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บทสรุปผู้บริหาร 

ความส าคญัของปัญหา 
ปัญหาการละเมิดเด็กออนไลน์ เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (the online child sexual 

exploitation : OCSE) การล่อลวง (child grooming) การกลัน่แกลง้ออนไลน์ (cyber bullying) ฯลฯ นบัวนัมี
แต่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน การพฒันาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาท าให้มี
วิธีการใหม่ๆ ท่ีผูก้ระท าผิดจะแสวงหาประโยชน์จากเด็ก นอกจากน้ียงัส่งผลให้การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กเพิ่มจ านวนและความซบัซอ้นมากข้ึน  

ในประเทศไทย แมมี้การส่งเสริมการใชง้านอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี แต่การใหค้วามรู้
สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัภยัออนไลน์ต่อเด็ก การป้องกนัแกไ้ขปัญหา เคร่ืองมือและกลไกในการส่งเสริม
ตลอดจนการปกป้องคุม้ครองเด็กใหส้ามารถออนไลน์ไดอ้ยา่งปลอดภยัและสร้างสรรคน์ั้นกลบัมีไม่เพียงพอ
และขาดซ่ึงประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกฎหมายในการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์
นั้นเรียกไดว้า่ไม่ครอบคลุมและไม่เท่าทนักบัสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กไทย 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย มูลนิธิพฒันาการคุม้ครองเด็ก มูลนิธิสายเด็ก มูลนิธิเพื่อยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เล็งเห็นความส าคญัของการศึกษา
กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้ส่ือออนไลน์ของไทยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ วา่มีเพียงพอหรือไม่ ศึกษากลไกและประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายในประเทศไทยแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

สถานการณ์ภัยออนไลน์ต่อเด็ก 
ผลการส ารวจสถานการณ์เด็กกบัภยัออนไลน์   โดย ศูนยป์ระสานงานขบัเคล่ือนการส่งเสริมและ

ปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ ภายใต ้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกบั มูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งคือเด็กนกัเรียนอายุ 9-
18 ปี จาก 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ และ กรุงเทพฯ จ านวน  10,846 คน ผลส ารวจแสดงให้เห็นว่าเด็กก าลงั
เส่ียงภยัออนไลน์หลากหลายรูปแบบ เช่น  

- เด็ก 1 ใน 2 ยอมรับวา่เคยถูกกลัน่แกลง้ออนไลน์ 
- เพศทางเลือกโดนกลัน่แกลง้มากท่ีสุดคือ 3 ใน 5 คน   
- เด็ก 3 ใน 10 คนยอมรับวา่เคยกลัน่แกลง้คนอ่ืนทางออนไลน์ 
- เด็ก 7 ใน 10 เคยเห็นส่ือลามกอนาจารออนไลน์ 
- เด็กท่ีเคยเห็นส่ือลามกออนไลน์ 1 ใน 5 ตอบวา่เคยเห็นส่ือลามกอนาจารเด็ก 
- เด็ก 1 ใน 5 คน ยอมรับวา่เคยพูดคุย หรือ รับ-ส่งเน้ือหาการกระท าทางเพศกบัเพื่อนออนไลน์ 
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- เด็ก 1 ใน 5 คน ยอมรับวา่เคยส่งขอ้ความ/ภาพ/วดีิโอการกระท าทางเพศไปใหค้นอ่ืน 
- 1 ใน 5 ของเด็กผูช้าย เคยนดัพบเพื่อนออนไลน์ ในขณะท่ีเด็กผูห้ญิง 1 ใน 10 

ขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใช้กฎหมายของไทยท่ีท างานร่วมกบัต่างประเทศ ระบุปัญหาส่ือลามก
และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนอินเทอร์เน็ตทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน เช่น ศูนยป้์องกนัเด็กหายและ
เด็กท่ีถูกแสวงหาประโยชน์แห่งชาติสหรัฐอเมริกนั (National Center for Missing & Exploited Children - 
NCMEC) แจง้จ านวนไอพีแอดเดรสท่ีมีการดาวน์โหลดส่ือลามกเด็กในประเทศไทยมีสูงมากกวา่ 50,000 
ไอพีแอดเดรส และ หน่วยงาน CPS (Child Protection Services) ของประเทศองักฤษ แจง้มาราว 7,900 ไอ
พีแอดเดรส ต่อปี 

ไทยฮอตไลน์ สายด่วนอินเทอร์เน็ต www.thaihotline.org  เปิดเผยจ านวนรายการรับแจง้ส่ือลามก
อนาจารเด็กเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากปี 2559 ไดรั้บแจง้รวม 640 รายการ เพิ่มเป็น 1,400 รายการในปี 2560 
พร้อมระบุไดรั้บแจง้กรณีการติดต่อส่ือสารเร่ืองทางเพศ (sexting) การถ่ายทอดสดออนไลน์การล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กแบบเรียลไทม ์(live streaming) และ การแบล็กเมล์ทางเพศ (sextortion) เพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็น
ไดช้ดั 
 

การรับมือกบัปัญหาภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท างานร่วมกบั ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการ block 

เวบ็ไซตท่ี์ผิดกฎหมาย/ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมถึงการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดต่อเด็ก สถาบนัส่ือเด็ก
และเยาวชน (สสย.) ภายใต ้ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกบั ส านกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขบัเคล่ือน
งานสร้างการรู้เท่าทนัส่ือในสังคมไทย ซ่ึงท างานร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการในการผลกัดนัให้เร่ืองการ
รู้เท่าทนัส่ือเขา้ไปอยู่ในหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัของประเทศ กระทรวงวฒันธรรมมีพระราชบญัญติั
กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์จดัตั้งคณะกรรมการกองทุนส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์ใหทุ้น
สนบัสนุนการท าโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันาและเพิ่มส่ือดี เฝ้าระวงัและแจง้ส่ือร้าย สร้างภูมิคุม้กนัใน
การใชส่ื้อ จดัระเบียบร้านเกมและอินเทอร์เน็ต เผยแพร่โปรแกรมเกมเมอร์การ์ดเพื่อเป็นเคร่ืองมือของพ่อ
แม่ในการดูแลบุตรหลานให้ออนไลน์อยา่งปลอดภยั กระทรวงสาธารณสุขจดัท าคู่มือให้ค  าแนะน าส าหรับ
ประชาชนเร่ืองการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และการใชอิ้นเทอร์เน็ตของเด็กและวยัรุ่น จดัค่ายบ าบดัเด็กติดเกม
และจดัท าสารคดีเผยแพร่ทางส่ือโทรทศัน์ ทั้งมีการพฒันาหลกัสูตรอบรมผูป้กครองเพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาเด็กติดเกม แบบคดักรองเด็กติดเกมท่ีพ่อแม่หรือครูอาจารยส์ามารถน าไปใช้ดูแลเด็กได้ สมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ มีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมและจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการใชง้านไอ
ทีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมงานสร้างการรู้เท่าทนัส่ือ และเช่ือมประสานการท างานคุม้ครองเด็กในการ
ใชส่ื้อออนไลน์ร่วมกบัหลายๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน  
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อย่างไรก็ดี ความพยายามดงักล่าว ยงัไม่เท่าทนักบัสถานการณ์ภยัออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชน เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลย ีความอ่อนแอของสังคม ระบบและกลไก
ในการปกป้องคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะกฎหมายต่างๆ แม้ประเทศไทยมีกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็กกับส่ือออนไลน์หลายฉบับ อาทิเช่น  ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก แต่ยงัถือวา่ลา้
หลงัและมีช่องโหว ่ทั้งยงัไม่ครอบคลุมการละเมิดเด็กรูปแบบใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ 

ในปี พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนใน
การใชส่ื้อออนไลน์ ภายใต ้คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) และ ในปี 
พ.ศ. 2561 มีการจดัตั้ง ศูนยป์ระสานงานขบัเคล่ือนการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการ
ใช้ส่ือออนไลน์ (ศอล. หรือ COPAT-  Child Online Protection Action Thailand) ภายใต ้กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือน
งานตั้งแต่ระดบันโยบายสู่การปฏิบติั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม ปกป้องคุม้ครอง ช่วยเหลือเยยีวยา
เด็กและเยาวชนท่ีได้รับผลกระทบจากส่ือออนไลน์ โดยประสานการท างานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญในสห
วิชาชีพ และภาคีเครือข่าย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงผลกัดนัการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายดูแลเด็กบน
โลกออนไลน์ดว้ย 

 

ข้อเสนอกลไกและการบังคบัใช้กฎหมาย 
1. เน่ืองจากมีการรายงานกรณีการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์เพิ่มมากข้ึน (ทั้งท่ีรายงานมาจาก

ภายในประเทศและต่างประเทศ) ท าใหมี้ปัญหาในเร่ืองของอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานในดา้น
น้ีเพราะมีจ านวนจ ากดั ในหลายกรณีตอ้งมีการแฝงตวัเขา้ไปในกลุ่มผูล้ะเมิดเด็ก ซ่ึงในปัจจุบนัเฉพาะดีเอส
ไอหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI – Department of Special Investigation) เท่านั้น ท่ีมีกฎหมายใหอ้ านาจ
ในการแฝงตวั (undercover)  สามารถปลอมตวัเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่เขา้ไปหาขอ้มูลหรือล่อซ้ือล่อจบัในกรณี
ส่ือลามกอนาจารเด็กหรือการละเมิดทางเพศเด็กได้ จึงมีข้อเสนอให้เพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีคดี
อาชญากรรมไซเบอร์ต่อเด็ก และเพิ่มอ านาจแฝงตวัให้กบัพนักงานเจา้หน้าท่ีตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และการท างาน 

2. เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายและอ านาจ
หนา้ท่ีของตนชดัเจน อีกทั้งวิธีการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงควรมีการฝึกอบรมให้
ความรู้ทั้งทางทฤษฎีในห้องเรียนและฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน (on the job training) คือฝึกปฏิบติัจริงใน
สถานท่ีจริง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ ทกัษะความช านาญ และควรยึดแนวทางในการด าเนินคดีโดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดท่ีตวัเด็ก มีตวัอยา่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแลว้ลงมือท าคดีจริง ประสบผลส าเร็จอยา่ง
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มากคือ โครงการ “ลงมือท า” ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก สถาบนัเพื่อการยติุธรรมแห่งประเทศ
ไทย (Thailand Institute of Justice – TIJ) เป็นโครงการต่อตา้นการละเมิดทางเพศเด็กในธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึง
มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการล่อลวงและหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  

