที่มีลกั ษณะลามกอนาจาร แสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 มีมาตรการความทางอาญาในการคุ ม้ ครองเด็กจากสิ่ งลามกอนาจาร แต่เฉพาะฐานความผิด
ห้ามการกระทาโดยนาเด็กจริ งๆ มาเป็ นผูแ้ สดงลักษณะลามกอนาจาร
ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็ นการให้ความคุม้ ครองเด็กจากการถูกกระทา
ทางกายภาพที่ ยงั ไม่ครอบคลุ มถึ งสภาพปั ญหาในปั จจุ บนั ที่ ไม่ได้คุกคามเด็กเฉพาะการนาตัวเด็กจริ งไป
แสดง แต่รวมถึงการนาสื่ อลามกอนาจารจากเด็กหรื อจาลองภาพเด็กลักษณะลามกอนาจารแล้วนาไปเผยแพร่
บนอินเทอร์ เน็ต จึงเกิ ดปั ญหาพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ฐานความผิดไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหาสื่ อลามกเด็กในปั จจุบนั และอัตราโทษที่กฎหมายกาหนดน้อยเกินไป ไม่สามารถปราบปรามสื่ อลามก
ที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์ เน็ตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่24) พ.ศ. 2558
แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่24) พ.ศ. 2558
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3) พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ไม่มีบทนิ ยาม
คาว่า ลามก ไว้ในกฎหมาย มีเพียงมาตรา 14(4) กาหนดฐานความผิดแก่ผูน้ าเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งมี
ลักษณะอันลามก และมาตรา 14(5) ผูท้ ี่เผยแพร่ หรื อส่ งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะอันลามกตามมาตรา
14 (4)
พระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระท าความผิ ดเกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2560 ไม่ ไ ด้ก าหนดฐาน
ความผิดสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็กไว้เฉพาะ กาหนดไว้ในรู ปของการควบคุมสื่ อลามกบนอินเทอร์ เน็ตทัว่ ไป ซึ่ ง
กว้างกว่าและครอบคลุมทั้งสื่ อลามกเด็กและผูใ้ หญ่ดว้ ย
จากการศึกษากฎหมายไทยเกี่ยวกับสื่ อลามก พบว่าในกฎหมายไทยได้กาหนดฐานความผิดเกี่ยวกับ
การครอบครอง จาหน่ ายสื่ อลามกเด็กไว้โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดเกี่ ยวกับการ
บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่ งเสริ ม หรื อยินยอมให้เด็กแสดงหรื อกระทาการอันมีลกั ษณะลามกอนาจาร ไม่
ว่าจะเป็ นไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งค่าตอบแทนหรื อเพื่อการใด ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองเด็ก แต่ยงั ไม่มีการกาหนดฐาน
ความผิดเกี่ ยวกับสื่ อลามกเด็กออนไลน์ไ ว้โดยเฉพาะ เพราะ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ย วกับ
คอมพิ วเตอร์ เป็ นการก าหนดความผิดเกี่ ยวกับ การนาเข้า สื่ อลามกทัว่ ไป ไม่ มี แยกกรณี สื่ อลามกเด็ กไว้
โดยเฉพาะ จากการศึกษากฎหมายไทยพบว่า ไม่มีการนิ ยามเรื่ อง ลามก และ อนาจาร ไว้โดยชัดเจน มีเพียง
ความเห็ นของนักวิชาการ และแนวคาพิพากษาของศาลที่ วินิจฉัยว่ากรณี อย่างไรบ้างเป็ น ลามก ขึ้นอยู่กบั
กรณี พฤติกรรมแต่ละคดีไป
ประเด็นทางกฎหมาย
ฐานความผิดเผยแพร่ สื่อลามกเด็ก

ฐานความผิดครอบครองสื่ อลามก
เด็ก

กฎหมายไทยที่เป็ นอยู่
-กฎหมายอาญาบัญญัติไว้แล้ว
-เป็ นความผิด พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ทั้งสื่ อลามกเด็ก
และผูใ้ หญ่
-กฎหมายอาญาบัญญัติไว้แล้ว
-เป็ นความผิด พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ทั้งสื่ อลามกเด็ก
และผูใ้ หญ่

ข้อเสนอการพัฒนากฎหมาย
-

-
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นิยามของสื่ อลามกเด็ก

มีกาหนดในกฎหมายอาญา
แต่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่
กาหนดไว้
นิยามสื่ อลามกทัว่ ไป
กฎหมายอาญาไม่กาหนด ขึ้นอยู่
กับศาล
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก็ไม่ได้
กาหนดไว้
ความเสี่ ยงที่เด็กจะเป็ นผูก้ ระทาผิด เด็กอาจเป็ นผูค้ รอบครองหรื อ
ผูเ้ ผยแพร่ สื่อลามก และมี
ความผิดตามกฎหมาย

กาหนดนิยามใน พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายอาญา
กาหนดนิยามให้ชดั เจนทั้ง
กฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์
ควรมีการบัญญัติหลักการใน
กฎหมายสารบัญญัติ เพื่อมิให้เด็ก
ตกเป็ นผูก้ ระทาความผิด
(โปรดดูกรณี Online grooming
ต่อไป ที่เด็กอาจเป็ นผูก้ ระทาผิด
ได้)
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ประเด็นที่ 4
กฎหมายเกีย่ วกับการสื่ อสารเรื่ องเพศ “Sexting”
“Sexting” เกี่ ย วข้องกับ การใช้เทคโนโลยี เป็ นเครื่ อ งมื อในการแสดงออกหรื อสื่ อสารในเรื่ อ ง
เกี่ยวกับเพศ โดยมีการเริ่ มต้นใช้คานี้ จากการส่ งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ผสมคาระหว่าง Sex กับ
Texting) Sexting ในความหมายอย่างแคบอาจกล่ าวถึ งพฤติ ก รรมการ ส่ งข้อความที่ มีเนื้ อ หาทางเพศซึ่ ง
กระทาโดยเด็กและเยาวชน และเป็ นกรณี การเผยแพร่ ขอ้ มูลภาพลามกของตนเอง
ในทางกฎหมายไม่ ไ ด้มี ก ารบัญ ญัติฐ านความผิด เกี่ ย วกับ “Sexting” ไว้โดยตรง แต่ อาจมี ฐ าน
ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องและสามารถปรับใช้กบั “Sexting”
กฎหมายสหรัฐอเมริกา
ความผิด “Sexting” จัดอยู่ในกฎหมายสื่ อลามกเด็ก โดยบางมลรัฐระบุคาว่า “Sexting” โดยเฉพาะ
แต่บางมลรัฐ รวมอยูใ่ นความผิดสื่ อลามกเด็ก
คดีสาคัญเกีย่ วกับ “sexting” ได้ แก่
Miller v. Skumanick คดี น้ ี เป็ นคดี แรกที่ศาลอุทธรณ์ ระดับรั ฐบาลกลางของสหรั ฐอเมริ กา ตัดสิ น
เกี่ยวกับ “Sexting”
ข้อเท็จจริ งสรุ ปได้ว่า เจ้าหน้าที่ โรงเรี ยนได้ยึดโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ข องนักเรี ยนที่ มีข ้อมู ลภาพถ่ า ย
นัก เรี ย นหญิ ง สวมชุ ด ชั้น ในและบางภาพเปลื อ ยท่ อ นบน แต่ ไ ม่ มี ภ าพที่ แ สดงถึ ง พื้ น ที่ ต่ า กว่า เอวลงมา
เจ้าหน้าที่โรงเรี ยนส่ งโทรศัพท์ให้พนักงานอัยการ ซึ่ งจะตั้งข้อหากับนักเรี ยนหญิงในฐานความผิด “ผลิตสื่ อ
ลามกเด็ก” หากนักเรี ยนไม่ยอมรับการอบรมในโครงการที่จะต้องเขียนบทความอธิ บายว่าการกระทาของ
ตนเองที่ทาไปนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
มลรัฐ
Arizona

Nebraska,

ฐานความผิด
: การเผยแพร่ ภาพบุคคลอื่น หรื อ Sexting กรณี ผกู ้ ระทาเป็ นเด็ก และผูร้ ับ
ข้อมูลเป็ นเด็ก ถือเป็ นความผิดลหุโทษ และ หากผูร้ ับ ไม่ได้เป็ นผูเ้ รี ยกร้อง
และทาการลบหรื อรายงานเจ้าหน้าที่ จะได้รับการยกเว้นความรับผิด
ความผิดฐานครอบครองและเผยแพร่ ส่งต่อสื่ อลามกเด็ก
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Utah

Florida

ข้อยกเว้นสาหรับผูก้ ระทาที่อายุต่ากว่า 18 ปี หากเป็ นการส่ งภาพที่สร้างขึ้น
โดยสมัครใจ และจาเลยไม่ได้ส่งต่อให้บุคคลอื่น และผูก้ ระทาไม่มี
พฤติกรรมการกดดันหรื อบังคับให้ผอู ้ ื่นทาการสร้างหรื อส่ งต่อภาพ
ผูก้ ระทา ทาการเผยแพร่ สื่อลามก มีเจตนาทาให้ผอู ้ ื่นได้รับผลกระทบทาง
อารมณ์ โดยส่ งไปยังบุคคลที่สามซี่ งภาพลามกบุคคลอายุเกินสิ บแปดปี
หากผูก้ ระทารู ้วา่ บุคคลในภาพไม่ให้ความยินยอม
บุคคลที่จงใจทาการ “เผยแพร่ ภาพทางเพศของผูอ้ ื่นซึ่ งมีขอ้ มูลระบุตวั ตน
บุคคลนั้นทางอินเทอร์ เน็ตโดยปราศจากความยินยอมของผูน้ ้ นั ด้วยเจตนา
ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนทางอารมณ์ของผูน้ ้ นั ”
โทษ สาหรับการฝ่ าฝื นครั้งแรก บริ การชุมชน 8 ชัว่ โมง หรื อปรับ 60
เหรี ยญ ผูเ้ ยาว์ตอ้ งเข้าร่ วมการอบรมเกี่ยวกับ Sexting เพิ่มเติม การฝ่ าฝื น
ครั้งที่สองมีความผิดอาญา
ข้อยกเว้น หากผูเ้ ยาว์ที่ได้รับข้อมูลลามก ไม่ได้ร้องขอ และทาการรายงาน
เจ้าหน้าที่ และไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลนั้นต่อ จะไม่ถูกดาเนินคดี
ตาราง 4.1 สรุ ปหลักกฎหมายมลรัฐในสหรัฐอเมริ กาที่เกี่ยวกับ “Sexting”
สรุ ปได้วา่ สาหรับสหรัฐอเมริ กา ความผิด Sexting จัดอยูใ่ นกลุ่มของความผิดสื่ อลามกเด็ก แม้วา่ บาง

มลรัฐจะมีการเรี ยกใช้คาว่า Sexting แต่เนื้ อหาของกฎหมายมีองค์ประกอบสาคัญเช่นเดียวกับความผิดสื่ อ
ลามกเด็ก คือการเผยแพร่ สื่อลามก แต่บางมลรัฐกาหนดครอบคลุมถึง Sexting ที่เป็ นสื่ อลามกผูใ้ หญ่ดว้ ย
ปัญหาของ Sexting ที่สาคัญในแง่ของเด็กคือ เด็กอาจเป็ นผูก้ ระทาและตกเป็ นจาเลยตามกฎหมาย
ดังนั้น กฎหมายสหรัฐอเมริ กาจึงมีกลไกเพื่อปกป้ องไม่ให้เด็กตกเป็ นผูก้ ระทาผิด โดยเฉพาะกรณี ที่เด็ก
สื่ อสารเนื้ อหาออนไลน์ แสดงภาพลามกของตนเองผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ
กฎหมายเกี่ยวกับ Sexting ของ ออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ และ แอฟริกาใต้
นอกจากสหรัฐอเมริ กาที่มีกฎหมายเกี่ยวกับ Sexting ในระดับมลรัฐที่แตกต่างกันแล้ว ยังมีกฎหมาย
ของประเทศอื่นที่กาหนดความผิดเกี่ยวกับ Sexting ดังจะสรุ ปในตารางเปรี ยบเทียบต่อไปนี้
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ประเทศ

ชื่อกฎหมาย
เกี่ยวกับ Sexting
ออสเตรเลีย: มลรัฐ Crimes Act 1900
New South Wales with revisions:
91Hcp; Criminal
Law Consolidation
:
Act of 1935 with
current revisions:
s. 63 & 63Acp
แคนาดา
Protecting
Canadians from
Online Crime Act
S.C. 2014, c.31 in
Canada’s Criminal
Code: s. 163.1c
อังกฤษ
The Protection of
Children Act 1978,
and Sexual
Offences Act
2003cp;Criminal
Justice Act of
1988 with current
revisions: S. 160cp
แอฟริ กาใต้
Sexual Offenses
Act of 2007: S.
1cp, S. 18cp,
S.17cp

การกาหนดโทษผูเ้ กี่ยวข้องกับ Sexting

ข้อยกเว้น / มาตรการ
สาหรับเด็ก
กาหนดความผิดทั้ง ผูร้ ับ (Receive) และ กาหนดข้อยกเว้น
ผูส้ ่ ง (Send)
ผูก้ ระทาโดยบริ สุทธิ์
(Innocent)

กาหนดความผิดทั้ง ผูร้ ับ (Receive) และ กาหนดข้อยกเว้นกรณี
ผูส้ ่ ง (Send)
เกี่ยวข้องกับประโยชน์
สาธารณะ

กาหนดความผิดทั้ง ผูร้ ับ (Receive) และ ข้อยกเว้นกรณี ภาพนั้น
ผูส้ ่ ง (Send)
ไม่ถูกเผยแพร่ ต่อบุคคล
ทัว่ ไป

กาหนดความผิดทั้ง ผูร้ ับ (Receive) และ
ผูส้ ่ ง (Send)

ไม่มีขอ้ ยกเว้น

ตาราง 4.2 สรุ ปหลักกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับ “Sexting”
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วิเคราะห์ การปรับใช้ กฎหมายไทยกรณี Sexting
กฎหมายไทยไม่ได้กาหนดฐาน Sexting ไว้โดยเฉพาะ แต่สามารถนากฎหมายต่อไปนี้ มาปรับใช้ได้
-ประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดฐาน ผลิต ส่ ง เผยแพร่ สื่ อลามก และฐานเผยแพร่ ครอบครองสื่ อลามกเด็ก (มาตรา 287 ,
287/1) โดยในการทา Sexting เด็กอาจเป็ นผูเ้ ผยแพร่ ภาพลามกเด็กหรื อภาพลามกผูใ้ หญ่ก็ได้ หากเป็ นการส่ ง
สื่ อลามกเด็ก จะมีความผิดทั้งผูส้ ่ งและผูร้ ับในฐานะผูค้ รอบครอง
-พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560
ความผิดมาตรา 14 (4) โดยทัว่ ไปไม่สามารถใช้กบั Sexting เพราะเป็ นการส่ งข้อมูลระหว่างบุคคล
โดยเจาะจง ซึ่งองค์ประกอบมาตรา 14 (4) กาหนดว่าต้องเป็ นการเผยแพร่ ในช่องทางที่ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึง
ได้ ดังนั้น การ Sexting ทางไลน์ (LINE) ส่ วนบุ คคล ทางกล่ องข้อความในสื่ อสังคมออนไลน์ จึ งไม่เป็ น
ความผิดฐานนี้
ปั ญหาของกฎหมายไทยที่เกี่ ยวกับ Sexting คือ กฎหมายที่เป็ นอยู่อาจทาให้เด็กตกเป็ นผูก้ ระทาผิด
ทั้งในแง่ผสู ้ ่ งและในแง่ผรู ้ ับข้อมูลลามก แม้วา่ มีมาตรการเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเด็กก็เป็ น
ขั้นตอนของการพิจารณา แต่ในส่ วนกฎหมายสารบัญญัติหรื อฐานความผิดไม่มีกลไกยกเว้นหรื อปกป้ องเด็ก
ไม่ให้ตกเป็ นผูก้ ระทาผิดฐาน Sexting ในขณะที่ กฎหมายต่า งประเทศ เช่ น สหรัฐอเมริ ก าและกฎหมาย
ประเทศอื่ นมี การกาหนดกลไกเพื่อยกเว้นความผิดให้กบั เด็กในระดับของกฎหมายสารบัญญัติ ดังจะได้
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับไทยต่อไป
ปัญหาการปรับใช้ กฎหมายกับกรณี Sexting ของไทย เปรียบเทียบกับต่ างประเทศ
ประเด็น

ประมวลกฎหมายอาญา

คนส่ งข้อความ Sexting หากส่ งสื่ อลามกต่อเด็ก
ไปยังเด็ก (รวมถึงการ จะมีความผิด

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
กฎหมายต่างประเทศ
พ.ศ. 2560
(ตาราง 4.1 และ 4.2)
ไม่เป็ นความผิด เว้นแต่ เป็ นความผิดฐานสื่ อ
สื่ อสารในลักษณะที่
ลามกเด็ก
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Streaming ข้อมูลลามก
ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึง
อนาจาร)
ได้
(ผูใ้ หญ่เป็ นผูส้ ่ ง)
เด็กที่รับข้อความ
เด็กอาจมีความผิดฐาน ไม่เป็ นความผิดเว้นแต่ โดยหลักแล้วเป็ น
Sexting (รวมถึงการ
ครอบครองสื่ อลามกเด็ก สื่ อสารในลักษณะที่
ความผิด แต่กฎหมาย
Streaming ข้อมูลลามก
ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึง กาหนดกลไกยกเว้น
อนาจาร)
ได้
เด็กที่ส่งข้อความ
เด็กอาจมีความผิดฐาน ไม่เป็ นความผิด เว้นแต่ โดยหลักแล้วเป็ น
Sexting (รวมถึงการ
เผยแพร่ สื่อลามก
สื่ อสารในลักษณะที่
ความผิด แต่กฎหมาย
Streaming ข้อมูลลามก
ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึง กาหนดกลไกยกเว้น
อนาจาร)
ได้
ตาราง 4.3 สรุ ปวิเคราะห์ปัญหาการปรับใช้กฎหมายกับกรณี Sexting ของไทย เปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายการสื่ อสารเรื่ องเพศ (Sexting)
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ คณะผูว้ จิ ยั สรุ ปข้อเสนอแก้ไขกฎหมายไทย
ดังตารางต่อไปนี้
ประเด็น
คนส่ งข้อความ Sexting
ไปยังเด็ก (รวมถึงการ
Streaming ข้อมูลลามก
อนาจาร)
เด็กที่รับข้อความ
Sexting (รวมถึงการ
Streaming ข้อมูลลามก
อนาจาร)

ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
มีความผิดอยูแ่ ล้ว โดยไม่ตอ้ งแก้ไข

แก้ไขปรับปรุ งตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศ (ตาราง 4.1 และ 4.2) เพื่อ
คุม้ ครองเด็ก ได้แก่
-ยกเว้นความผิดหากเด็กเป็ นผูร้ ับ
Sexting ไม่ให้ผดิ ฐานครอบครองสื่ อ
ลามก
-ยกเว้นความผิดกรณี เด็กครอบครองแต่
ไม่ได้ส่งต่อ

ข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2560
แก้ไขให้ครอบคลุมการสื่ อสารข้อมูล
ลามกที่ไม่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ

แก้ไขปรับปรุ งตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศ (ตาราง 4.1 และ 4.2) เพื่อ
คุม้ ครองเด็ก ได้แก่
-ยกเว้นความผิดหากเด็กเป็ นผูร้ ับ
Sexting ไม่ให้ผดิ ฐานครอบครองสื่ อ
ลามก
-ยกเว้นความผิดกรณี เด็กครอบครองแต่
ไม่ได้ส่งต่อ
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เด็กที่ส่งข้อความ
Sexting (รวมถึงการ
Streaming ข้อมูลลามก
อนาจาร)

แก้ไขปรับปรุ งตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศ (ตาราง 4.1 และ 4.2) เพื่อ
คุม้ ครองเด็ก ได้แก่
-ยกเว้นความผิดกรณี เด็กเป็ นผูส้ ่ ง
กาหนดมาตรการอื่นนอกจากโทษอาญา
เช่น การอบรมตามหลักสู ตรที่จดั เฉพาะ

แก้ไขปรับปรุ งตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศ (ตาราง 4.1 และ 4.2)เพื่อ
คุม้ ครองเด็ก
-ยกเว้นความผิดกรณี เด็กเป็ นผูส้ ่ ง
กาหนดมาตรการอื่นนอกจากโทษอาญา
เช่น การอบรมตามหลักสู ตรที่จดั เฉพาะ

ตาราง 4.4 ข้อเสนอในการปรับปรุ งกฎหมายการสื่ อสารเรื่ องเพศ (Sexting) ของไทย
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ประเด็นที่ 5
การคุ้มครองเด็กจากการล่ อลวงทางอินเทอร์ เน็ต (Online grooming)
Online Grooming