3. การสอบสวนเด็ก จะตอ้งกระท าการโดยพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรมพิเศษมาแล้ว  
เน่ืองจากตอ้งสร้างความรู้สึกให้เด็กไวว้างใจมากพอท่ีจะพูดความจริง ลกัษณะการตั้งค  าถาม และวิธีการ
พูดคุยต่างๆ มีความส าคญัมาก การฝึกอบรมแนวทางการท าคดี หลกัการสืบสวนกรณีเด็กหายหรือเด็กท่ี
โดนล่วงละเมิดทางเพศ จะตอ้งไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรเฉพาะทางมา เช่น forensic interview เป็นตน้ 

4. เน่ืองจากการพิสูจน์อายุของบุคคลท่ีปรากฏในส่ือลามกอนาจารเป็นเร่ืองยาก จึงมีขอ้เสนอใน
เร่ืองของการพฒันาเจา้หนา้ท่ีผูช้  านาญการในการพิสูจน์อายเุด็ก ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่มี 

5. ควรมีฐานขอ้มูลผูมี้ประวติัล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เพื่อการตรวจคดักรองไม่ให้เขา้ประเทศ (ถา้
สามารถท าได)้ โดยอาจสร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อการติดตาม เฝ้าดู การคุมประพฤติ การ
ก าหนดกฎเกณฑเ์ร่ืองท่ีจะตอ้งมารายงานตวัเป็นระยะ หรืออาจกระทัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีติดตามดูดว้ยวา่ไม่ไดไ้ป
อยูใ่กลชิ้ดกบัเด็ก ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อเด็ก ในปัจจุบนัมีความพยายามของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและองคก์ร
พฒันาเอกชนเพื่อร่วมกนัจดัท าฐานขอ้มูลผูล้ะเมิด/ผูต้อ้งสงสัยละเมิดทางเพศเด็กเพื่อใชง้านร่วมกนั 

6. ควรมีกองทุนช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ี ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีในการท าคดีเพื่อลดความเส่ียงในการ
ถูกผูต้อ้งหาฟ้องกลบั แนวทางการสู้คดีเม่ือเกิดการฟ้องร้อง จดัทนายท่ีมีความสามารถมาช่วยเหลือ ดูแล
ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการสู้คดี  

7. ในส่วนของกระบวนการสอบสวนในคดีละเมิดทางเพศเด็กในปัจจุบนัยงัมีการละเมิดซ ้ า ไดแ้ก่ 
การถามค าถามเดิมๆ ซ ้ าๆ โดยบุคคลหลายคน ควรใช้วิธีบนัทึกวิดีโอการสอบสวนแลว้เปิดดูเองแทนท่ี
จะตอ้งใหเ้ด็กตอบค าถามหลายรอบ ซ่ึงเป็นการท าร้ายเด็ก 

8. ควรมีการเตรียมพื้นท่ีหรือห้องท่ีมิดชิดในการสอบสวนเหยื่อในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ในทุก
สถานีต ารวจ รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ในการบนัทึกวิดีโอ เพื่อป้องกนัการสอบสวนอีกซ่ึงจะเป็นการ
ละเมิดซ ้ าเด็ก 

9. ควรมีกระบวนการท างานร่วมกบัภาคเอกชน เช่น การสร้างความเขา้ใจในเร่ืองการขอขอ้มูล
ผูต้อ้งหา/ผูต้อ้งสงสัย กฎหมายมีวา่อยา่งไร ภาคเอกชนตอ้งใหค้วามร่วมมือตามกฎหมายอยา่งไร เจา้หนา้ท่ี
ไม่ไดข้อขอ้มูลลึกซ้ึงเกินความจ าเป็นตอ้งใชจึ้งไม่ตอ้งระวงัเร่ืองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากจนเกินไป 
เจา้หน้าท่ีตามกฎหมายมีสิทธิขอขอ้มูลการกระท าความผิดได้ไม่เฉพาะพนักงานเจา้หน้าท่ีตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ เท่านั้น 

10. เน่ืองจากมีหลายกรณีท่ีผูต้อ้งหาคดีการละเมิดทางเพศเด็กเป็นชาวต่างชาติ และหนีคดีเม่ือไดรั้บ
การประกนัตวั จึงมีขอ้เสนอให้เพิ่มเติมหรือปรับแกก้ฎหมายในส่วนของอตัราประกนัตวัจะตอ้งสูง และ
อาจให้พิจารณาประวติัการกระท าความผิดประกอบด้วยว่าหากเป็นคดีการละเมิดทางเพศเด็กซ ้ าก็ไม่
สมควรใหมี้การประกนัตวั 
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11. มีขอ้เสนอเก่ียวกบักระบวนการส่งต่อขอ้มูลผูต้อ้งหา จะตอ้งมีความสะดวก รวดเร็ว เพื่อไม่เป็น
การเปิดช่องโอกาสให้ผูต้อ้งหาหนีประกนัได ้ตวัอย่างเช่น กรณีผูต้อ้งหาไดรั้บการประกนัตวัเม่ือวนัศุกร์ 
ขอ้มูลน้ีจะตอ้งถูกส่งต่อไปใหฝ่้ายตรวจคนเขา้เมืองให้รับทราบในทนัที เพื่อใหท้างเจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจ
กกัไม่ใหผู้ต้อ้งหาเดินทางหนีคดีออกนอกประเทศได ้ 

12. ควรมีกระบวนการช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัเหยื่อ/ผูเ้สียหาย/ญาติ เพื่อป้องกนัปัญหาการกลบั
ค าใหก้าร เน่ืองจากโดนข่มขู่หรือรับเงินจากผูต้อ้งหา 

13. เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีบรรทดัฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายให้กบัเหยื่อในคดีละเมิดทาง
เพศ จึงมีข้อเสนอให้เพิ่มเติมหรือปรับแก้กฎหมายให้ครอบคลุมในเร่ืองของการเรียกร้องค่าเสียหาย/
สินไหมทดแทน โดยเฉพาะในกรณีความเสียหายทางดา้นจิตใจ ซ่ึงประเมินไดย้าก 

14. ในบางกรณี พนักงานเจา้หน้าท่ีจ  าเป็นตอ้งครอบครองภาพลามกอนาจารเด็กไวเ้อง เช่น ใช้
ประกอบในการฝึกอบรม ใช้ในการล่อซ้ือล่อจบัผูก้ระท าความผิด ใช้ในการสืบสวนสอบสวน ฯลฯ จึงมี
ขอ้เสนอกฎหมายคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานดงักล่าวดว้ย อยา่งไรก็ดี อาจก าหนดหลกัเกณฑ์ของ
การครอบครองภาพ เช่น จะตอ้งมีการขออนุญาต จะตอ้งระบุเหตุผลว่าจะน าไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์ใด 
ระยะเวลาครอบครองภาพนานเพียงใด จ านวนภาพมากนอ้ยเพียงใด เป็นตน้ 

15. ในปัจจุบนั ยงัไม่มีขอ้ก าหนดหรือขอ้ผกูพนัใหผู้ป้ระกอบการตอ้งรายงานต่อเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบั
ส่ือลามกอนาจารเด็กหรือการละเมิดเด็กดา้นอ่ืนๆ จึงควรมีนโยบายหรือมาตรการให้ผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชนไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมรับผดิชอบในเร่ืองน้ี 

16. มีขอ้สังเกตให้มุ่งเนน้เอาผิดกบัผูผ้ลิตหรือเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารเด็ก มากกวา่ท่ีจะมุ่งเอาผิด
กบัผูค้รอบครองส่ือลามกเด็ก เน่ืองจากอาจเป็นช่องทางให้พนกังานเจา้หน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์จาก
บุคคลดงักล่าวเพื่อตอบแทนกบัการไม่ตอ้งถูกด าเนินคดี 

17. มีขอ้เสนอให้ทบทวนหรือปรับอายุความในคดีบนโลกออนไลน์ให้ยาวนานข้ึนหรือไม่มีอายุ
ความ ตวัอยา่งเช่น ภาพหรือวดีิโอการละเมิดทางเพศเด็กเม่ือถูกอปัโหลดเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตแลว้ จะไม่
สามารถตามลบไดห้มด ถึงแมว้า่จะลบไปแลว้ก็อาจถูกอปัโหลดข้ึนมาอีกเม่ือใดก็ได ้

 
ข้อเสนอในการเตรียมการเพ่ือบังคับใช้กฎหมาย 

1. ควรมีหน่วยงานเฉพาะกิจท าหน้าท่ีต่อตา้นอาชญากรรมไซเบอร์ต่อเด็ก โดยเฉพาะคดีส่ือลามก
อนาจารและการละเมิดทางเพศเด็ก รวมถึงเด็กหาย เฉกเช่นเดียวกบัในหลายประเทศ ทั้งน้ี เพื่อพฒันา
ระบบกลไกการท างานและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เท่าทนักบัสถานการณ์ สามารถ
ช่วยเหลือเด็กไดม้ากยิง่ข้ึน รวดเร็วยิง่ข้ึน  

2. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเจา้หน้าท่ีและสหวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งตลอดขั้นตอนกระบวนการ
ยุติธรรม ตั้งแต่พนกังานเจา้หน้าท่ีท าคดีเด็ก คดีออนไลน์ พนกังานสอบสวน สืบสวน นิติวิทยาศาสตร์ 
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นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ อยัการ ทนาย ผูพ้ิพากษาศาล ฯลฯ จึงมีขอ้เสนอในการส่งเสริมการผลิต
และพฒันาบุคลากรทางด้านน้ีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจลักษณะของคดีออนไลน์ 
พยานหลกัฐานทางเทคโนโลยี มาตรฐานการพิจารณาคดีเด็กออนไลน์ในระดบัสากล โดยเฉพาะคดีการ
ล่อลวงและละเมิดทางเพศเด็ก  

3. ควรประชาสัมพนัธ์หน่วยงานรับแจง้ ช่องทางการแจง้ ขั้นตอนการแจง้ หลกัฐานต่างๆ ท่ีตอ้งใช้
ประกอบการแจง้ในคดีออนไลน์ ให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างทัว่ถึง เช่น กองบงัคบัการปราบปราม
การกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 02-142 2555-60 หรือท่ีเว็บไซต์ 
http://www.tcsd.in.th สายด่วน 1212 รับแจง้เว็บไซต์ท่ีขดัต่อความมัน่คง วฒันธรรม ศีลธรรม หรือ e-
mail : 1212@mict .go.th โดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรณีภาพลามกและการละเมิดทาง
เพศเด็กบนอินเทอร์เน็ต : โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย 02-438-3559 www.
thaihotline.org หน่วยงานสืบจบักรณีการใชส่ื้อ ICT เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก มีคณะท างานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน Thailand Internet Crime 
Against Children (TICAC) https://www.facebook.com/TICAC2016/ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์
การกระท าความผิดทางเทคโนโลยี กองบงัคบัการสนบัสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) 0-2205-2627 
www.hightechcrime.org เป็นตน้  