ประมวลกฎหมาย

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

พ.ร.บ.กระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อาญา

มาตรา 317 มาตรา 318

มาตรา 26

มาตรา 14

มาตรา 283 และมาตรา 283 ทวิ

มีความผิดใช้ หรื อยินยอมให้ เด็ก

จะต้ องล่อลวงโดยนาเข้ าข้ อมูล

เป็ นฐานความผิดที่มีการ

เล่นพนัน เข้ าไปในสถานที่เล่น

ปลอมหรื อเท็จ และต้ องเป็ น

ดาเนินการสาเร็จถึงจะเข้ าหลัก

การพนัน สถานค้ าประเวณี หรื อ

ประการที่จะเกิดความเสียหาย

กฎหมาย แค่ตระเตรี ยมการยังไม่

สถานที่ที่ห้ามมิให้ เด็กเข้ า

แก่ประชาชนด้ วย ถ้ าเจาะจง

ผิด และต้ องมีการพาไปเพื่อการ

ถ้ าไปในสถานที่ไม่ห้ามเด็กเข้ า

อนาจารด้ วย สาหรับเด็กที่มีอายุ

เช่นร้ านเกม ไม่ผิด ล่อลวงให้ โดด

ถ้ าไม่ครบองค์ประกอบจะไม่เป็ น

กว่า 15 ปี ขึ ้นไป ถ้ าล่อไปเพื่อการ

เรี ยนไม่ผิด

ความผิดตามมาตรานี ้

ผู้เสียหาย ก็ไม่เข้ าหลัก

อื่นๆ จะไม่ผิด
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ความหมายของ Online Grooming
องค์กร UNODC ให้คานิ ยามคาว่า “grooming” ซึ่ งสามารถแปลความหมายได้ว่าเป็ นการกระทาที่
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เด็กเกิ ดความไว้วางใจ ซึ่ งเป็ นการกระทาเชิ งหลอกลวงเด็กโดยมิได้ตอ้ ง
พิจารณาว่าผูก้ ระทาผิดมีเจตนาปกปิ ดความจริ งหรื อไม่
EUROPOL European Cybercrime Centre ตี ค วามค าว่ า “grooming” ว่ า มี อ งค์ ป ระกอบของการ
กระทาความผิดซึ่ งผูใ้ หญ่เสนอที่จะพบเหยื่อที่เป็ นเด็ก โดยผูใ้ หญ่มีเจตนาในการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
โดยที่อายุของเด็กนั้นยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศตามที่กฎหมายกาหนด
US legislation 18 USC 2252A, 18 USC 2422 และ 18 U.S.C. 2425 ให้ความหมายคาว่า “grooming”
ว่าเป็ นการกระทาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดการติดต่อสื่ อสารทางอารมณ์กบั เด็กเพื่อเตรี ยมการล่วงละเมิดทาง
เพศต่อเด็ก
Australian Criminal Code Act 1995 Section 474.26 บัญญัติการกระทา “grooming” ว่าเป็ นเพียงแต่
การกระทาที่เจตนาสร้างความไว้ว างใจและสนิ ทใจต่อเด็กเพื่อเตรี ยมการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กแต่เพียง
เท่านั้น
จากหลักความหมาย Grooming เด็กดังกล่าว อาจสรุ ปได้ว่า “เป็ นการกระทาเพื่อให้เด็กเชื่ อใจและ
ไว้ใจ โดยมี จุดประสงค์เพื่ อล่ อลวง เพื่อผลประโยชน์ใดๆ ของตนเองหรื อผูอ้ ื่ น ” ซึ่ งการล่ อลวงเด็ ก ทาง
อินเทอร์ เน็ ตอาจทาด้วยวิธีการสร้างโปรไฟล์หรื อตัวตนปลอม เพื่อสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ และวิธีน้ ี สามารถ
นาไปใช้ได้กบั หลายรู ปแบบของสื่ อดิจิทลั ที่สามารถติดต่อสื่ อสารหรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั คนได้ต้ งั แต่ 2 คนขึ้น
ไปหลากหลายวิธี ที่ ใ ช้เพื่ อการติ ดต่ อสื่ อสาร อย่า งเช่ น อี เมล ข้อความ ห้องแช็ ต หรื อแม้ก ระทัง่ ในเกม
ออนไลน์
จากกรณี คานิ ยามของหลักต่างประเทศนี้ พบว่ามีความใกล้เคียงกับหลักฎหมายไทยที่มีบงั คับใช้อยู่
ปั จจุ บนั แม้ว่าไม่ได้ครอบคลุ มและตรงกับกรณี การล่ อลวงเด็กโดยตรงนัก อาทิ ประมาลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็ นต้น
กฎหมายต่ างประเทศเกีย่ วกับ Online Grooming
จากการศึ กษาพบว่า หลายประเทศบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับ Online grooming ดังจะกล่ าว
ต่อไปนี้
กฎหมายสหราชอาณาจักร
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กฎหมายความผิดเกี่ ยวกับเพศ ซึ่ ง มี ค วามผิดฐาน “สื่ อสารทางเพศกับเด็ ก ” ซึ่ งมี องค์ประกอบ
ความผิดดังนี้
“บุคคลอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป กระทาความผิดฐานสื่ อสารทางเพศกับเด็ก เมื่อ เจตนาสื่ อสารกับ
บุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับความพึงพอใจทางเพศ โดยการสื่ อ สารดังกล่าวเป็ น การสื่ อสารที่มี
ลักษณะทางเพศ หรื อมีเจตนาที่ จะทาให้ผูอ้ ื่ นทาการสื่ อสารในเรื่ องทางเพศกับผูก้ ระทาหรื อกับบุ คคลอื่ น
และ ผูอ้ ื่นนั้นมีอายุไม่เกิ น 16 ปี และผูก้ ระทาไม่มีเหตุอนั ควรเชื่ อว่าผูถ้ ู กกระทาอายุเกิน 16 ปี ” โทษอาญา
ของการฝ่ าฝื นคือการลงโทษจาคุกสู งสุ ดไม่เกิน 2 ปี
กฎหมาย แคนาดา
กฎหมายอาญาของแคนาดา มีฐานความผิดนี้วา่ “การล่อลวงเด็ก” (Luring a child) ซึ่งมีองค์ประกอบ
ความผิดที่สาคัญคือ “บุคคลใด โดยใช้วธิ ี การทางระบบคอมพิวเตอร์ ทาการสื่ อสารดังต่อไปนี้
-สื่ อสารกับเด็กอายุต่ากว่าสิ บแปดปี หรื อเด็กที่ผกู ้ ระทาเชื่ อว่าอายุต่ากว่าสิ บแปดปี เพื่อการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามฐานความผิดที่กาหนด
-สื่ อสารกับเด็กอายุต่ากว่า 16 ปี หรื อเด็กที่ผกู ้ ระทาเชื่ อว่าอายุต่ากว่า 16 ปี เพื่อการกระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศตามฐานความผิดที่กาหนด
-สื่ อสารกับเด็กอายุต่ากว่า 14 ปี หรื อเด็กที่ผกู ้ ระทาเชื่ อว่าอายุต่ากว่า 14 ปี เพื่อการกระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศตามฐานความผิดที่กาหนด
กฎหมายสหรัฐอเมริ กา
ไม่ ไ ด้ก าหนด “Online grooming” ไว้โดยเฉพาะ แต่ ก าหนดความผิด การสื่ อสารชัก ชวนเด็กให้
ค้าประเวณี หรื อร่ วมกิจกรรมทางเพศ ดังนี้
“ผูใ้ ด ใช้การสื่ อสารระหว่างรัฐ ในการชักจูง ชักชวน กระตุน้ ยัว่ ยุ บังคับ บุคคลใด ที่อายุไม่เกินสิ บ
แปดปี ในเข้าร่ วมในการค้าประเวณี หรื อ กิจกรรมทางเพศ ซึ่ งเป็ นความผิดตามกฎหมาย
กฎหมายเกีย่ วกับ Online Grooming ของแอฟริกาใต้
แอฟริ กาใต้มี ฐ านความผิ ด เฉพาะ คื อ ความผิ ด ฐานติ ด ต่ อ ชั ก ชวนเด็ ก ทางสื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ มีหลักดังนี้
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ผลิต ครอบครอง เผยแพร่ สนับสนุนให้ผลิต เผยแพร่ เนื้อหาที่มุ่งหมายเฉพาะสาหรับการสนับสนุ น
การกระทาทางเพศ กับ หรื อโดยเด็ก
ผลิ ต ครอบครอง ส่ งต่อ สนับสนุ น การผลิ ต ครอบครอง ส่ งต่อ สิ่ งพิมพ์ ฟิ ล์ม ที่ ส่งเสริ มหรื อมุ่ง
หมายใช้เพื่อกระทาการทางเพศกับ หรื อโดยเด็ก
จัดหาให้ หรื อ แสดงต่อเด็ก ซึ่ ง เนื้ อหาที่มุ่งหมายใช้ในการแสดงการกระทาทางเพศ หรื อ สื่ อลามก
เด็กหรื อ สิ่ งพิมพ์ ภาพยนตร์ ด้วยเจตนา ส่ งเสริ ม กระตุน้ แนะนา หรื อ ชักจูงให้ เด็กกระทาการทางเพศ
กระทาการใดต่อไปนี้ต่อหน้าหรื อในการรับรู ้ของเด็ก ด้วยเจตนากระตุน้ ยัว่ ยุหรื อชักชวนเด็ก
(ก) ให้เด็กแสดงกิจกรรมทางเพศกับตนหรื อกับบุคคลที่สาม
(ข) ให้เด็กช่วยตัวเองต่อหน้าตนหรื อบุคคลที่สาม หรื อมีบุคคลที่สามดูอยูด่ ว้ ย
(ค) ให้ดูตนหรื อบุคคลอื่นกระทาการทางเพศหรื อช่วยตัวเอง
(ง) แสดงเนื้อหาสื่ อลามกเด็ก
(ง) ให้เด็กแสดงส่ วนของร่ างกายให้ตนหรื อบุคคลที่สาม
เชื้ อเชิ ญ ชักจูง ยัว่ ยุ หรื อบังคับ ให้เด็กกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง (ก) เดินทางไปในที่ใดในโลก
เพื่อพบกับผูก้ ระทาด้วยเจตนากระทากิ จกรรมทางเพศกับเด็ก (ข)ในการพบหรื อการสื่ อสารหรื อภายหลัง
จากนั้น มี การกระทาทางเพศกับเด็กหรื ออภิ ปราย อธิ บาย หรื อบรรยายการกระทาทางเพศ หรื อ สื่ อสาร
เนื้อหาเกี่ยวกับสื่ อลามกเด็ก
กฎหมายสิ งค์ โปร์
สิ งค์โปร์มีฐานความผิดสาหรับ การชักชวนทางเพศที่กระทาต่อเด็ก (Sexual grooming) มีหลักดังนี้
ผูใ้ ดอายุเกิ น 21 ปี กระทาการดังต่อไปนี้ มีความผิดฐานล่อลวงเด็กอายุต่ ากว่า 16 ปี โดยผูก้ ระทา
ไม่ได้เชื่อว่าเด็กนั้นอายุเกิน 16 ปี พบหรื อสื่ อสารกับเด็ก สองครั้งหรื อมากกว่านั้น โดย เจตนาพบกับเด็กหรื อ
เดิ นทางด้วยเจตนาไปพบเด็ ก และ เจตนากระท าการใดอันเป็ นความผิดเกี่ ยวกับ เพศ ในขณะที่ พ บหรื อ
ภายหลังจากนั้น
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จากการศึ ก ษาหลัก กฎหมายอาญาไทย พบว่ า มี ฐ านความผิ ด เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ อุ บ าย
หลอกลวงเด็ก เช่นความผิดฐานพรากผูเ้ ยาว์ ซึ่ งความผิดฐานพรากผูเ้ ยาว์ตามกฎหมายอาญาของไทยนั้น แบ่ง
ช่วงอายุเด็ก คือ
-ถ้าเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี จะล่อลวง พาไป แม้เด็กสมัครใจไปด้วยหรื อไม่ก็ตาม ก็มีความผิดฐานพราก
ผูเ้ ยาว์ ถ้าพาไปเพื่อการอนาจารก็ตอ้ งได้รับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 317132 และมีความผิดฐานอนาจารเด็ก
มาตรา 283 ทวิ ด้วย
-ถ้าเป็ นในกรณี เด็กที่ถูกล่อไป หรื อพาไปอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี เด็กนั้นต้องไม่เต็มใจ ถึงจะ
ผิดฐานพรากผูเ้ ยาว์ตามมาตรานี้ และถ้าพาไปเพื่อการอนาจารก็จะได้รับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 318133 เว้น
แต่ถา้ เป็ นกรณี ไปเพื่อการอนาจารเด็กอายุเกินสิ บห้าปี แต่ยงั ไม่เกินสิ บแปดปี จะเต็มใจหรื อไม่ก็ตามก็ยงั มีผดิ
ฐานอนาจารเด็กมาตรา 283 ทวิ อยูน่ นั่ เอง134
นอกจากนี้ ยงั มีฐานความผิดสาหรับผูท้ ี่เป็ นธุ ระจัดหาโดยใช้กลอุบายหลอกลวงไปเพื่อสนองความ
ใคร่ ของผูอ้ ื่นอีกด้วย135 ซึ่งปรากฎอยูใ่ นมาตรา 283 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 317 ผูใ้ ดโดยปราศจากเหตุอนั สมควร พรากเด็กอายุยงั ไม่เกินสิ บห้าปี ไปเสี ยจากบิดามารดา ผูป้ กครอง
หรื อผูด้ ูแล ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิ บห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ผูใ้ ดโดยทุจริ ต ซื้อ จาหน่าย หรื อรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูพ้ รากนั้น
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ ได้กระทาเพื่อหากาไร หรื อเพื่อการอนาจาร ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึง
ยีส่ ิ บปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่ แสนบาท
133
มาตรา 318 ผูใ้ ดพรากผูเ้ ยาว์อายุกว่าสิ บห้าปี แต่ยงั ไม่เกินสิ บแปดปี ไปเสี ย จากบิดามารดา ผูป้ กครอง หรื อผูด้ ูแล
โดยผู้เยาว์ นั้นไม่ เต็มใจไปด้ วย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ผูใ้ ดโดยทุจริ ต ซื้อ จาหน่าย หรื อรับตัวผูเ้ ยาว์ซ่ ึงถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูพ้ รากนั้น
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทาเพื่อหากาไร หรื อเพื่อการอนาจาร ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปี ถึง
สิ บห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
134
มาตรา 283 ทวิ บัญญัติวา่ “ผูใ้ ดพาบุคคลอายุเกินสิ บห้าปี แต่ยงั ไม่เกินสิ บแปดปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผนู ้ ้ นั จะ
ยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตาม วรรคแรกเป็ นการกระทาแก่เด็กอายุยงั ไม่ เกินสิ บห้าปี ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินเจ็ดปี หรื อปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นสี่ พนั บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ผูใ้ ดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพา ไปตามวรรคแรกหรื อวรรคสอง ต้องระวาง โทษตามที่บญั ญัติในวรรคแรกหรื อวรรค
สอง แล้วแต่กรณี
ความผิดตามวรรคแรกและ วรรคสามเฉพาะกรณี ที่กระทาแก่บุคคลอายุ เกินสิ บห้าปี เป็ นความผิดอันยอมความได้
135
มาตรา 283 บัญญัติวา่ “ผูใ้ ดเพื่อสนองความใคร่ ของผูอ้ ื่นเป็ นธุระจัดหาล่อไปหรื อพาไป เพื่อการอนาจารซึ่ งชาย
หรื อหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กาลังประทุษร้าย ใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรม หรื อใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประการอื่นใด
132
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ปัญหาการปรับใช้ กฎหมายอาญากับความผิด Online grooming
การชักชวน ล่ อลวง ในลักษณะ Grooming อาจเข้าองค์ประกอบความผิดฐาน พรากผูเ้ ยาว์ และ
จัดหาล่อไป หรื อชักพาไป ตามกฎหมายอาญาดังกล่าวมาแล้วได้ เนื่ องจาก กฎหมายอาญาไม่จากัดว่าการ
พรากผูเ้ ยาว์ การจัดหาล่อไป ใช้อุบายหลอกลวง ต้องกระทาในทางกายภาพต่อเนื้อตัวร่ างกาย กล่าวคืออาจใช้
การสื่ อสาร คาพูด หรื อการชักจูงทางสื่ อออนไลน์ได้ เปรี ยบเทียบกับความผิดฐานฉ้อโกงหรื อหมิ่นประมาท
ตามกฎหมายอาญาที่แม้วา่ ไม่ได้ระบุไว้โดยตรงถึงการกระทาทาง “อินเทอร์ เน็ต” แต่การหมิ่นประมาทหรื อ
ฉ้อโกงทางอินเทอร์ เน็ตก็สามารถปรับใช้ฐานความผิดดังกล่าวได้ แต่อาจมีขอ้ จากัด 4 ประการ ดังนี้
ประการทีห่ นึ่ง จากการศึกษา คาพิพากษาฎีกาของศาลไทย ที่พิจารณาคาว่า “ใช้อุบายหลอกลวง” ซึ่ง
ต้องมีการตีความพฤติกรรมโดยเคร่ งครัด กล่าวคือการกระทาความผิดนั้นจะต้องเป็ นการกระทาในลักษณะที่
เป็ นการพูดเท็จหรื อมีเจตนาที่จะไม่ปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ตนพูดอยู่แต่ตน้ และต้องปรากฏพฤติการณ์ อนั ชัดเจนที่
ส่ อแสดงว่าจาเลยใช้อุบายและพูดไม่จริ ง
อุบายหลอกลวงนั้นมีหลากหลายวิธีตามแนวคาพิพากษาดังนี้
1. หลอกลวงโดยอาศัยความไว้ เนื้อเชื่ อใจกัน หรื อรู้จักกันเป็ นญาติกนั มาก่ อน
ตามคาพิพากษาฎีกาที่ 1514/2532 จาเลยที่ 1 กับพวกรับอาสาขับรถพาผูเ้ สี ยหายไปยังโรงแรมที่พกั
แต่กลับขับรถพาผูเ้ สี ยหายไปยังที่เปลี่ยวแล้วปลุกปล้ าจับหน้าอกและถอดเสื้ อกางเกงผูเ้ สี ยหาย พอดีมีรถยนต์
บรรทุกผ่านมา จาเลยที่ 1 จึงขับรถพาผูเ้ สี ยหายไปยังบ่อเลี้ยงปลาและดึงตัวผูเ้ สี ยหายลงมาจากรถ จาเลยที่ 1
กอดจูบ ผูเ้ สี ยหาย จาเลยที่ 2 กระชากกางเกงของผูเ้ สี ยหายออก ผูเ้ สี ยหายดิ้นหลุ ดแล้วกระโดดลงไปในบ่อ
เลี้ยงปลา จาเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกพูดข่มขู่วา่ ถ้าไม่ข้ ึนมาจะตามลงไปกดให้ตาย บ้าง จะเอาไฟฟ้ าช็อต บ้าง ทั้ง
มีพวกจาเลยบางคนถอดเสื้ อกางเกงออกหมด บางคนเหลือแต่กางเกงใน เป็ นเหตุให้ผเู ้ สี ยหายไม่กล้าขึ้น ต้อง
ทนทรมานอยูใ่ นบ่อถึง 1 ชัว่ โมงเศษ และที่ผเู ้ สี ยหายขึ้นจากบ่อก็เพราะถูกหลอกว่าพวกจาเลยไปหมดแล้ว
ผูเ้ สี ยหายจึงขึ้นมาแล้วถูก จาเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกจับตัวข่มขืนกระทาชาเรา การกระทาของจาเลยที่ 1 ที่ 2 จึง
เป็ นความผิดฐาน พาหญิงไปเพื่อการอนาจารและฐานหน่วงเหนี่ยวผูอ้ ื่นให้ปราศจากเสรี ภาพ การที่จาเลยที่ 1
ถ้าการกระทาความผิดตาม วรรคแรกเป็ นการกระทาแก่บุคคลอายุเกินสิ บห้าปี แต่ยงั ไม่เกินสิ บแปดปี ผูก้ ระทาต้อง
ระวางโทษจาคุก ตั้งแต่เจ็ดปี ถึงยีส่ ิ บปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่ พนั บาทถึงสี่ หมื่นบาท หรื อจาคุกตลอดชีวติ
ถ้าการกระทาความผิดตาม วรรคแรกเป็ นการกระทาแก่เด็กอายุไม่เกินสิ บห้าปี ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
สิ บปี ถึงยีส่ ิ บปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่ หมื่นบาท หรื อจาคุกตลอดชีวติ หรื อประหารชีวติ
ผูใ้ ดเพื่อสนองความใคร่ ของผูอ้ ื่น รับตัวบุคคลซึ่ งมีผจู ้ ดั หา ล่อไป หรื อพาไปตามวรรคแรก วรรคสองหรื อวรรค
สาม หรื อสนับสนุนใน การกระทาความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บญั ญัติไว้ใน วรรคแรกวรรคสอง หรื อวรรคสาม
แล้วแต่กรณี ”
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ที่ 2 หน่ วงเหนี่ ยวผูเ้ สี ยหายไว้ก็เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะเอาตัวผูเ้ สี ยหายไปข่มขื นกระทาชาเรา ซึ่ งเป็ นความ
ประสงค์มาตั้งแต่แรกแล้ว การกระทาดังกล่าวจึงต่อเนื่องกันตลอดมาโดยไม่ขาดตอน การกระทาของจาเลยที่
1 ที่ 2 จึงเป็ นการกระทากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท แม้จะได้ความว่า ผูเ้ สี ยหายออกจากบ้านไปอยูท่ ี่อื่น
แต่ มารดาก็ยงั ให้สร้อยทองคา ถือได้วา่ มารดายังอุปการะเลี้ยงดูผเู ้ สี ยหายอยู่ การที่จาเลยที่ 1 ที่ 2 พาผูเ้ สี ยหาย
ไปกระทาอนาจารโดยผูเ้ สี ย หายไม่ ยินยอมถื อได้ว่า เป็ นการล่ วงอานาจปกครองของบิ ดามารดาจึ ง เป็ น
ความผิดฐาน พรากผูเ้ ยาว์
2. หลอกลวงโดยการนาผลประโยชน์ เงิน หรืองานมาเข้ าล่ อหลอก
ตามคาพิพากษาฎีกาที่ 210/2541 จาเลยหลอกลวงผูเ้ สี ยหายว่าจะพาผูเ้ สี ยหายไปทางานในร้านอาหาร
แต่กลับพาไปขายให้แก่นาย บ. เพื่อให้คา้ ประเวณี จะนับว่าผูเ้ สี ยหายเต็มใจไปด้วยไม่ได้ เพราะผูเ้ สี ยหาย
ไม่ได้เต็มใจไปค้าประเวณี มาแต่ตน้ แต่ไปกับจาเลยเพราะจาเลยหลอกลวงว่าจะพาไปทางานที่ร้านขายอาหาร
ของน้องสาวจาเลย และการที่ จาเลยหลอกลวงผูเ้ สี ย หายแล้วพาผูเ้ สี ย หายไปขายให้แก่ นาย บ. เพื่ อให้
ค้าประเวณี ก็เป็ นที่เห็นได้วา่ จาเลยมีเจตนาที่จะล่อผูเ้ สี ยหายไปเพื่อการอนาจารและเพื่อสาเร็ จความใคร่ ของ
ผูอ้ ื่น โดยใช้อุบายหลอกลวงผูเ้ สี ยหาย จาเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 283 วรรคสอง และมาตรา 318 วรรค
สาม
คาพิพากษาฎี กาที่ 582/2527 จาเลยชวนเด็กหญิงทั้งสามที่หนี ออกจากบ้านเพื่อมาหางานทาไปอยู่
ด้วย อ้างว่าจะหัดลิเกให้ แต่ไม่หดั ให้ กลับจะให้คา้ ประเวณี โดยขู่วา่ ถ้าไม่ยอมไปกับชาย จะส่ งไปต่างจังหวัด
จนเด็กหญิงคนหนึ่ งจาต้องยอมไปกับชาย และชายนั้นพยายามจะกระทามิดีมิร้ายในระหว่างทาง ดังนี้ จาเลย
กระทาการเป็ นธุ ระจัดหาหรื อชักพาเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี ไปเพื่อการอนาจารเพื่อให้สาเร็ จความใคร่ ของ
ผูอ้ ื่น เป็ นความผิดตามมาตรา 283 วรรคสาม แต่หากข้อเท็จจริ งปรากฏว่าขณะที่ชกั ชวนเด็กหญิงมิได้อยู่ใน
ความปกครองดูแลของมารดาเสี ยแล้ว
คาพิพากษาฎี กาที่ 1682/2532 อุ บายหลอกลวงผูเ้ สี ย หายซึ่ ง มี อายุ 5 ปี 4 เดื อน 11 วัน ให้ไปเก็ บ
ดอกไม้ในสวนแล้วจะให้เงิน ผูเ้ สี ยหายหลงเชื่อเดินตามจาเลยไปในสวน จาเลยกระทาชาเราผูเ้ สี ยหาย ข้อหา
พรากเด็กจาคุก 6 ปี ข้อหากระทาชาเราเด็กหญิง จาคุก 10 ปี รวมจาคุก 16 ปี
สรุ ป การล่ อลวงเด็ ก ตามกฎหมายอาญา จะมี ข ้อจากัดที่ เป็ นกรณี ก ารหลอกลวงด้วยอุ บ ายซึ่ งมี
ข้อเท็จจริ งว่าเป็ นความเท็จ แต่การทา Online grooming มีลกั ษณะกว้างกว่า บางกรณี อาจหลอกลวงด้วยความ
เท็จ แต่บางกรณี อาจเป็ นเพียงการพูดคุ ยสร้ างความสัมพันธ์กบั เด็กเพื่อนาไปสู่ การอนาจารโดยยังไม่มีการ
แสดงความเท็จหรื อหลอกลวงก็ได้
ประการที่สอง การพรากผูเ้ ยาว์ ตามแนวคาพิพากษาฎีกา แม้วา่ จะมีการสื่ อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่
จะต้องมีลกั ษณะและความสัมพันธ์กบั การกระทาทางกายภาพ แม้ว่าไม่ถึงขั้นทาให้เด็กไม่มีอิสระในการ
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เคลื่ อ นไหว แต่ ต้อ งเป็ นการแยกเด็ ก ออกจากการควบคุ ม ดู แ ลของผูป้ กครอง ( ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
12665/2556 ) ดังนั้น เพียงการพูดชักชวนหรื อการสื่ อสารข้อมูลยังไม่ถือเป็ นการพรากผูเ้ ยาว์ ประเด็นนี้ จะมี
ปั ญหาในการบังคับใช้กบั บุคคลที่ทาการสื่ อสารข้อมูลออนไลน์เพื่อชักชวนเด็ก
ประการที่ ส าม จากหลัก กฎหมายอาญาของไทยที่ มี อ ยู่ต ามที่ ก ล่ า วมาแล้วข้า งต้น พบว่า มี ฐาน
ความผิดและบทลงโทษในกรณี ที่มีการล่อไปและต้องบวกกับการกระทาความผิดอนาจารด้วยถึงจะเป็ น
ความผิด ซึ่ งยังไม่ครอบคลุมถึงการล่อลวงพาไปติดเกม หรื อการพนัน อื่นๆ ประเด็นนี้อาจมีสองมุมมอง
มุมมองที่หนึ่ง เป็ นข้อจากัดของกฎหมายอาญา หรื อเป็ นช่องว่างที่ไม่สามารถปรับใช้กบั การล่อลวง
เด็กที่ไม่เกี่ยวกับเรื่ องทางเพศ 136
มุมมองที่สอง หากพิจารณาแนวคิดทฤษฎี ของ Online grooming ของต่างประเทศก็จะเห็ นได้วา่
เกี่ยวข้องเฉพาะกับ การล่อลวงเพื่อประโยชน์ดา้ นเพศ ดังนั้นการพูดคุยสนทนาล่อลวงเพื่อการอื่น เช่น พาไป
ติดยาเสพติด การพนัน จึงไม่อยูใ่ นความหมายของ Online grooming
ประการที่สี่ เนื่ องจากโดยส่ วนใหญ่แล้ว การล่อลวงเพื่อประโยชน์ทางเพศที่กระทาทางออนไลน์
สามารถปรับใช้กฎหมายอาญาได้ แต่เหตุผลที่ทาให้มีการดาเนิ นคดีเรื่ อง Online grooming น้อย เนื่องมาจาก
ปัญหาทางปฏิบตั ิในการบังคับใช้กฎหมาย
Online Grooming กับ พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของไทยจะพบว่าไม่มี
ฐานความผิดเฉพาะสาหรับกรณี การล่อลวงทางอินเทอร์ เน็ต หรื อ Online grooming โดยเฉพาะ อย่างไรก็
ตาม พบว่ามีบางมาตราที่สามารถนามาปรับใช้เพื่อการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ู กล่ อลวงอิ นเทอร์ เน็ตได้ เช่ น
มาตรา 14
ส าหรั บ การปรั บ ใช้ม าตรา 14 137 กับ กรณี ก ารล่ อลวงทางอิ น เทอร์ เน็ ต นั้น จะขึ้ นอยู่ก ับ ลัก ษณะ
ข้อเท็จจริ งของพฤติ กรรม ต้องมี การส่ งข้อมู ลปลอมหรื อเท็จ หากข้อความดังกล่ าวมิ ได้มีลกั ษณะข้อมู ล