4. ควรประชาสัมพนัธ์ให้ทราบโดยทัว่กนั เก่ียวกบัพนกังานเจา้หน้าท่ีตาม พ.ร.บ. คุม้ครองเด็กใน
แต่ละพื้นท่ี หมายเลขโทรศพัท์หรือช่องทางการแจ้ง รวมถึงขั้นตอนการแจ้งต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กบัประชาชนท่ีเห็นเด็กก าลงัจะถูกล่วงละเมิด จะไดแ้จง้เจา้หน้าท่ีเขา้ช่วยเหลือเด็กได้อย่าง
รวดเร็วทนัการณ์  

5. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลเด็ก ควรจะตอ้งท างานเชิงรุกให้มากยิ่งข้ึน เช่น จะตอ้งลงพื้นท่ี 
เขา้ถึงชุมชน เขา้ถึงเด็กกลุ่มเปราะบาง เพื่อสอบถาม คน้หาขอ้มูล พูดคุยกบัเด็กหรือองคก์รพฒันาเอกชน 
เพื่อการป้องกนัปัญหามากกวา่รอแกไ้ขปัญหา 

6. ควรรณรงค์ส่งเสริมและจดักิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่เด็ก เพื่อป้องกนัตนเอง
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกแสวงหาประโยชน์ เป็นส่ิงส าคญัจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าทั้งการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ รวมถึงตอ้งสอนใหเ้ด็ก เยาวชน และผูใ้ชทุ้กคนรู้จกัและสามารถจดัการความปลอดภยับน
โลกไซเบอร์ 

7. คดีออนไลน์ เป็นคดีท่ีตอ้งการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้ง
ในระดบัพื้นท่ี ส่วนกลาง ระดบัชาติ และขา้มชาติ การสร้างพนัธมิตรเครือข่าย การประสานการท างาน 
การพฒันาระบบและกลไก การให้ความรู้สร้างความตระหนัก ล้วนเป็นส่ิงส าคญั ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จคือ ความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน ความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ ความเขา้ใจ 
และทศันคติท่ีถูกตอ้ง ในประเด็นปัญหา และในการปฏิบติังาน 

http://www.tcsd.in.th/
http://www.tcsd.in.th/
http://www.tcsd.in.th/
mailto:1212@mict.go.th
http://www.thaihotline.org/
http://www.thaihotline.org/
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายไทย 
 การศึกษากฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้ส่ือออนไลน์ใน

ต่างประเทศเปรียบเทียบกบัประเทศไทย ในงานวิจยัน้ีไดแ้บ่งสภาพปัญหาและพฤติกรรมท่ีกระทบต่อเด็ก
เป็น 6  กรณี  โดยมีผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะส าหรับแต่ละกรณีดงัน้ี  

 
1.   การติดตามคุกคาม (Cyber stalking)   
 การติดตามคุกคาม ซ่ึงยงัไม่มีระบุไวโ้ดยตรงในกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 

ไม่อาจน ามาปรับใช้กบัพฤติกรรมน้ีซ่ึงเป็นการกระท าอนัเป็นชุดอย่างต่อเน่ืองและก่อให้เกิดการรบกวน
ความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น  โดยมีขอ้จ ากดัท่ีส าคญัสองประการคือ (1) จะตอ้งเป็นการข่มขืนใจใหก้ระท าการ 
ไม่กระท าการ หรือจ ายอมต่อส่ิงใด  และ (2) การท าใหก้ลวันั้นจ ากดัเฉพาะอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ
หรือทรัพยสิ์น หรือโดยใชก้ าลงัประทุษร้าย แต่การติดตามคุกคามเด็กทางออนไลน์ในหลายกรณีไดบ้งัคบัให้
เด็กกระท าการใด แต่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์หรือจิตใจ ส าหรับพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาปรับใช้กบัพฤติกรรมติดตามคุกคามนั้นมีขอ้จ ากดัคือการเฝ้าติดตาม
คุกคามท่ีจะปรับเข้ามาตรา 11 ต้องเป็นกรณีผูก้ระท าการส่งข้อมูลนั้นไม่เปิดเผยตวัตน หรือส่งข้อมูล
หลอกลวงตามมาตรา 14 ดงันั้นเพียงการติดตามทางออนไลน์ยงัไม่เป็นความผดิ  

คณะผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายโดยเสนอให้มีการบญัญติัฐานความผดิเฉพาะส าหรับการ
ติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  ส าหรับฐานความผดิท่ีจะบญัญติัข้ึนน้ีมีขอ้เสนอ 3 แนวทาง คือ  

แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา โดยเพิ่มเติมฐานความผิดเฉพาะส าหรับการเฝ้า
ติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเป็นฐานความผิดเฉพาะ  

แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
ใหมี้ฐานความผดิเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเป็นฐานความผดิเฉพาะ 

แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายคุม้ครองเด็ก โดยเพิ่มฐานความผดิการเฝ้าติดตามคุกคามเด็กทั้ง
ในเชิงกายภาพและออนไลน์ 
 

2. การกลัน่แกลง้ออนไลน์ (Cyber bullying)  
พฤติกรรมการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต ยงัไม่มีกฎหมายไทยก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ    จาก

การศึกษาพบวา่ กฎหมายต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับพฤติกรรมดงักล่าว
ในระดบัรัฐบาลกลาง (Federal law) แต่พบวา่ ในระดบัรัฐบาลมลรัฐมีกฎหมายเก่ียวกบัการกลัน่แกลง้รังแก
ออนไลน์โดยเฉพาะหลายมลรัฐ ซ่ึงมีองค์ประกอบส าหรับใช้เฉพาะการกลั่นแกล้งออนไลน์ อีกทั้ งมี
มาตรการโดยเฉพาะส าหรับเด็กด้วย โดยมีการก าหนดองค์ประกอบท่ีชัดเจนถึงการกลัน่แกลง้โดยใช้การ
ส่ือสาร เช่น ตวัอกัษร ภาพ คลิป ท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจหรืออารมณ์ของเด็ก การกระท าดังกล่าวเม่ือ
พิจารณาตามกฎหมายไทยแลว้ ในหลายกรณีไม่มีกฎหมายท่ีน ามาใชไ้ด ้เช่น  
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 -การกลัน่แกลง้รังแกโดยใชค้  าพูด หากเป็นการหม่ินประมาท ไม่สามารถใช ้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได ้ 
เน่ืองจากกฎหมายท่ีแกใ้หม่ยกเวน้การหม่ินประมาทไม่เป็นความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 
 -การกลัน่แกลง้รังแกโดยใชค้  าพูดลอ้เลียน เช่น อว้น ไม่สวย ไม่ถึงขั้นเป็นความผดิตามกฎหมายท่ีวา่
ดว้ยการหม่ินประมาท  
 -การน าขอ้มูลของเด็กท่ีเป็นเร่ืองจริงมาโพสต์กลัน่แกลง้ ไม่เขา้องค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ มาตรา 14  

คณะผูว้ิจยัจึงเสนอให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายโดยเพิ่มเติมฐานความผิดการกลัน่แกลง้รังแก
ทางอินเทอร์เน็ต  โดยเสนอให้พิจารณาองค์ประกอบของร่างกฎหมาย “Megan Meier Cyber-bullying 
Prevention Act” ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแนวทางในการร่างกฎหมายไทย กล่าวคือ   

“ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ดว้ยเจตนาในการบงัคบั ขู่เข็ญ ข่มขู่ รบกวน หรือก่อให้เกิดความเศร้า 
ทางอารมณ์ต่อผูอ่ื้น ผูน้ั้นกระท าผดิฐานกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต ตอ้งระวางโทษ…” 

นอกจากน้ียงัเสนอให้น ากลไกตามกฎหมายของมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่างเป็นกฎหมาย 
เช่น ก าหนดหน้าท่ีให้โรงเรียนในการออกระเบียบเก่ียวกบัการกลัน่แกลง้ออนไลน์ การก าหนดหลกัสูตร
อบรมใหค้วามรู้ต่างๆ เป็นตน้  
 

3.  ส่ือลามกอนาจารเด็กออนไลน์ (Child Pornography) 
 ผลการวิจยัพบว่า กฎหมายไทยปัจจุบนัมีบทบญัญติัครอบคลุมแลว้ ทั้งการเพิ่มเติมนิยามส่ือลามก
เด็กในกฎหมายอาญาและการก าหนดฐานครอบครองส่ือลามกเด็ก แต่อาจมีปัญหาในส่วนของ พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ ท่ีก าหนดวา่การเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารจะเป็นความผิดไดต้อ้งเป็นการเผยแพร่ท่ีประชาชน
ทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ท าให้เกิดปัญหาการส่ือสารออนไลน์ส่วนบุคคลไม่เป็นความผิด ประเด็นน้ีจะได้
เสนอแนะในส่วนของพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารเร่ืองเพศ หรือ Sexting  
 

4. การติดต่อส่ือสารเร่ืองเพศ (Sexting)  
ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายไทยในปัจจุบันยงัไม่มีฐานความผิดเฉพาะส าหรับ Sexting  ทั้ งใน

กฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส าหรับในส่วนของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นั้น มาตรา 14 (4) แม้
ครอบคลุมการส่งส่ือลามกอนาจาร แต่มีเง่ือนไขวา่ จะตอ้งเป็นการเผยแพร่ท่ีประชาชนทัว่ไปเขา้ถึงได ้ท าให้
เกิดปัญหาการส่ือสารออนไลน์ส่วนบุคคล  เช่น การ Sexting ท่ีกระท าทางโปรแกรมประยุกต์สองต่อสอง
ระหวา่งผูก้ระท ากบัเด็ก หรือการกระท าทางกลุ่มปิดโดยเฉพาะ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ คณะผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะแกไ้ขกฎหมาย ดงัน้ี 
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ประเด็น ขอ้เสนอแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา ขอ้เสนอแกไ้ข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 
คนส่งขอ้ความ Sexting 
ไปยงัเด็ก รวมถึง 
Streaming ขอ้มูลลามก
อนาจาร 

 มีความผดิอยูแ่ลว้ โดยไม่ตอ้งแกไ้ข แกไ้ขใหค้รอบคลุมการส่ือสารขอ้มูล
ลามกอนาจารท่ีไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

เด็กท่ีส่งขอ้ความ 
Sexting รวมถึง 
Streaming ขอ้มูลลามก
อนาจาร 

แกไ้ขปรับปรุงตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศเพื่อคุม้ครองเด็ก  ไดแ้ก่  
ยกเวน้ความผดิกรณีเด็กเป็นผูส่้ง 
ก าหนดมาตรการอ่ืนนอกจากโทษ
อาญา เช่น การอบรมตามหลกัสูตรท่ีจดั
เฉพาะ  

แกไ้ขปรับปรุงตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศเพื่อคุม้ครองเด็ก ไดแ้ก่ 
ยกเวน้ความผดิกรณีเด็กเป็นผูส่้ง ก าหนด
มาตรการอ่ืนนอกจากโทษอาญา เช่น การ
อบรมตามหลกัสูตรท่ีจดัเฉพาะ 

 
 

5. การล่อลวงหรือเตรียมเด็กใหพ้ร้อมถูกล่วงละเมิดทางเพศ (Grooming)  
ผลการศึกษาพบวา่ Grooming หรือการติดต่อสร้างสัมพนัธ์กบัเด็กทางออนไลน์ซ่ึงอาจน าไปสู่การ

ล่วงละเมิดต่อเด็กหรืออาจเรียกว่าการเตรียมเด็กให้พร้อมก่อนการล่วงละเมิดนั้น ยงัไม่มีกฎหมายบญัญติั
เฉพาะ แต่อาจมีการปรับใชก้ฎหมายอาญาฐานพรากผูเ้ยาว ์แต่ก็มีขอ้จ ากดัซ่ึงตามแนวค าพิพากษาศาลจะตอ้ง
เป็นการพาเด็กไปจากอ านาจปกครองโดยมีการชักพาทางกายภาพ  เพียงการพูดคุยสร้างสัมพนัธ์ทาง
ออนไลน์ยงัไม่ถึงขั้นพรากผูเ้ยาว ์ คณะผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะแกไ้ขกฎหมาย ดงัน้ี 
 
ลกัษณะของการกระท า กฎหมายไทยท่ีเป็นอยู ่ ขอ้เสนอแนะ 
การส่ือสารและชกัชวน
ใหเ้ด็กมาพบเพื่อกระท า
การล่วงเกินทางเพศ  

ไม่ผดิ กฎหมายอาญาฐานพรากผูเ้ยาว ์  
ไม่ผดิ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
เน่ืองจากยงัไม่มีส่ือลามก 

---- 

การส่ือสารสร้าง
ความสัมพนัธ์โดยไม่ได้
นดัพบเด็ก 

 ไม่มีกฎหมายท่ีน ามาใชไ้ด ้ 
ไม่ผดิ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากยงัไม่มีส่ือ
ลามก  (เวน้แต่มีเน้ือหาหลอกลวงเป็นเทจ็)  

เพิ่มเติมฐานความผิดในกฎหมาย
อาญา หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

การน าเสนอเน้ือหาทาง
เพศต่อเด็กทางส่ือ
ออนไลน์โดยยงัไม่มีการ
ชกัชวนใหก้ระท า
กิจกรรมทางเพศ 

ไม่ผดิกฎหมาย ถา้เป็นการส่ือสารเน้ือหาทาง
เพศท่ีไมใ่ช่ส่ือลามกเด็ก  

เพิ่มเติมฐานความผิดในกฎหมาย
อาญา หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
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การ Sexting และ 
Streaming วดีีโอ แบบ
ถ่ายทอดสด    
 

- ผดิกฎหมายอาญาฐานเผยแพร่และครอบครอง
ส่ือลามกเด็ก  ซ่ึงหากเด็กกระท าก็เป็นความผดิ
ดว้ย  
- ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่เป็นความผดิ หาก 
Streaming สองต่อสอง โดยไม่เผยแพร่
สาธารณะ  

- แกไ้ขความผดิส่ือลามกเด็กเพื่อ
ไม่ใหเ้ด็กเป็นผูท้  าผิด 
- เพิ่มเติมฐานความผดิท่ีมี
องคป์ระกอบเฉพาะเพื่อลงโทษผู ้
ชกัจูง ดงัเช่น กฎหมายของ
ประเทศแอฟริกาใต ้

 
6. การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเด็ก (Children’s Online and Privacy Protection) 
ผลการวิจยัพบว่า สหรัฐอเมริกามีกฎหมาย COPPA  (Children’s Online and Privacy Protection)

ก าหนดหนา้ท่ีร่วมกนัระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูป้กครอง กล่าวคือ ผูใ้ห้บริการเวบ็ไซตห์รือกิจกรรมออนไลน์
อ่ืนๆ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมของผูป้กครองก่อนจึงจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กได ้จากการวิเคราะห์
กฎหมาย COPPA กบักฎหมายไทยพบว่า ระบบกฎหมายไทยปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีมุ่งคุม้ครอง
สิทธิส่วนบุคคลในแง่ขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กในบริบทการใชง้านอินเทอร์เน็ตและส่ือออนไลน์ กฎหมายท่ี
มีผลบงัคบัใชอ้ยูย่งัไม่ครอบคลุมและเพียงพอในการน ามาปรับใชคุ้ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก    

คณะผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอ 2 แนวทาง คือ  
แนวทางท่ี 1  ปรับปรุงแกไ้ข พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546  แมว้า่กล่าวถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลเด็กในเร่ืองของการโฆษณาและการเผยแพร่ขอ้มูลทางส่ือมวลชน แต่ก็ไม่มีนิยามชดัเจนถึงขอ้มูลส่วน
บุคคล  และยงัไม่ครอบคลุมครบทั้งกระบวนการของการกระท าต่อขอ้มูลของเด็ก กล่าวคือ ตั้งแต่ขั้นตอน
การจดัเก็บ และ การน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ คณะผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายให้มีการก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเด็กบนอินเทอร์เน็ต โดยการก าหนดค านิยาม  หลกัเกณฑ์
การกระท าต่อขอ้มูลทั้งกระบวนการตั้งแต่การจดัเก็บ การขออนุญาตผูป้กครอง ไปจนถึงการน าไปใช ้รวมถึง
ก าหนดฐานความผดิของผูจ้ดัเก็บและน าขอ้มูลไปใชไ้วเ้ป็นการเฉพาะ  

แนวทางท่ี 2 การบญัญติักฎหมายใหม่เพื่อคุม้ครองเด็กในสภาพแวดลอ้มออนไลน์ แยกจาก พ.ร.บ. 
คุม้ครองเด็ก ท่ีมุ่งเน้นการกระท าต่อเด็กทางกายภาพ กฎหมายใหม่น้ีจะมีขอบเขตรวมความผิดออนไลน์
ต่างๆ เช่น การกลัน่แกลง้รังแก และมีหมวดหน่ึงวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กโดยเฉพาะ  
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โครงการ 
ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย 

เกีย่วกบัการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเดก็ในการใช้ส่ือออนไลน์ 
 

ความส าคญัของปัญหา 
ปัญหาการละเมิดเด็กออนไลน์ เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (the online child sexual 

exploitation : OCSE) การล่อลวง (child grooming) การกลัน่แกลง้ออนไลน์ (cyber bullying) ฯลฯ นบัวนัมี
แต่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน การพฒันาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาท าให้มี
วิธีการใหม่ๆ ท่ีผูก้ระท าผิดจะแสวงหาประโยชน์จากเด็ก นอกจากน้ียงัส่งผลให้การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กเพิ่มจ านวนและความซบัซอ้นมากข้ึน  

ในประเทศไทย แมมี้การส่งเสริมการใชง้านอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี แต่การใหค้วามรู้
สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัภยัออนไลน์ต่อเด็ก การป้องกนัแกไ้ขปัญหา เคร่ืองมือและกลไกในการส่งเสริม
ตลอดจนการปกป้องคุม้ครองเด็กใหส้ามารถออนไลน์ไดอ้ยา่งปลอดภยัและสร้างสรรคน์ั้นกลบัมีไม่เพียงพอ
และขาดซ่ึงประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกฎหมายในการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์
นั้นเรียกไดว้า่ไม่ครอบคลุมและไม่เท่าทนักบัสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กไทย 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย มูลนิธิพฒันาการคุม้ครองเด็ก มูลนิธิสายเด็ก มูลนิธิเพื่อยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เล็งเห็นความส าคญัของการศึกษา
กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้ส่ือออนไลน์ของไทยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ วา่มีเพียงพอหรือไม่ ศึกษากลไกและประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายในประเทศไทยแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

เป้าหมาย 
 เด็กไทยไดรั้บการดูแลเพิ่มมากข้ึน ผา่นโครงการการศึกษาวจิยัและใหข้อ้เสนอแนะต่อการปรับปรุง
กฎหมายและนโยบายในการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์ 
 

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาปัญหาความเพียงพอของกฎหมายไทยในการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กในการ

ใชส่ื้อออนไลน์ เปรียบเทียบกบักฎหมายในต่างประเทศ และ อนุสัญญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. เพื่อศึกษากลไกและประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมายรวมทั้งบทบาทของผูป้ระกอบการ

ภาคเอกชนในการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์ 
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3. เพื่อศึกษาและน าเสนอกรณีหรือคดีตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จ (highlights best practice) และ
บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ  

4. เพื่อระบุช่องวา่งของกฎหมาย ในแง่ของมาตรฐานทางกฎหมายระหวา่งประเทศและในภูมิภาค 
5. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายในประเทศไทย รวมถึง

การน ากฎหมายสู่การปฏิบติัใหป้ระสบผลส าเร็จ แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ขอบเขตการศึกษาวจิัย 
ด้านประเด็นการศึกษา 
ศึกษาเก่ียวกบักฎหมาย กลไกและประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีผลต่อการส่งเสริมและ
ปกป้องคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์ใน 4 เร่ือง 
o ส่ือลามกเด็ก การล่อลวง และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 
o การใชค้วามรุนแรงต่อเด็กและการกลัน่แกลง้ออนไลน์ (Cyber bullying) 
o การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเด็กบนโลกออนไลน์ 
o การส่งเสริมหรือสนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและเหมาะสมส าหรับเด็ก 

ในการใชส่ื้อออนไลน์ 
ด้านเน้ือหาในการศึกษา 
o กฎหมายของประเทศไทยเก่ียวกบัการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์ 

เปรียบเทียบกบักฎหมายในต่างประเทศ และ อนุสัญญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
o กรณีหรือคดีตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
o การน ากฎหมายสู่การปฏิบติัใหป้ระสบความส าเร็จ 

 

ระเบียบวธิีศึกษาวจิัย 
การศึกษาวจัิยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
o การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  
o ทีมวจิยัพฒันาแผนการศึกษาวจิยั กรอบระยะเวลา และเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
o ทีมวิจยัจดัประชุมผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ก่ียวขอ้ง (เช่น อยัการ ผูพ้ิพากษา กฤษฎีกาเจา้หน้าท่ี