แต่ถา้ เป็ นกรณี เด็กอายุ ไม่เกิน 15 ปี ยังสามารถปรับใช้ในกรณี น้ ีได้ตามมาตรา 317 แต่สาหรับเด็กที่อายุเกิน 15 ปี ไปแล้ว
ฐานความผิดตามหลักกฎหมายอาญายังไม่ครอบคลุมเรื่ องอื่นๆ จะเป็ นเรื่ องกรณี ถูกพาไปเพื่อการอนาจารอย่างเดียว
137
มาตรา 14 มีหลักว่าผูใ้ ดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่ งแสน
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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ปลอม หรื อเท็จ ก็ไม่อาจปรับใช้มาตรา 14 (1) หรื อ (2) ได้ อีกทั้งถ้าเป็ นการส่ งข้อมูลที่เป็ นที่เสี ยหายแค่คน
หนึ่ งเฉพาะเจาะจงก็อาจไม่เข้าข่ายความผิดนี้ เนื่ องจากกฎหมายกาหนดให้เป็ นข้อมูลที่ปลอมเท็จและต้อง
โดยประการที ่น่า จะเกิด ความเสี ย หายแก่ป ระชาชนด้ว ย ดัง นี้ พ บว่า การล่อ ลวงทางอิน เทอร์ เ น็ต ตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของไทยยังไม่สามารถปรับใช้ได้
โดยตรง
นอกจากนี้ มาตรา 14 (4) ที่ ก าหนดโทษส าหรั บ เผยแพร่ ข ้อ มู ล ลามก อาจน ามาใช้ก ับ Online
grooming ในกรณี ที่ผูก้ ระทาสื่ อสารชักชวนด้วยการใช้ขอ้ ความ หรื อภาพลามก แต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุ มการ
สื่ อสารชักชวนที่เป็ นการสร้างความสัมพันธ์โดยยังไม่ใช้ขอ้ มูลลามก
ข้ อ จ ากั ด ส าคัญ ของมาตรา 14 (4) ก็ คื อ การที่ ก าหนดว่ า “ข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ล ามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้” ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับความผิด Online grooming ตาม
กฎหมายต่างประเทศแล้วพบว่า มาตรานี้ มีขอ้ จากัดหากเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับเพศต่อเด็กที่กระทา
ทางการสื่ อสารเฉพาะตัว เช่ น พูดคุ ยทางแอพพลิ เคชัน่ สองต่อสองกับเด็ก หรื อแม้แต่สนทนาในกลุ่มปิ ดที่
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ความผิดเกี่ ยวกับสแปม (Spam) ตามมาตรา 11 ที่เพิ่มเติมใหม่ ปี พ.ศ. 2560 อาจนามาใช้กบั การ
ติ ดต่ อชัก ชวนเด็ ก และเยาวชน ในลัก ษณะ เดื อดร้ อนราคาญ แต่ ก็ มี เฉพาะโทษปรั บ โดยไม่ มี โทษจาคุ ก
(1) โดยทุจริ ต หรื อโดยหลอกลวง นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิด เบือ นหรื อ
ปลอมไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน
อันมิใช่การกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(2) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหาย
ต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็ นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรื อก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ อันเป็ นความผิดเกี่ ยวกับความมัน่ คงแห่ ง
ราชอาณาจักรหรื อความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่ หรื อส่งต่อซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าเป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรื อ
(4)
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นอกจากนี้ หากผูต้ ิดต่อรบกวนเด็กทาระบบการติดต่อให้ผรู ้ ับการติดต่อแจ้งยกเลิกได้ แม้เด็กไม่แจ้งยกเลิกก็
ถือว่าผูก้ ระทาไม่มีความผิดแล้ว ดังนั้น ความผิดเกี่ยวกับสแปมจึงมักใช้กบั ภาคธุ รกิจและการโฆษณาแต่ไม่
เหมาะสมกับการใช้ในกรณี ติดต่อชักชวนแบบ grooming
วิเคราะห์ ปัญหาการปรับใช้ กฎหมายไทยกับ Online grooming เปรียบเทียบกับต่ างประเทศ
จากการศึ ก ษา สามารถเปรี ย บเที ย บภาพรวมของกฎหมายเกี่ ย วกับ Online grooming ดัง ตาราง
ต่อไปนี้
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ประเทศ