ต ารวจ องค์กรพฒันา นักเทคโนโลยี ฯลฯ) เพื่อรวบรวมมุมมองและข้อเสนอแนะในการ
ศึกษาวจิยั 

o ทีมวิจยัทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิจยั บทความข้อกฎหมายท่ีมีอยู่ทั้ งในประเทศ 
ต่างประเทศ และระหวา่งประเทศ 

o ทีมวจิยัสัมภาษณ์ ลงพื้นท่ี เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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o ทีมวจิยัรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ผลและจดัท ารายงานผลการศึกษาวจิยั (ฉบบัร่าง)  
o เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ร่วมกบัทีมวิจยัและเครือข่าย จดัประชุมกลุ่มยอ่ยผูท้รงคุณวุฒิ 

เพื่อน าเสนอรายงานผลการศึกษาวิจยั รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
รายงานผลการศึกษาวจิยั (ฉบบัร่าง) 

o เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ร่วมกบัทีมวิจยัและเครือข่าย จดัประชุมกลุ่มย่อยผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว เด็ก เยาวชน องคก์รท างานส่งเสริม
และปกป้องคุ้มครองเด็ก เพื่อน าเสนอรายงานผลการศึกษาวิจยั รับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อจดัท ารายงานผลการศึกษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

การพฒันาเครือข่ายเพ่ือการจัดการองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม 
o เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ร่วมกบัทีมวิจยั จดัตั้งคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพฒันาไปสู่ประชาคมคนท างานด้านการส่งเสริมและปกป้อง
คุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์ 

      ประเด็นค าถามส าคัญ (โจทย์ค าถามการวจัิย) 

กฎหมายสารบัญญติั Substantive Law 
1. กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประเทศไทยมีพนัธะสัญญา/เขา้ร่วมลงนาม อาทิ 
o ILO No 182 
o พิธีสารเลือกรับเร่ืองการขายเด็ก การคา้ประเวณีเด็ก และส่ือลามกอนาจารเด็ก OPSC 
o Budapest Convention 
o Council of Europe (Lanzarote Convention)  

2. สถานการณ์ และความครอบคลุมของกฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
o ส่ือลามกเด็ก การล่อลวง และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 
o การใชค้วามรุนแรงต่อเด็กและการกลัน่แกลง้ออนไลน์ (Cyber bullying) 
o การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเด็กบนโลกออนไลน์ 
o การส่งเสริมหรือสนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและเหมาะสมส าหรับเด็กในการใช้

ส่ือออนไลน์ 
3. ความรับผิดชอบและบทบาทของผูป้ระกอบการภาคเอกชนมีบรรทดัฐานหรือกฎระเบียบ ขอ้ผูกพนั 

ใหผู้ป้ระกอบการตอ้งรายงานต่อต ารวจ เก่ียวกบัส่ือลามกเด็กหรือการละเมิดเด็กดา้นอ่ืนๆ หรือไม่ 
a. การส่งผูร้้ายขา้มแดน (Extraterritorially and Extradition) และขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้ง?  
b. หน่วยงานพิเศษท่ีท าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและปกป้อง

คุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์ มีหรือไม่ อยา่งไร? ถา้มีโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีเป็น
อยา่งไร? 
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c. กรณีศึกษา : ตวัอยา่งคดีเก่ียวกบัการแสวงหาประโยชน์จากเด็กออนไลน์ (ส่ือลามกอนาจาร
เด็ก , การถ่ายทอดสด ( live streaming)  , การล่อลวงเด็ก (child grooming)  , sexting ,  
sextortion stalking , harassment , การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลเด็ก , การกลัน่แกลง้ของเด็ก 
ฯลฯ )  

d. ขอ้เสนอแนะ  
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา Procedural Law  

1. ช่ือกฎหมายท่ีใชใ้นการอา้งอิง  
2. กระบวนการด าเนินคดีความผดิเก่ียวกบัส่ือลามกเด็ก และการคุม้ครองเด็กออนไลน์ 

o ตอ้งมีผูเ้สียหายแจง้ความ กล่าวหาก่อนหรือไม่? ใครสามารถแจง้ความไดอี้กบา้ง ? 
o กระบวนการสามารถด าเนินต่อไปแมผู้เ้สียหายถอนตวัไดห้รือไม่? อายคุวาม?  

3. กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาการเก็บพยานหลกัฐานจากคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมืออ่ืนๆ 
ท่ีใชใ้นการออนไลน์ 

4. กระบวนการ ขั้นตอนในการบงัคบัใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาความ 
5. การบนัทึกและระบบจดัเก็บขอ้มูลผูก้ระท าผดิทางเพศต่อเด็ก (national sex offenders registry)  

 

ส่ิงทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. องค์ความรู้และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ส าหรับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์ 
2. เครือข่ายการท างานส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์ 
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ผลการศึกษา 
และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย 

เกีย่วกบัการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเดก็ในการใช้ส่ือออนไลน์ 
 

ความส าคญัของปัญหา 
ในยุคปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าส่ือออนไลน์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเปล่ียนแปลงวิถี

ชีวิตประจ าวนัของคนเรา เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโนม้การใชส่ื้อออนไลน์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ใน
แต่ละวนัเด็กๆ อยู่บนโลกออนไลน์เป็นเวลาหลายชั่วโมง พวกเขาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อท าการบา้น ติดตาม
ข่าวสารขอ้มูล สืบคน้เร่ืองราวท่ีสนใจ พูดคุยและท ากิจกรรมหลากหลายกบัเพื่อนๆ รวมถึงการติดต่อกบั
เพื่อนใหม่ ซ่ึงบางคร้ังอาจเป็นผูไ้ม่ประสงคดี์ 

ปัญหาการละเมิดเด็กออนไลน์  เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (the online child sexual 
exploitation : OCSE) การล่อลวงหรือการเตรียมเด็กให้พร้อมถูกล่วงละเมิดทางเพศ (child grooming) การ
กลัน่แกลง้กนัของเด็ก (cyber bullying) ฯลฯ นบัวนัมีแต่จะทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน การพฒันาอยา่งรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีในช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาท าให้มีวิธีการใหม่ๆ ท่ีผูก้ระท าผิดจะแสวงหาประโยชน์จากเด็ก 
นอกจากน้ียงัส่งผลให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพิ่มจ านวนและความซบัซ้อนมากข้ึน รายงาน
จาก United Kingdom Child Exploitation and Online Protection Centre [CEOP]1 และ the Internet Hotline 
Association [INHOPE]2 แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ท่ีน่ากลวับางอยา่งเก่ียวกบัการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก โดยการใชอิ้นเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งอย่างผิดวตัถุประสงค ์มีรายงานวา่ 90% ของส่ือ
แสดงการล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่ไดมี้การซ้ือขาย แต่มีการแลกเปล่ียนโดยไม่มีค่าใชจ่้ายผา่นเครือข่ายของ
คนท่ีรู้จกักันออนไลน์ โดยไม่ต้องผ่านเซิอร์ฟเวอร์กลาง3 การใช้งานท่ีเพิ่มข้ึนของสกุลเงินดิจิทลั เช่น 
Bitcoins อุปกรณ์โทรศพัท์มือถือ บริการคลาวด์ (cloud-based services) รวมทั้งเว็บลบัต่างๆ  (เช่น Onion 
Router หรือ “TOR”) ก่อใหเ้กิดความทา้ทายท่ีส าคญัในการสอบสวนและการด าเนินคดีอาชญากรรมทางเพศ
ท่ีกระท าต่อเด็ก  

                                                             
1 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-and-
infographics-2014.aspx>. Accessed: 15 May 2015. 

http://ceop.police.uk/Documents/ceopdocs/CEOP_TACSEA2013_240613%20FINAL.pdf
http://www.inhope.org/tns/resources/statistics-and-infographics/statistics-and-infographics-2014.aspx
http://www.inhope.org/tns/resources/statistics-and-infographics/statistics-and-infographics-2014.aspx
http://www.inhope.org/tns/resources/statistics-and-infographics/statistics-and-infographics-2014.aspx
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ดงันั้น นอกจากการพฒันาเด็กและเยาวชนไทยให้มีทกัษะในการป้องกนัตนเอง ระมดัระวงัการ
ติดต่อกบัเพื่อนออนไลน์  รู้เท่าทนัส่ือ สามารถคิดวเิคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมิน เลือกใชส่ื้อจากอินเทอร์เน็ต
ไดอ้ยา่งปลอดภยัและสร้างสรรค ์เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีให้กบัเด็กและเยาวชน เป็นการปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากภยัอนัตรายท่ีแฝงมากับส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบใหม่ๆ แล้ว การพฒันาระบบ
ปกป้องคุม้ครองเด็กบนโลกออนไลน์ ก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัไม่แพก้นั  

ในประเทศไทย แมมี้การส่งเสริมการใชง้านอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี แต่การใหค้วามรู้
สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัภยัออนไลน์ต่อเด็ก การป้องกนัแกไ้ขปัญหา เคร่ืองมือและกลไกในการส่งเสริม
ตลอดจนการปกป้องคุม้ครองเด็กใหส้ามารถออนไลน์ไดอ้ยา่งปลอดภยัและสร้างสรรคน์ั้นกลบัมีไม่เพียงพอ
และขาดซ่ึงประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกฎหมายในการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์
นั้นเรียกไดว้า่ไม่ครอบคลุมและไม่เท่าทนักบัสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กไทย 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย มูลนิธิพฒันาการคุม้ครองเด็ก มูลนิธิสายเด็ก มูลนิธิเพื่อยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เล็งเห็นความส าคญัของการศึกษา
กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กในการใช้ส่ือออนไลน์ในประเทศไทยว่ามีเพียงพอ
หรือไม่ เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ศึกษากลไกและประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายในประเทศไทยแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
การใช้อนิเทอร์เน็ต 

เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 InternetWorldStats4 ไดป้ระมาณการจ านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 
4,157 ล้าน ซ่ึงเป็นผูใ้ช้ในทวีปเอเชียมากท่ีสุดคือ 2,024 ล้าน จากการส ารวจข้อมูลของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี 25595 พบวา่ ในจ านวนประชากรไทยอายุ 6 ปีข้ึนไป ประมาณ 62.8 ลา้นคน มีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ 
20.2 ลา้นคน (ร้อยละ 32.2) ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 29.8 ลา้นคน (ร้อยละ 47.5) และผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ 51.1 ลา้น
คน (ร้อยละ 81.4)  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแนวโนม้การใชค้อมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศพัทมื์อถือ
ของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่า ผูใ้ช้คอมพิวเตอร์
ลดลงจากร้อยละ 33.7 (จ านวน 21.2 ล้านคน) เป็นร้อยละ 32.2 (จ านวน 20.2 ล้านคน) ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่ม ข้ึนจากร้อยละ  26.5 (จ านวน  16.6 ล้านคน) เป็นร้อยละ 47.5 (จ านวน 29.8 ล้านคน) และผู ้ใช้
โทรศพัท์มือถือทุกประเภทเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 70.2 (จ านวน 44.1 ลา้นคน) เป็นร้อยละ 81.4 (จ านวน 51.1 
ลา้นคน) และผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 8.0 (จ านวน 5.0 ลา้นคน) เป็นร้อยละ 