Grooming ซึ่งมีการพบ Grooming ซึ่ งไม่ตอ้ งมีการ
กาหนดความผิดสาหรับ
เด็ก
พบเด็ก
การแสดงภาพลามกต่อเด็ก
แอฟริ กาใต้
เป็ นความผิด
เป็ นความผิด
เป็ นความผิด
สหราชอาณาจักร เป็ นความผิด
เป็ นความผิด
เป็ นความผิด
สหรัฐอเมริ กา
เป็ นความผิด
เป็ นความผิด
เป็ นความผิด
สิ งค์โปร์
เป็ นความผิด
ไม่เป็ นความผิด
เป็ นความผิด
ไทย
เป็ นความผิด (ปอ)
ไม่เป็ นความผิด
เป็ นความผิด
ตารางที่ 5.1 ภาพรวมของกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ Online grooming
จากการศึกษาพบว่า กฎหมายไทยที่เป็ นอยู่มีปัญหาหรื อช่ องโหว่หรื อความไม่ครอบคลุ มสาหรั บ
Online grooming ใน 5 ประเด็นต่อไปนี้
การสื่ อสารและชักชวนให้เด็กมาพบเพื่อกระทาล่วงเกินทางเพศ กรณี น้ ี สามารถเข้าองค์ประกอบ
ความผิดฐานพรากผูเ้ ยาว์ตามกฎหมายอาญาได้ โดยเฉพาะการชักจูงมาเพื่อพบกันทางกายภาพ แต่ไม่เป็ น
ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
การสื่ อสารสร้างความสัมพันธ์โดยไม่ได้นดั พบเด็ก เช่น การชักชวนสร้างความสัมพันธ์เพื่อความ
สนิทสนม ดังนี้ยงั ไม่เป็ นความผิดตามกฎหมายอาญา และไม่เป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แม้วา่ มี
การส่ งภาพลามกประกอบ หากไม่ได้เผยแพร่ ภาพนั้นต่อสาธารณะ
การนาเสนอเนื้ อหาทางเพศต่อเด็กทางสื่ อออนไลน์โดยยังไม่มีการชักชวนให้กระทากิจกรรมทาง
เพศยังไม่เป็ นความผิดตามกฎหมายอาญาฐานพรากผูเ้ ยาว์ เว้นแต่ ถ้ามีสื่อลามกเด็กประกอบจะมีความผิด
ฐานสื่ อลามกเด็ก และไม่เป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แม้วา่ มีการส่ งภาพลามกประกอบ หากไม่ได้
เผยแพร่ ภาพนั้นต่อสาธารณะ
การนาเสนอเนื้ อหาทางเพศโดยมีการชักชวนเด็กให้ทากิจกรรมทางเพศ เช่น การคุยวีดีโอออนไลน์
กับเด็กโดยผูก้ ระทาเผยแพร่ ภาพตนเองขณะเปลือยให้เด็กดู รวมทั้งยัว่ ยุให้เด็กมาพบกับผูก้ ระทา ตามแนวคา
พิพากษาศาล เพียงการชักชวนด้วยวาจายังไม่ถึง ขั้นพรากผูเ้ ยาว์ เว้นแต่ ถ้ามี สื่อลามกเด็ก ประกอบจะมี
ความผิดฐานสื่ อลามกเด็ก และไม่เป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แม้ว่ามีการส่ งภาพลามกประกอบ
หากไม่ได้เผยแพร่ ภาพนั้นต่อสาธารณะ
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การชักจูงหรื อบังคับให้เด็กสื่ อสารเนื้อหาทางเพศให้ผกู ้ ระทาได้รับชม เช่น คุยวีดีโอออนไลน์ผา่ น
แอพพลิเคชัน่ และยุยงให้เด็กถ่ายทอดตัวเองขณะเปลือยหรื อช่วยตัวเองให้ผกู ้ ระทารับชม กรณี น้ ีไม่เป็ นการ
พรากผูเ้ ยาว์ แต่เด็กอาจมีความผิดฐานเผยแพร่ สื่อลามกเด็กตามกฎหมายอาญาและผูก้ ระทาอาจมีความผิด
ฐานผูใ้ ช้ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เด็กเป็ นผูเ้ ผยแพร่ สื่อลามกเสี ยเอง แต่ไม่เป็ นความผิดเพราะไม่ได้สื่อสาร
ต่อสาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้
ปั ญหาการปรับใช้กฎหมายสามารถสรุ ปเปรี ยบเทียบได้ตามตารางต่อไปนี้
ประเด็น

ประมวลกฎหมายอาญา

การสื่ อสารและชักชวน หากมีการล่อลวงหรื อ
ให้เด็กมาพบเพื่อกระทา ชักพามาเพื่อการ
ล่วงเกินทางเพศ
อนาจารจะเป็ นความผิด

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2560
ไม่เป็ นความผิด

กฎหมายต่างประเทศ

การสื่ อสารสร้าง
เพียงการสื่ อสารยังไม่
ความสัมพันธ์โดยไม่ได้ เป็ นการพรากผูเ้ ยาว์
นัดพบเด็ก

ไม่เป็ นความผิด

การนาเสนอเนื้ อหาทาง
เพศต่อเด็กทางสื่ อ
ออนไลน์โดยยังไม่มี
การชักชวนให้กระทา
กิจกรรมทางเพศ
การนาเสนอเนื้ อหาทาง
เพศโดยมีการชักชวน
เด็กให้ทากิจกรรมทาง
เพศ

ไม่เป็ นความผิด
เว้นแต่สื่อสารใน
ลักษณะที่ประชาชน
ทัว่ ไปเข้าถึงได้

เป็ นความผิด เช่น
กฎหมายแอฟริ กาใต้
สิ งค์โปร์ สหราช
อาณาจักร
เป็ นความผิด เช่น
กฎหมายแอฟริ กาใต้
สิ งค์โปร์ สหราช
อาณาจักร
เป็ นความผิด เช่น
กฎหมายแอฟกาใต้
สิ งคโปร์ สหราช
อาณาจักร

ไม่เป็ นความผิด
เว้นแต่สื่อสารใน
ลักษณะที่ประชาชน
ทัว่ ไปเข้าถึงได้

เป็ นความผิด เช่น
กฎหมายแอฟริ กาใต้
สิ งคโปร์ สหราช
อาณาจักร

เพียงการสื่ อสารยังไม่
เป็ นการพรากผูเ้ ยาว์
ถ้ามีสื่อลามกเด็ก
ประกอบจะมีความผิด
เพียงการสื่ อสารยังไม่
เป็ นการพรากผูเ้ ยาว์
ถ้ามีสื่อลามกเด็ก
ประกอบจะมีความผิด
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การชักจูงหรื อบังคับให้ เพียงการสื่ อสารยังไม่
เด็กสื่ อสารเนื้อหาทาง เป็ นการพรากผูเ้ ยาว์
เพศให้ผกู ้ ระทาได้รับชม
อาจมีความผิดฐานใช้ให้
เด็กเผยแพร่ สื่อลามก

เด็กเป็ นผูส้ ื่ อสารข้อมูล
ลามก แต่ไม่เป็ น
ความผิด เว้นแต่เด็ก
สื่ อสารทางช่องทางที่
ผูอ้ ื่นเข้าถึงได้

เป็ นความผิด เช่น
กฎหมายแอฟริ กาใต้
สิ งคโปร์ สหราช
อาณาจักร

ตารางที่ 5.2 ปั ญหาการปรับใช้กฎหมายกับกรณี Online grooming ของไทย เปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ
ข้ อเสนอแนะการปรับปรุ งกฎหมายเกีย่ วกับการล่อลวงเด็กออนไลน์ (Online grooming)
แนวทางที่ 1 เนื่ องจากกฎหมายอาญามีฐานความผิดเกี่ยวกับการพรากผูเ้ ยาว์ การล่อลวงเด็กไว้เป็ น
การเฉพาะแล้ว แต่ยงั ไม่ครอบคลุมพฤติกรรม Online grooming บางขั้นตอน โดยเฉพาะในขั้นตอนการติดต่อ
สร้างสัมพันธ์กบั เด็ก จึงควรมีการกาหนดความผิดในขั้นตอนนี้ ตามแบบกฎหมายต่างประเทศ เช่น สิ งคโปร์
แอฟริ กาใต้ เป็ นต้น
แนวทางที่ 2 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ร.บ.คอมพิ วเตอร์ โดยเพิ่ ม เติ ม ความผิดฐานล่ อลวงเด็ กออนไลน์
โดยเฉพาะ รวมทั้งแก้ไขให้มีฐานความผิดรองรับการติดต่อสื่ อสารส่ วนบุคคลที่มีเนื้ อหาทางเพศกับเด็กใน
กรณี ที่ไม่ได้สื่อสารต่อสาธารณะ เช่ น การเผยแพร่ สื่อลามกแบบเจาะจงให้เด็กดู หรื อจู งใจให้เด็กสื่ อสาร
ข้อมูลลามกให้ผกู ้ ระทาดู โดยมีตารางเปรี ยบเทียบประเด็นที่ควรพัฒนาตามกฎหมายไทยกับต่างประเทศดังนี้
ลักษณะของการกระทา
กฎหมายไทยที่เป็ นอยู่
การสื่ อสารและชักชวน กฎหมายอาญาฐานพรากผูเ้ ยาว์
ให้เด็กมาพบเพื่อกระทา
ล่วงเกินทางเพศ
การสื่ อสารสร้าง
ไม่มีกฎหมายที่นามาใช้ได้
ความสัมพันธ์โดยไม่ได้
นัดพบเด็ก
การนาเสนอเนื้ อหาทาง ไม่ผดิ กฎหมาย ถ้าเป็ นการสื่ อสารเนื้อหาทาง
เพศต่อเด็กทางสื่ อ
เพศที่ไม่ใช่สื่อลามกเด็ก
ออนไลน์โดยยังไม่มีการ
ชักชวนให้กระทา
กิจกรรมทางเพศ