                                                             
4 ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
5 ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/icthh_exc_59.pdf 
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50.5 (จ านวน 31.7 ลา้นคน)  จึงเห็นไดว้่าการใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างชดัเจน โดยใช้งาน
ผา่นทางสมาร์ทโฟนร่วมดว้ย 

รายงานผลส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2559 6 โดย ส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) หรือ ETDA พบวา่ ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของ
คนไทยมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยกิจกรรมท่ีมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี อนัดบั 1 ไดแ้ก่ 
การใชบ้ริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก ซ่ึงมีผูใ้ชป้ระมาณ 35 ลา้นบญัชี รวมถึงอินสตาแกรม และไลน์ 
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 82.7 อนัดบั 2 คือ ใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 56.6 และอนัดบั 3 คือ 
การใชติ้ดตามข่าวสารในรูปแบบหนงัสือพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 52.2 

ภัยและความเส่ียงออนไลน์ 
องคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF ไดมี้การศึกษาเร่ือง UNICEF/IPSOS Global 

Youth Poll7 ส ารวจเด็ก อายุ 18 ปี จาก 25 ประเทศ จ านวนประมาณ 10,000 คน โดยเป็นเด็กในประเทศไทย 
จ านวน 400 คน มีขอ้คน้พบส าคญัจากผูต้อบแบบสอบถามในประเทศไทย ดงัน้ี 

- ร้อยละ 85 ของผู ้ตอบแบบส ารวจ เช่ือว่า เด็ก วยัรุ่น และเยาวชน ก าลังเผชิญกับอันตราย 
จากภยัคุกคามทางเพศหรือการแสวงประโยชน์บนโลกออนไลน์ 

-  ร้อยละ 57 เ ช่ือว่า  เพื่อนๆ ของตนเอง มีพฤติกรรมเส่ียงบนโลกออนไลน์ แต่ร้อยละ 90  
เช่ือวา่ภยัเหล่าน้ีจะไม่เกิดข้ึนกบัตน 

- ร้อยละ 94 เช่ือวา่ ตนเองรู้วา่จะหลีกเล่ียงภยัหรือความเส่ียงบนโลกออนไลน์น้ีไดอ้ยา่งไร 
- ร้อยละ 94 มีความเห็นวา่ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัและความเป็นส่วนตวับนโลกออนไลน์นั้น

ส าคญั 
กลุ่มเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเส่ียงสูงในการใช้ส่ือออนไลน์ ได้แก่ การเข้าถึงเน้ือหาท่ีผิด

กฎหมายหรือเป็นอนัตราย เช่น ส่ือลามกอนาจาร การพนนั และความรุนแรงต่างๆ การติดต่อพูดคุยและนดั
พบกบัเพื่อนออนไลน์อาจท าใหต้กเป็นเหยื่อการคา้มนุษยห์รือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การเสพติดเกม
และอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน สังคม และสุขภาพ การเขา้ถึงเน้ือหาท่ีเป็นอนัตรายและ
ขาดวิจารณญาณในการเสพส่ือท าให้หลงเช่ือหรือเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ เช่น การเล่น
พนนั เสพยา ใชค้วามรุนแรง บริโภคนิยม การส่งต่อหรือแชร์เน้ือหาขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือผิดกฎหมายหรือขดั
ต่อศีลธรรมจริยธรรมก็เท่ากบักระท าผิดกฎหมายและส่งผลกระทบดา้นลบต่อสังคมไปดว้ย ท่ีแยไ่ปกวา่นั้น
คือการท่ีเด็กและเยาวชนลุกข้ึนมาเป็นผูใ้ช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการผลิตและเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลท่ีไม่
เหมาะสมหรือผิดกฎหมายเสียเอง (self generated content) เช่น การถ่ายภาพ/คลิปวีดีโอ/ถ่ายทอดสดภาพโป๊

                                                             
6 ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี 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 การกลัน่แกลง้เพื่อนทางออนไลน์ (cyber bullying) การด่าทอหรือชกต่อยตบตีแลว้โพสต์
ประจานกนัทางอินเทอร์เน็ต การตดัต่อภาพ การละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 

ผลการส ารวจสถานการณ์เด็กกบัภยัออนไลน์ 8  โดย ศูนยป์ระสานงานขบัเคล่ือนการส่งเสริมและ
ปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ ภายใต ้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกบั มูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างคือเด็กนักเรียนอาย ุ
9-18 ปี จาก 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ และ กรุงเทพฯ จ านวน  10,846 คน ผลส ารวจท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

- เด็ก 98% เช่ือวา่อินเทอร์เน็ตใหป้ระโยชน์และส่ิงดีๆ มากมาย  
- เด็ก 95% เช่ือวา่มีภยัและความเส่ียงหลายแบบบนอินเทอร์เน็ต 
- เด็ก 70% เช่ือวา่เพื่อนมีพฤติกรรมเส่ียงภยัออนไลน์แบบใดแบบหน่ึง 
- เด็ก 61% เช่ือวา่ตวัเองจะไม่ถูกกลัน่แกลง้หรือล่วงละเมิดทางเพศ  
- เด็ก 75% เช่ือวา่เม่ือประสบภยัออนไลน์แลว้สามารถจดัการปัญหานั้นเองได ้  
- เด็ก 78% เช่ือวา่สามารถช่วยเพื่อนท่ีประสบภยัออนไลน์ได ้
- เด็ก 4 ใน 5 คน เคยเล่นเกมออนไลน์ 
- 1 ใน 2 ของเด็กชายท่ีเล่นเกมออนไลน์ บอกวา่ เล่นทุกวนัหรือเกือบทุกวนั  
- เด็ก 1 ใน 2 ถูกกลัน่แกลง้ออนไลน์ 
- เพศทางเลือกโดนกลัน่แกลง้มากท่ีสุดคือ 3 ใน 5 คน   
- เด็ก 3 ใน 10 คนยอมรับวา่เคยกลัน่แกลง้คนอ่ืน 
- เด็ก 7 ใน 10 คนบอกวา่เคยเห็นส่ือลามกอนาจารออนไลน ์
- เด็กท่ีเคยเห็นส่ือลามกอนาจารออนไลน์ 1 ใน 5 ตอบวา่เคยเห็นส่ือลามกอนาจารเด็ก 
- เด็ก 1 ใน 5 คน เคยพูดคุย หรือ รับ-ส่ง เน้ือหาการกระท าทางเพศกบัเพื่อนออนไลน์ 
- เด็ก 1 ใน 5 คน เคยส่งขอ้ความ/ภาพ/วดีีโอการกระท าทางเพศไปใหค้นอ่ืน 
- 1 ใน 5 ของเด็กผูช้าย เคยนดัพบเพื่อนออนไลน์ ในขณะท่ีเด็กผูห้ญิง 1 ใน 10 
- 71-94% ใชโ้ซเชียลมีเดียอยา่ง Facebook หรือ Line ในการติดต่อส่ือสาร นดัพบ หรือเขา้ถึงส่ือ

ไม่เหมาะสมต่างๆ  

ผลการส ารวจดงักล่าวท าให้มองเห็นภาพสถานการณ์และปัญหาเด็กกบัภยัออนไลน์ชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน เป็นตน้วา่ เด็กๆ เช่ือวา่อินเทอร์เน็ตให้ประโยชน์และส่ิงดีๆ มากมาย ในขณะเดียวกนัก็ตระหนกัว่ามี
ภยัอนัตรายและความเส่ียงหลากหลายรูปแบบบนอินเทอร์เน็ต ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการถูกล่อลวง ติดตาม
คุกคาม ล่วงละเมิดทางเพศ กลัน่แกลง้ ถูกหลอกในการซ้ือสินคา้ เอาขอ้มูลส่วนตวัไปใชใ้นทางมิชอบ ติดเกม 
และเขา้ถึงเน้ือหาผดิกฎหมายหรือเป็นอนัตราย  

                                                             
8 ศูนยป์ระสานงานขบัเคล่ือนการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ , เอกสาร ผลส ารวจ
สถานการณ์เด็กกบัภยัออนไลน์ 2560 , เผยแพร่ 10 มกราคม 2561 
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ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายของไทยท่ีท างานร่วมกบัต่างประเทศ9 ระบุปัญหาส่ือลามก
และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนอินเทอร์เน็ตทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึน เช่น ศูนยป้์องกนัเด็กหายและเด็ก
ท่ีถูกแสวงหาประโยชน์แห่งชาติสหรัฐอเมริกัน (National Center for Missing & Exploited Children - 
NCMEC) แจง้จ านวนไอพีแอดเดรสท่ีมีการดาวน์โหลดส่ือลามกเด็กในประเทศไทยมีสูงมากกวา่ 50,000 ไอ
พีแอดเดรส ต่อปี และ หน่วยงาน CPS (Child Protection Services) ของประเทศองักฤษ แจง้มาราว 7,900 ไอ
พีแอดเดรส ต่อปี 

กรณีการละเมิดเด็กออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ท่ีเจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้ไปด าเนินคดี เช่น 
- กรณีกระเทยปลอมตวัเป็นเด็กผูห้ญิงเพื่อล่อลวงเด็กผูช้ายออกมาละเมิดทางเพศ (grooming) 
- การถ่ายคลิปวดีีโอการล่วงละเมิดทางเพศ/การมีเพศสัมพนัธ์กนั เพื่อแบล็คเมล (sextortion) 
- การเผยแพร่ คา้ ภาพลามกอนาจารเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
- กรณีซ้ือขายภาพลามกอนาจารและคา้ประเวณีเด็กในไลน์ (Line)  รวมถึง เฟซบุก๊ (Facebook) 
กลุ่มปิด ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
- กรณีนายหนา้เป็นธุระจดัหาเด็กโดยมองหาและติดต่อเด็กทางเฟซบุก๊  
- กรณีเด็กท่ีเคยเป็นเหยือ่การละเมิดทางเพศ ผนัตวัเองมาเป็นแม่เลา้จดัหาเด็กท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 
- กรณีชาวต่างชาติใชอิ้นเทอร์เน็ตติดต่อเด็กมาล่วงละเมิดทางเพศ 
- กรณีพอ่แม่ให้ฝร่ังถ่ายภาพและละเมิดทางเพศเด็ก 2 ขวบแลกกบัเงิน  
- กรณีพอ่แม่น าลูกอาย ุ3 ขวบร่วมกิจกรรมทางเพศโชวส์ดทางโซเชียลมีเดีย 
- กรณีเด็กประถมปลายยอมขายตวัเพื่อหาเงินเล่นเกม  

ไทยฮอตไลน์ 10 สายด่วนอินเทอร์เน็ต ด าเนินงานโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย รับแจง้
เ น้ื อห าผิ ด กฎหม า ยและ เ ป็ นอันตร า ยผ่ า นท า ง เ ว็บ ไซต์  www. thaihotline. org แ ล ะท า ง อี เ มล 
postmaster@thaihotline.org เปิดเผยจ านวนรายการท่ีไดรั้บแจง้กรณีส่ือลามกอนาจารเด็กออนไลน์เพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง จากปี 2559 ไดรั้บแจง้รวม 640 รายการ เพิ่มเป็น 1,400 รายการในปี 2560 พร้อมระบุไดรั้บแจง้
กรณีการติดต่อส่ือสารเร่ืองทางเพศ (sexting) การถ่ายทอดสดออนไลน์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กแบบ
เรียลไทม ์(live streaming) และ การแบล็กเมลทางเพศ (sextortion) เพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

 ส่ือลามกอนาจารเด็ก คือส่ือเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก (CSAM – Child Sexual Abuse 
Material) หมายถึง การน าเสนอกิจกรรมทางเพศอยา่งชดัแจง้ท่ีมีเด็กเก่ียวขอ้ง ไม่วา่ในสถานการณ์จริงและ
ในสถานการณ์จ าลอง หรือการน าเสนออวยัวะเพศของเด็กโดยมีจุดประสงคท์างเพศ เป็นหลกั ไม่วา่ดว้ยวิธี
ใดก็ตาม [วา่ดว้ยสิทธิเด็กเร่ืองการขายเด็ก การคา้ประเวณีเด็ก และส่ือลามกอนาจารเด็ก (CRC OPSC)] 

                                                             
9 สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ , รายงานการศึกษากฎหมายและนโยบายคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์ , ตุลาคม 2560 
10 ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี  http://www.thaihotline.org 

http://www.thaihotline.org/
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 CSAM แสดงภาพเด็กทุกวยั ทั้งเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงท่ีมีระดบัการล่วงละเมิดท่ีมากนอ้ยแตกต่าง
กนั ตั้งแต่การจดัเด็กถ่ายรูปไปจนถึงการบงัคบัขืนใจอยา่งรุนแรง การถ่ายทอดสดออนไลน์ 

การละเมิดทางเพศเด็กรูปแบบใหม่ 11 
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กแบบเรียลไทม์ (live streaming) การล่วงละเมิดแบบถ่ายทอดสดผา่น

เวบ็แคมเกิดข้ึนเม่ือเด็กถูกบงัคบัให้ปรากฏตวัต่อหนา้เวบ็แคมเพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศหรือเป็น
ผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศ การกระท าเหล่าน้ีจึงเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตใหก้บัลูกคา้ท่ีเสีย
ค่าบริการ ซ่ึงผูก้ระท าผิดดูและ/หรือขอให้แสดงการล่วงละเมิดในแบบเฉพาะเจาะจงผ่านเว็บแคมแบบ
เรียลไทม ์

Sexting หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคลต้งัใจแชร์ขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองเพศอยา่งชดัแจง้หรือรูปภาพ
ของตนเองท่ีกระตุน้ความรู้สึกทางเพศ รูปภาพหรือวีดีโออาจมีการเปลือยบางส่วนหรือทั้งหมด กิจกรรม
กระตุน้ความรู้สึกทางเพศและ/หรือกิจกรรมทางเพศ และมกัจะแชร์กบัแฟนหรือเพื่อนคนอ่ืนๆ 

การแบล็คเมล์ทางเพศ (sextortion) คือกระบวนการท่ีบุคคลถูกบงัคบัข่มขู่ให้สนองความตอ้งการ
ทางเพศ ให้เงินและส่ิงของอ่ืน หรือให้ผลิตส่ือทางเพศ ลกัษณะของการแบล็คเมลทางเพศ คือความไม่เท่า
เทียมกนัของอ านาจ (ท่ีรับรู้ได)้ ระหวา่งผูก้ระท าความผดิกบัเหยื่อ ท าใหผู้ก้ระท าความผดิ สามารถข่มขู่หรือ
บงัคบัใหเ้หยือ่ตกลงตามขอ้เรียกร้องทางเพศหรือดา้นการเงิน 

การเตรียมเด็กให้พร้อมถูกล่วงละเมิดทางเพศ (grooming) ออนไลน์ คือกระบวนการสร้างการ
ติดต่อส่ือสารกับเด็กผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีจุดประสงค์เพื่อล่อลวง หลอกล่อ หรือกระตุ้น ให้เด็กร่วม
กิจกรรมทางเพศดว้ย กิจกรรมทางเพศ รวมถึงการกระท าท่ีไม่ใช่การพบปะกนัแบบตวัต่อตวักบัผูก้ระท า
ความผิด อยา่งเช่น การล่วงละเมิดทางเพศเด็กผา่นเวบ็แคม หรือการผลิตส่ือเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็ก หรือส่ือทางเพศท่ีบุคคลในส่ือสร้างข้ึนเอง 

การรับมือกบัปัญหาภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน 
ท่ีผ่านมา มีความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากส่ือออนไลน์มาพอสมควร โดย

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท างานร่วมกบั ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการ block เวบ็ไซตท่ี์ผดิ
กฎหมาย/ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมถึงการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดต่อเด็ก สถาบนัส่ือเด็กและเยาวชน 
(สสย.) ภายใต ้ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขบัเคล่ือนงานสร้างการรู้เท่า
ทนัส่ือในสังคมไทย ซ่ึงท างานร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการในการผลกัดนัให้เร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือเขา้ไปอยู่
ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับของประเทศ กระทรวงวฒันธรรมมีพระราชบัญญติักองทุนพฒันาส่ือ

                                                             
11 ECPAT International , เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ , สนบัสนุน
การแปลและการผลิตโดย UNICEF 
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ปลอดภยัและสร้างสรรค์ และจดัตั้งคณะกรรมการกองทุนส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ให้ทุนสนับสนุน
โครงการและกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวงัและขจดัส่ือร้าย ขยายส่ือดี สร้างภูมิคุม้กนัในการใชส่ื้อ จดัระเบียบร้าน
เกมและอินเทอร์เน็ต เผยแพร่โปรแกรมช่ือเกมเมอร์การ์ด ส าหรับพ่อแม่ไวใ้ช้ดูแลบุตรหลานให้ออนไลน์
อยา่งปลอดภยั กระทรวงสาธารณสุขจดัท าคู่มือท่ีมีค าแนะน าส าหรับประชาชนเร่ืองการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
และการใชอิ้นเทอร์เน็ตของเด็กและวยัรุ่น จดัค่ายบ าบดัเด็กติดเกมและจดัท าสารคดีเผยแพร่ทางส่ือโทรทศัน์ 
ทั้งมีการพฒันาหลกัสูตรอบรมผูป้กครองเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเด็กติดเกม แบบคดักรองเด็กติดเกมท่ี
พ่อแม่หรือครูอาจารยส์ามารถน าไปใช้ดูแลเด็กได ้สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ มีการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ส่งเสริมและจดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการใชง้านไอทีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมงานสร้างการรู้เท่า
ทนัส่ือ และเช่ือมประสานการท างานคุม้ครองเด็กในการใชส่ื้อออนไลน์ร่วมกบัหลายๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน นอกจากน้ียงัมีการบูรณาการท างานร่วมกบัคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (กดยช.) ท่ีมีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
เป็นฝ่ายเลขาฯ ซ่ึงได้มีการพฒันายุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือ
ออนไลน์ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ 
เพื่อขบัเคล่ือนงานดงักล่าวใหเ้ป็นรูปธรรม  

อย่างไรก็ดี ความพยายามต่างๆ ท่ีผ่านมาแม้จะมีผลเป็นรูปธรรมอยู่บ้าง แต่ก็ยงัไม่เท่าทันกับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยแีละการขยายตวัของกลุ่มผูใ้ชท่ี้ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้
ความตระหนกัในการใชง้านอยา่งปลอดภยัและสร้างสรรค ์การระบาดของเน้ือหาผิดกฎหมาย/เป็นอนัตราย
บนอินเทอร์เน็ตเน่ืองจากผูใ้ชทุ้กคนเป็นผูน้ าเขา้และแพร่กระจายเน้ือหาไดเ้อง ความหยอ่นยานในจริยธรรม
หรือความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมของผูผ้ลิตเผยแพร่เน้ือหาทั้ งท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและ
ส่ือมวลชน ตลอดจนองค์กรส่ือ การน าเขา้เน้ือหาจากต่างประเทศซ่ึงบางคร้ังผิดกฎหมาย ขดัต่อจริยธรรม
ศีลธรรมอนัดี แนวคิด/ค่านิยมท่ีอาจไม่เหมาะกบับริบทของสังคมไทย หน่วยงานเฝ้าระวงั รับแจง้ และเตือน
ภยั ก็ยงัมีอยูค่่อนขา้งจ ากดั ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การด าเนินงานยงัเนน้เฉพาะเป้าหมายของ
แต่ละหน่วยงานหรือองคก์ร ยงัไม่มีเป้าหมายร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชส่ื้อออนไลน์ของเด็ก
และเยาวชน อีกทั้งกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนัไม่ครอบคลุมความผิดบางประการ เช่น การเตรียมเด็กให้
พร้อมถูกล่วงละเมิดทางเพศ (grooming) การติดตามคุกคาม (cyber stalking) การแบล็กเมล์ทางเพศ 
(sexsortion) การกลัน่แกลง้กนัของเด็กทางออนไลน์ (cyber bullying) และการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ความเป็นส่วนตัวของเด็ก (child online privacy and data protection) ท าให้ไม่สามารถดูแลเด็กบนโลก
ออนไลน์ได ้การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย และการจดัตั้งหน่วยงานขบัเคล่ือนงานปกป้องคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน 
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การจัดตั้ง ศอล. 12 
ด้วยเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาในการใช้ส่ือออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน  

คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) มีรองนายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น คือ  
พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒันาศยั) เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติในการประชุมเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 
เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 
2564 พร้อมเห็นชอบการจดัตั้ง ศูนยป์ระสานงานขบัเคล่ือนการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้ส่ือออนไลน์ (ศอล.) โดยมี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นหน่วยงาน
หลกัในการขบัเคล่ือนงานด้านการปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ และน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 

ศูนยป์ระสานงานส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่ากอง ข้ึนตรงต่ออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนตั้งแต่ระดบันโยบายสู่
การปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม ปกป้องคุม้ครอง ช่วยเหลือเยียวยา เด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากส่ือออนไลน์ โดยประสานการท างานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญในสหวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยก าหนดโครงสร้างและภารกิจ ดงัน้ี 