ข้อเสนอแนะ
----

เพิ่มเติมฐานความผิดในกฎหมาย
อาญา หรื อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมฐานความผิดในกฎหมาย
อาญา หรื อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
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การนาเสนอเนื้ อหาทาง ไม่ผดิ กฎหมาย ถ้าเป็ นการสื่ อสารเนื้อหาทาง เพิม่ เติมฐานความผิดในกฎหมาย
เพศโดยมีการชักชวนเด็ก เพศที่ไม่ใช่สื่อลามกเด็ก
อาญา หรื อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ให้ทากิจกรรมทางเพศ
การชักจูงหรื อบังคับให้ เด็กอาจมีความผิดฐานเผยแพร่ สื่อลามกเด็ก
-แก้ไขความผิดสื่ อลามกเด็กเพื่อ
เด็กสื่ อสารเนื้อหาทาง
ไม่ให้เด็กเป็ นผูท้ าผิด
เพศให้ผกู ้ ระทาได้รับชม
-เพิ่มเติมฐานความผิดที่มี
(รวม sexting ,
องค์ประกอบเฉพาะเพื่อลงโทษผู ้
streaming)
ชักจูงดังเช่นกฎหมายแอฟริ กาใต้
ตารางที่ 5.3 ข้อเสนอแนะการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการล่อลวงเด็กออนไลน์ (Online grooming) ของไทย
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ประเด็นที่ 6
การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลเด็ก (Children’s Online Privacy Protection)
กฎหมายสหรัฐอเมริกาเกีย่ วกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก
จากการศึกษากฎหมายสหรัฐอเมริ กา พบว่า กลุ่มกฎหมายที่วางหลักเกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองสิ ทธิ
ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของเด็ก ได้แก่ กฎหมายคุม้ ครองความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของเด็กออนไลน์ (Children’s
Online Privacy Protection Act หรื อ ซึ่ งต่อไปในงานวิจยั นี้จะเรี ยกว่า COPPA)
หลักสาคัญของกฎหมาย COPPA
กฎหมายลายลักษณ์อกั ษรของสหรัฐอเมริ กาฉบับนี้ได้วางหลักคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
(Right of privacy) ของเด็ก โดยเจาะจงไปที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคล (Personal data) ซึ่ งมีหลักสาคัญดังนี้
ห้ามผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์หรื อบริ การออนไลน์อื่นๆ ซึ่ งมุ่งหมายให้บริ การกับเด็ก หรื อ ผูใ้ ห้บริ การ
ใดๆ ที่มีความรู ้ อย่างแท้จริ งว่าตนได้เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก ทาการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็กใน
ลักษณะที่ฝ่าฝื นต่อกฎเกณฑ์ดงั บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้ โดยกฎหมายฉบับนี้ กาหนดหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ แก่ ผู ้
ให้บริ การเว็บไซต์หรื อบริ การออนไลน์อื่นๆ ซึ่ งมุ่งหมายให้บริ การกับเด็ก หรื อ ผูใ้ ห้บริ การใดๆ ที่รู้วา่ ตนได้
เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก
-แจ้งเตือน (Notice) ในเว็บไซต์ว่าจะมี การเก็บข้อมู ลใดของเด็ก รวมทั้งแจ้งว่าจะมี การนาไปใช้
อย่างไร และแนวปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
-ขอความยินยอมซึ่ งอาจบ่งระบุได้จากผูป้ กครอง (Verifiable parental consent) สาหรับการเก็บ ใช้
และเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเด็ ก (Code of Federal Regulation (C.F.R) Children’s Online Privacy
Protection Rule)
ดังนั้น หากผูใ้ ห้บริ การมิได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่หลักดังกล่าว ก็จะถือว่าเป็ นการเก็บข้อมูลส่ วนบุ คคล
ของเด็กที่ฝ่าฝื นกฎเกณฑ์ตามกฎหมาย COPPA
เด็ก ตามกฎหมายนี้ หมายถึ งบุคคลที่อายุไม่เกิ น 13 ปี ((C.F.R) section 312.2) ซึ่ งเป็ นการกาหนด
อายุที่เข้มงวดกว่าอนุสัญญาสิ ทธิ เด็ก
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ข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก (Personal information) ซึ่ งหมายถึง ข้อมูลใดๆที่ อาจบ่งระบุตวั เด็กได้
(Individually identifiable information) รวมถึง ชื่อและนามสกุล ที่อยูอ่ าศัย ที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
ข้อมูลการติดต่อออนไลน์อื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม
หน้าที่หลักของผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์หรื อผูใ้ ห้บริ การออนไลน์อื่นๆ ที่รู้ว่าตนทาการเก็บข้อมูลส่ วน
บุคคลของผูใ้ ช้งานที่เป็ นเด็ก คือการขอความยินยอมจากผูป้ กครอง (parental consent) ก่อนการเก็บรวบรวม
ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลของเด็กดังกล่าว นอกจากนี้ ผใู ้ ห้บริ การยังมีหน้าที่ตอ้ งทาการประกาศ (Notice) แจ้งว่า
จะมี การเก็บข้อมู ลใดของผูใ้ ช้งานที่เป็ นเด็ก วัตถุ ประสงค์ในการเก็บข้อมู ลนั้น ตลอดจนแจ้งให้ทราบว่า
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนาไปใช้อย่างไร ((C.F.R) section 312.3)
กฎหมาย COPPA ให้อานาจคณะกรรมาธิการการค้าสหรัฐ (Federal Trade Commission ซึ่ งต่อไปจะ
เรี ย กว่า “FTC”) ออกกฎเกณฑ์ ก าหนดรายละเอี ย ดของหลัก กฎหมายตาม COPPA ได้ ทั้ง นี้ FTC ออก
กฎเกณฑ์กาหนดรายละเอี ยดต่างๆ เช่ น หลักการให้ความยินยอมจากผูป้ กครองของเด็ก FTC Children‘s
Online Privacy Protection Rule (1999) ซึ่ งอาจทาได้ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่น การส่ งโทรสาร (Fax) นอกจากนี้ ยงั
กาหนดให้เว็บไซต์ที่จะเก็บข้อมู ลเด็ก ต้องจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ไม่เสี ยค่าบริ การ (toll free) สาหรับ
ผูป้ กครองในการติ ดต่ อให้ค วามยินยอมในการเก็ บ ข้อมู ล ดัง กล่ า ว รวมทั้ง การแสดงความยินยอมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (C.F.R section 312.5)
การบังคับใช้ กฎหมาย COPPA
สาหรับการบังคับใช้กฎหมายนี้ FTC มีอานาจดาเนิ นคดี กบั ผูฝ้ ่ าฝื นกฎหมาย โดยมีอานาจกาหนด
ค่าปรับทางแพ่ง (15 U.S.C.A section 6505 (a) ) ตัวอย่างคดีสาคัญที่แสดงถึงการบังคับใช้กฎหมาย COPPA
โดย FTC ดังเช่น
-กรณี การบังคับใช้กฎหมายที่สาคัญ เช่น เว็บไซต์ Girlslife.com ซึ่ งให้บริ การเว็บไซต์แก่เด็กหญิง
อายุ 9-14 ปี โดยให้บ ริ ก ารบทความ คอลัม น์ การแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ระหว่า งผูใ้ ช้ง าน FTC กล่ า วหาว่า
เว็บไซต์ดงั กล่าวฝ่ าฝื นกฎหมาย COPPA เนื่ องจากเก็บข้อมูลที่บ่งระบุตวั ตนของเด็ก เช่น ชื่ อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองของเด็ก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิ การ FTC ตกลงระงับ
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ข้อพิพาทกับเว็บไซต์ดงั กล่าวภายใต้เงื่ อนไขบางประการ เช่ น การลบข้อมูลบ่งระบุตวั ตนของเด็กออกจาก
ระบบ รวมทั้งชาระค่าปรับ
สาหรับกรณี ผใู ้ ห้บริ การเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม (Social network website) ซึ่ งได้รับความนิ ยมอย่าง
กว้างขวางในกลุ่มเด็กนั้น จากรายงานการใช้บงั คับกฎหมาย COPPA ที่ FTC เสนอต่อสภาคองเกรซ FTC ได้
เน้นย้าว่า FTC ตระหนักถึงประเด็นความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวและความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมต่อเด็ก โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ ของเด็กในเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมอาจถูกเข้าถึงโดยผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต
คนอื่น อันอาจนาไปสู่ ปัญหาหลายประการ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศจากผูล้ ่าเหยื่อทางออนไลน์ (Online
sexual predator) สาหรับตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมาย COPPA ในกรณี ผใู ้ ห้บริ การเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
มีดงั เช่น
จากหลักกฎหมายและตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายจะเห็ นได้วา่ กฎหมาย COPPA กาหนดหน้าที่
แก่ผใู ้ ห้บริ การเว็บไซต์และสื่ อออนไลน์ในการดาเนิ นการเพื่อคุม้ ครองความปลอดภัยของเด็ก สาหรับในแง่
ของสิ ทธิ ส่วนบุคคลนั้นมาตรการที่กฎหมายกาหนดขึ้นจะมีส่วนป้ องกันมิให้เว็บไซต์นาข้อมูลส่ วนบุคคล
ของเด็กไปใช้เพื่อการตลาด หรื อส่ งข้อมูลต่อไปยังบุคคลที่สาม
วิเคราะห์ ประเด็นทางกฎหมายเกีย่ วกับมาตรการทางเทคนิคในการบ่ งระบุอายุของเด็ก
กฎหมาย COPPA รวมทั้งกฎเกณฑ์ของคณะกรรมาธิ การ FTC ไม่ได้กาหนดวิธีการบ่งระบุอายุเด็ก
ที่ชัดเจน ทาให้ในทางปฏิ บตั ิ เด็กมี การใช้วิธีการต่างๆ เพื่อหลบเลี่ ยงโดยให้ขอ้ มู ลเท็จเกี่ ยวกับอายุ (Age
falsification) ทาให้เด็กยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่างๆได้และเกิ ดความเสี่ ยงต่อข้อมู ลส่ วนบุ คคลของเด็ก จาก
รายงานของคณะกรรมาธิ การ FTC ที่ นาเสนอต่อสภาคองเกรซ ได้ช้ ี ให้เห็ นปั ญหาสาคัญในการบังคับใช้
กฎหมาย COPPA ก็ คื อ ยัง คงมี เด็ ก ที่ ใช้วิธี การเลี่ ย งกฎหมายเพื่อแอบใช้ง านโดยไม่ ได้มี การยินยอมจาก
ผูป้ กครองจริ ง ซึ่ งคณะกรรมาธิ การเห็ นว่าจะต้องพัฒนามาตรการทางเทคนิ คอย่างสม่ าเสมอเพื่อป้ องกัน
ปั ญหานี้ แต่ไม่มีแนวทางที่จะกาหนดโทษอาญาสาหรับเด็กที่หลีกเลี่ยง
วิเคราะห์ ประเด็นผู้ให้ บริการ
ผูใ้ ห้บริ การที่ตกอยูภ่ ายใต้นิยามของ COPPA มีสองประเภทคือ
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ประเภทแรก “ผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์หรื อบริ การออนไลน์อื่นที่มุ่งหมายให้บริ การแก่เด็ก ทั้งนี้ ไม่ว่า
บริ การทั้งหมดหรื อแต่ส่วนใดส่ วนหนึ่ งที่ มุ่ง หมายให้บ ริ การแก่ เด็ก อย่างไรก็ตาม หากเป็ นเพียงทาลิ ง ค์
เชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์หรื อบริ การออนไลน์ที่มุ่งให้บริ การแก่ เด็กก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ มุ่ง หมาย
ให้บริ การแก่เด็ก”
จากรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย COPPA ของคณะกรรมาธิ การ FTC ในปี พ.ศ. 2545 ชี้ ให้เห็น
ว่า เจ้าหน้าที่มีการสารวจและบังคับใช้กฎหมายเฉพาะเว็บไซต์ที่เห็นว่ามุ่งให้บริ การเด็กเท่านั้น ไม่ครอบคลุม
เว็บไซต์อีกจานวนมากที่มิได้มุ่งให้บริ การเด็ก แต่ก็มีผใู ้ ช้งานที่เป็ นเด็กปะปนเข้ามา ปั ญหานี้ ยงั คงมีอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่ อง ดังจะเห็ นได้จากรายงานของคณะกรรมาธิ การ FTC ที่นาเสนอต่อสภาคองเกรซ ยังคงยอมรับถึ ง
ปั ญหาดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่า แม้โดยหลักการแล้วกฎหมาย COPPA ครอบคลุ มเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่ เก็บ
ข้อมูลของเด็ก แต่ในทางปฏิ บตั ิในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นตรวจสอบเว็บไซต์ที่มุ่ง
ให้บริ การแก่เด็ก อันเป็ นปั ญหาในแง่การบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากสภาพและลักษณะ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์น้ นั ๆ 138
ประเภทที่สอง ผูใ้ ห้บริ การที่มีความรู ้อย่างแท้จริ ง ว่าตนได้ทาการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก ซึ่ ง
จะพิจารณาจากความรู ้ ของผูใ้ ห้บริ การหรื อเจตนาในการเก็บข้อมู ลเด็กที่ มาใช้งาน หากมี ขอ้ เท็จจริ งว่า ผู ้
ให้บริ การนั้นทราบว่าเว็บไซต์หรื อบริ การของตนได้เก็บข้อมูลจากเด็ก ก็ถือได้ว่าเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ ตกอยู่
ภายใต้กฎหมายนี้ แต่ท้ งั นี้ ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวจะต้องมี ความรู ้ อย่างแท้จริ ง หรื อมีเจตนาว่าตนทาการเก็บ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก
วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาเกีย่ วกับการให้ ความยินยอม
เงื่อนไขสาคัญตามกฎหมาย COPPA ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายนี้ ตอ้ งปฏิ บตั ิคือ
จะต้องดาเนินการให้ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองของเด็กก่อนจึงให้เด็กใช้บริ การได้ โดยต้องมีการแจ้ง
(Notice) ถึ งการเก็บข้อมูลและรายละเอียดของการเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วย ประเด็นปั ญหาคือ ความยินยอม
จากผูป้ กครองนั้นจะต้องมีลกั ษณะหรื อวิธีการอย่างไร กล่าวคือ COPPA กาหนดว่าจะต้องมี “ความยินยอม
คณาธิป ทองรวีวงศ์, มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในบริ บทของการสื่ อสารข้อมูล
ออนไลน์ : ศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริ กาและกฎหมายไทย , บทความวิชาการนาเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2557
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ของผูป้ กครองที่พิสูจน์ความถู กต้องได้” (COPPA section 1302 (9)) โดยนิ ยามความหมายความยินยอม
ดังกล่าวไว้กว้างๆ สรุ ปได้วา่ วิธีใดๆ ก็ตาม (เมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่มีอยูข่ ณะนั้น) ที่จะทาให้แน่ใจได้วา่
ผูป้ กครองของเด็กได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็กแล้วสาหรับตัวอย่างของ
วิธีการที่ถือว่าพิสูจน์ความถูกต้องได้ เช่น การพิสูจน์ยนื ยันตัวตนของผูป้ กครองโดยเลขหมายบัตรอื่นที่ระบุ
ตัวได้เช่นเลขหมายประกันสังคม ความยินยอมทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้ลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เป็ นต้น
วิเคราะห์ ประเด็นการบังคับใช้ ผ่านกลไกและแนวปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรม
มีการศึกษาวิจยั แนวปฏิ บตั ิของภาคอุตสาหกรรมสื่ อสังคมออนไลน์พบว่า139 ผูใ้ ห้บริ การบางราย
เช่น IG ได้จดั ทาคู่มือผูป้ กครอง (Parent’s guide) เพื่อให้ขอ้ มูลความรู ้สาหรับผูป้ กครองเด็กและเยาวชนซึ่ ง
ใช้งาน IG โดยมีเนื้อหาสาคัญที่เกี่ยวกับอายุของเด็กว่า “ IG มีการกาหนดอายุข้ นั ต่าของผูใ้ ช้งานที่ 13 ปี ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ ม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวของเด็ก ออนไลน์ ” โดย IG จะทาการลบบัญชี
ผูใ้ ช้งานที่อายุต่ากว่า 13 หากได้รับแจ้ง ดังนี้จะเห็นได้วา่ ภาคอุตสาหกรรมอาจบังคับใช้ในลักษณะที่เข้มงวด
กว่ากฎหมาย เพราะ COPPA ไม่ได้กาหนดหน้าที่วา่ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องยกเลิกหรื อลบบัญชีของเด็กที่เข้ามาใช้
งาน ในแง่น้ ี อาจกล่าวได้ว่า กฎหมาย COPPA เป็ นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าเพื่อสร้ างความตระหนักและอาจ
ส่ งผลให้ผใู ้ ห้บริ การมีแนวปฏิบตั ิที่เข้มงวดกว่ากฎหมายก็ได้
วิเคราะห์ ประเด็นอายุเด็ก
-การที่กฎหมาย COPPA คุม้ ครองเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี แต่ก็ยงั มีมุมมองว่า กลุ่มเด็กที่อายุเกิน 13 ปี
ก็ ย งั อยู่ใ นกลุ่ ม เสี่ ยง เช่ น กลุ่ ม วัย รุ่ น (Teenager) ก็ เป็ นกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามเปราะบางต่ อพฤติ กรรมการ
รบกวนทางเว็บไซต์และเครื อข่ายออนไลน์ไม่นอ้ ยไปกว่าเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี นักวิชาการบางท่านยังเห็นว่า
การไม่ ค รอบคลุ ม อายุใ นช่ วงกลุ่ ม วัย รุ่ น นับ เป็ นจุ ดบกพร่ องที่ ส าคัญ ของกฎหมายนี้ (Andrew Hotaling
(2008) กลุ่มวัยรุ่ นมักจะไม่ตระหนักถึงผลกระทบในทางลบที่จะตามมาจากการแลกเปลี่ยนและเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ ยวกับตนทางเว็บไซต์หรื อเครื อข่ ายออนไลน์ ต่างๆ ดังนั้นกลุ่ มสิ ทธิ เด็กและ NGO เช่ น “Academy of
คณาธิป ทองรวีวงศ์ , การคุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคลของเด็กในกรณี เครื อข่ายสังคมอินสตาแกรม, วารสารเซนต์จอห์น,
2559.
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Pediatrics” “Children Now” เรี ยกร้องให้แก้ไขกฎหมาย COPPA ให้ครอบคลุมผูเ้ ยาว์ที่อายุไม่เกิน 18 ปี ด้วย
เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่เปราะบางและควรได้รับการคุม้ ครองเช่นเดียวกัน
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมาย COPPA กับกฎหมายไทย
สหรัฐอเมริ กามีกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร (COPPA) ซึ่ งวางหลักคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก
โดยกาหนดหน้าที่สาหรับผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์หรื อสื่ อออนไลน์ที่เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู ป้ กครองของเด็ ก ก่ อ น เมื่ อพิ จารณาในระบบกฎหมายไทยปั จ จุ บ ัน จะพบว่า ไทยมี
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองเด็กหลายฉบับ เช่น
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
แม้ว่า มิ ไ ด้บ ญ
ั ญัติไ ว้โดยชัดเจนถึ ง การคุ ้ม ครอง “ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล” ของเด็ ก และเยาวชน แต่ ก็ มี หลัก ที่
เกี่ยวข้อง เช่น
-ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผูจ้ บั กุมเด็กหรื อเยาวชน หรื อพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรื ออนุญาตให้มีหรื อ
ยินยอม ให้มีการถ่ายภาพหรื อบันทึกภาพเด็กหรื อเยาวชนซึ่ งต้องหาว่ากระทาความผิด เว้นแต่เพื่อประโยชน์
ในการสอบสวน
อย่างไรก็ตาม การคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลดังกล่าวมีขอบเขตเฉพาะในบริ บทของการคุม้ ครองใน
กระบวนพิจารณาคดีเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการกระทาในสภาพแวดล้อมทัว่ ไปทางสังคม
-พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มิได้บญั ญัติไว้โดยชัดเจนถึงการคุม้ ครอง “ข้อมูลส่ วน
บุคคล” ของเด็กและเยาวชน แต่ก็มีหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น
มาตรา 27 ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดโฆษณาหรื อเผยแพร่ ทางสื่ อมวลชนหรื อสื่ อสารสนเทศประเภทใด ซึ่ ง
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรื อผูป้ กครอง โดยเจตนาที่จะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่จิตใจ ชื่ อเสี ยง เกียรติคุณ หรื อ
สิ ทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรื อเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
ผลการวิจยั เปรี ยบเทียบกับ COPPA พบว่า กฎหมายคุม้ ครองเด็กมาตรานี้ แม้วา่ จะระบุถึงข้อมูลของ
เด็ก แต่มีขอ้ จากัดหลายประการคือ
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-คาว่า ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก อาจมีความหมายต่างจาก ข้อมูลส่ วนบุคคล (Personal data) ซึ่งมีนิยาม
เฉพาะในกฎหมาย COPPA
-มาตรานี้คุม้ ครองข้อมูลเด็กเฉพาะที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทางสื่ อมวลชนหรื อสื่ อสารสนเทศ สะท้อน
เจตนารมณ์ใช้กบั การเผยแพร่ ข่าวสารอันกระทบชื่ อเสี ยงเด็ก อาจไม่รวมถึงการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดย
ผูป้ ระกอบการอื่น เช่น ผูป้ ระกอบธุ รกิจโปรแกรมประยุกต์
-มาตรานี้คุม้ ครองเฉพาะการเผยแพร่ ขอ้ มูล แต่ไม่รวมถึงการจัดเก็บหรื อแสวงหามาซึ่ งข้อมูลเด็ก
จึงต่างจาก COPPA ซึ่ งครอบคลุมทั้งการเก็บและเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล
-มาตรานี้ ตอ้ งการเจตนาเพื่อทาให้เกิ ดความเสี ยชื่ อเสี ยงหรื อกระทบจิตใจ แต่การเก็บข้อมูลดิ จิทลั
ของเด็กไปใช้อาจยังไม่ถึงขั้นกระทบชื่อเสี ยงหรื อจิตใจ เนื่องจากกฎหมาย COPPA เน้นมาตรการเชิงป้ องกัน
ก่อนจะมีการนาไปใช้อนั ส่ งผลกระทบดังกล่าว
-มาตรานี้ไม่มีหลักการให้ผปู ้ กครองมากลัน่ กรองข้อมูลเหมือนกฎหมาย COPPA
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมาย COPPA ของสหรัฐอเมริ กาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ กฎหมายเฉพาะ
ของไทยที่ เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองเด็กดังกล่ าวข้างต้น มิ ได้มีหลักการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลของเด็กใน
บริ บทของการใช้งานอินเทอร์ เน็ตหรื อสื่ อออนไลน์โดยตรง และครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ดังเช่นกฎหมาย
COPPA
ข้ อเสนอแนะการปรับปรุ งกฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลเด็กออนไลน์ (Online Privacy)
กลไกสาคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็กในระบบออนไลน์ของกฎหมาย COPPA นั้น
มีลกั ษณะเป็ นการกาหนดหน้าที่ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูป้ กครอง กล่าวคือ ผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์หรื อ
กิจกรรมออนไลน์อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมของผูป้ กครองก่อนจึงจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็กได้
จากการวิเคราะห์ กฎหมาย COPPA กับ กฎหมายไทย พบว่า ระบบกฎหมายไทยปั จจุ บนั ยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะที่มุ่งคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลในแง่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเด็กในบริ บทการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
และสื่ อออนไลน์ กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยูย่ งั ไม่ครอบคลุมและเพียงพอในการนามาปรับใช้คุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลของเด็ก คณะผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอ 2 แนวทางดังนี้
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แนวทางที่ 1 การปรับปรุ งแก้ไข พ.ร.บ.คุ ม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 แม้วา่ กล่าวถึงการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลเด็กในเรื่ องของการโฆษณาและการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางสื่ อมวลชน แต่ก็ไม่มีนิยามชัดเจนถึงข้อมูล
ส่ วนบุ คคล และยังไม่ครอบคลุ มครบทั้งกระบวนการของการกระท าต่ อข้อมู ล ของเด็ก กล่ าวคื อ ตั้ง แต่
ขั้นตอนการจัดเก็บ และ การนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ คณะผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบายให้มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเด็กบนอิ นเทอร์ เน็ ต โดยการกาหนดคานิ ยาม
หลักเกณฑ์การกระทาต่อข้อมูลทั้งกระบวนการตั้งแต่การจัดเก็บ การขออนุ ญาตผูป้ กครอง ไปจนถึ งการ
นาไปใช้ รวมถึงกาหนดฐานความผิดของผูจ้ ดั เก็บและนาข้อมูลไปใช้ไว้เป็ นการเฉพาะ
แนวทางที่ 2 การบัญญัติกฎหมายใหม่เพื่อคุ ม้ ครองเด็กในสภาพแวดล้อมออนไลน์ แยกจาก พรบ
คุ ม้ ครองเด็กที่มุ่งเน้นการกระทาต่อเด็กทางกายภาพ กฎหมายใหม่น้ ี จะมีขอบเขตรวมความผิดออนไลน์
ต่างๆ เช่น การกลัน่ แกล้งรังแก และมีหมวดหนึ่งว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็กโดยเฉพาะ
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