โครงสร้างและภารกิจกลุ่มงานท่ีเสนอขอจดัตั้ง 
ช่ือ : ศูนยป์ระสานงานส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ 
สังกดั : เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง ข้ึนตรงต่อ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ภารกิจ : แบ่งเป็น 4 ฝ่าย ดงัน้ี 
1. ฝ่ายบริหารทัว่ไป มีอ านาจหนา้ท่ี  

o ด าเนินการเก่ียวกบังานช่วยอ านวยการ และงานการประสานราชการ 
o ปฏิบติังานสารบรรณและงานธุรการของศูนย ์
o ด าเนินการเก่ียวกบังานการเงิน การบญัชี งบประมาณ การพสัดุ สถานท่ี  
o ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. ฝ่ายนโยบายและวชิาการ มีอ านาจหนา้ท่ี 

o ศึกษา วิเคราะห์ และพฒันาระบบส่งเสริม ปกป้องคุ้มครอง และช่วยเหลือ
เยยีวยาเด็กและเยาวชนซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากส่ือออนไลน์ 

                                                             
12 กรมกิจการเด็กและเยาวชน , “รายงานการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพ่ือศึกษาการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานขบัเคล่ือนการส่งเสริมและ
ปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์”  , พฤศจิกายน 2560 
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o ด าเนินงานและส่งเสริม ประสาน สร้างความร่วมมือ ให้เกิดการด าเนินงานตาม
กฎหมาย นโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ 
o ส่งเสริม ประสาน จดัท า และพฒันาระบบใหมี้การแจง้ภยั ช่วยเหลือ รับแจง้เหตุ 
รายงานเด็กและเยาวชนท่ีได้รับผลกระทบจากส่ือออนไลน์เพื่อให้มีการประสาน 
รับเร่ือง และส่งต่อการช่วยเหลือเยยีวยาไดเ้ท่าทนัสถานการณ์ 
o ผลิต รวบรวม ส่งเสริมให้มีการด าเนินการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและ
เยาวชนกับส่ือออนไลน์ และส่งเสริมให้เกิดการน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้
ประโยชน ์
o งานวิชาการและเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุม้ครองเด็ก
และเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ และคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
o ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการ และ
ยทุธศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชนกบัส่ือออนไลน์ 
o ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ฝ่ายประสานเครือข่ายและส่ือสารสาธารณะ มีอ านาจหนา้ท่ี 
o ประสาน ส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกเฝ้าระวงั ส่งเสริม
การรู้เท่าทนัส่ือ และปกป้องคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใชส่ื้อออนไลน์ 
o จดัท าขอ้มูล ส่งเสริม ประสาน ใหมี้การส่ือสารสาธารณะในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กับส่ือออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบ ละเมิด แสวงประโยชน์ และคุกคามเด็กและ
เยาวชน ทั้งต่อสภาพจิตใจและความปลอดภยัทางกายภาพ 
o ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ มีอ านาจหนา้ท่ี 
o เฝ้าระวงั ติดตามสถานการณ์ รับเร่ืองร้องเรียน ให้ค  าปรึกษา ประสาน และส่ง
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
o ประสานการปฎิบติัการกรณีเร่งด่วนเพื่อปกป้อง คุม้ครอง ช่วยเหลือ เด็กและ
เยาวชน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากส่ือออนไลน์ 
o ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ซ่ึงศูนย์ ศอล. หรือ COPAT-  Child Online Protection Action Thailand ได้เปิดตัวไปเม่ือว ันท่ี 
10 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี จะเป็นศูนยป์ระสานงานหลกัในการขบัเคล่ือนนโยบายและมาตรการในการ
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ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ รวมถึงผลักดันการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายดูแลเด็กบนโลกออนไลน์น้ีดว้ย 

กฎหมายปกป้องคุ้มครองเด็กออนไลน์ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องคุม้ครองเด็กกบัส่ือออนไลน์ ในปัจจุบนั มีดงัน้ี 

- พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
- พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 
- พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
- พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 24) พ.ศ.2558 
- อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก  
- กฎหมายหรืออนุสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดทางเพศเด็กรูปแบบใหม่ 

 

พระราชบัญญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550  
แมใ้นปัจจุบนัจะมีพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกะท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.

2560 เพิ่มข้ึนมา แต่ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2550 ก็ยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่เพียงแต่มีการแกไ้ขขอ้ความในบางมาตรา และ
เพิ่มมาตราใหม่ๆ เข้ามา โดยกฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายท่ีดูแลครอบคลุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ทุก
ประเภท โดยในค านิยามก าหนดความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ภายใตก้ฎหมายน้ีวา่ 

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการท างานเข้า
ด้วยกัน โดยได้มกีารก าหนดค าส่ัง ชุดค าส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์
ท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมลูโดยอัตโนมติั 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าส่ัง ชุดค าส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีอยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย 

จึงสรุปความได้ว่ากฎหมายจะควบคุมครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ทุกอย่างท่ีท างานโดยชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ทั้ งหมดก็จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับน้ี โดยกฎหมายฉบับน้ีจะมีผลต่อผูใ้ช้ (Users) ผู ้
ใหบ้ริการ (Internet Service Provider - ISP) และพนกังานเจา้หนา้ท่ี โดยมีเน้ือหาท่ียงัมีผลบงัคบัใชใ้นฉบบัน้ี
ครอบคลุมดงัต่อไปน้ี 

การบงัคบัใชก้บัผูใ้ชง้านระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต มีการควบคุมในเร่ืองการเขา้ถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 5) การล่วงรู้มาตรการการป้องกันการเขา้ถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น (มาตรา 6) การเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (มาตรา 7) การดกัขอ้มูล
โดยมิชอบ (มาตรา 8) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น (มาตรา 9) การรบกวน ขดัขวาง 
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ระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 10) การส่งสแปมเมล (มาตรา 11) และการจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งเพื่อใช้
กระท าความผดิ (มาตรา 13)  

พระราชบัญญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
เป็นกฎหมายฉบบัปรับปรุงของของฉบบั พ.ศ.2550 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวนัท่ี 24 

มกราคม พ.ศ.2560 และมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีเหตุผลของการปรับแก้ไข
กฎหมาย ไดแ้ก่ 

1. บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัและมีความซ ้ าซอ้นกบักฎหมายฉบบัอ่ืน 

2. การจัดตั้ งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องเปล่ียนข้อความจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงมีอ านาจในการถือครองกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็น
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทน 

3. ผูรั้กษาการตามกฎหมายมีการก าหนดฐานความผิดข้ึนใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม 
รวมทั้งบทก าหนดโทษของความผดิดงักล่าว 

4. ปรับปรุงกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลโดยเพิ่มคณะกรรมการใน
การคดักรองเน้ือหา และเพิ่มแนวทางการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจและศาล 

5. จดัตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาความผดิของกฎหมายฉบบัน้ี 

ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีใช้คู่กันกับฉบบัเดิม พ.ศ. 2550 แต่มีการปรับเน้ือหาและเพิ่มมาตราใหม่ใน
ประเด็นของการให้ปฏิเสธไม่รับสแปมง่ายข้ึน พร้อมให้เกณฑ์ท่ีชัดเจนว่าอีเมลแบบใดไม่ถือเป็นสแปม  
(มาตรา 4 เพิ่มวรรคสองและสามของมาตรา 11 ฉบับท่ี 1) การสร้างความเสียหายต่อระบบสาธารณะ 
โครงสร้างพื้นฐานและความมัน่คงปลอดภยัของรัฐและสังคม (มาตรา 5 โดยปรับแกข้อ้ความในมาตรา 12 
ฉบับท่ี 1) การสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของบุคคล (มาตรา 6 ซ่ึงเพิ่มเติมมาตรา 12/1ของฉบบัท่ี 1) การจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งท่ีใช้
สร้างความเสียหายต่อความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ (มาตรา 7 เพิ่มวรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ีและวรรค
ห้าของมาตรา 13 ฉบบัท่ี 1) การน าเขา้ขอ้มูลหรือเผยแพร่ ขอ้มูลเท็จโดยทุจริตหรือหลอกลวง (ท่ีไม่ใช่การ
หม่ินประมาท) ข้อมูลการก่อการร้าย ข้อมูลอนัเป็นภยัต่อความมัน่คง ส่ือลามก (มาตรา 8 โดยปรับแก้
ขอ้ความในมาตรา 14 ฉบบัท่ี 1) ความผิดของผูใ้ห้บริการท่ียินยอมให้เผยแพร่เน้ือหาตามมาตรา 8 (มาตรา 9 
โดยปรับแกข้อ้ความในมาตรา 15 ฉบบัท่ี 1) การเผยแพร่ภาพตดัต่อ/ดดัแปลงของผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บความเสียหาย 
หากเป็นการตดัต่อ/ดดัแปลงภาพของผูท่ี้เสียชีวิตไปแล้วและส่งผลต่อคนในครอบครัว คนในครอบครัว
สามารถเอาผดิได ้(มาตรา 10 โดยปรับแกข้อ้ความในมาตรา 16 ฉบบัท่ี 1)  

และใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบบัท่ี 2 น้ีได้มีการก าหนดเพิ่มอ านาจหน้าท่ีของศาลในการท าลาย
ขอ้มูล หรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าในมาตรา 14 (เผยแพร่ขอ้มูลเท็จ หลอกลวง) และ



29 
 

มาตรา 16 (ตดัต่อ/ดดัแปลงภาพให้ไดรั้บความเสียหาย) ซ่ึงระบุไวใ้นมาตรา 11 (เพิ่มมาตรา 16/1 และ 16/2 
ของฉบบัท่ี 1) และยงัมีการก าหนดให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในความผิดท่ีมีโทษสถานเบา
เพื่อลดภาระในการด าเนินคดีชั้นศาล เพื่อไม่ให้ติดอยูใ่นกระบวนการยุติธรรมท่ีตอ้งใชเ้วลาและมีค่าใช้จ่าย 
(มาตรา 12 ซ่ึงเพิ่มเติมมาตรา 17/1 ของฉบบัท่ี 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
(จ านวน 9 คนโดยมีภาคเอกชน 3 คน) เพื่อพิจารณาเน้ือหาท่ีขดัต่อการสงบเรียบร้อยของสังคมไทยอีก
ชั้นหน่ึงก่อนใหศ้าลตรวจสอบ (มาตรา 14 ซ่ึงเพิ่มเติมมาตรา 20 ของฉบบัท่ี 1) 

โดย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบบัท่ี 2 จะเน้นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อบุคคลในรูปแบบของความ
เสียหายจากทรัพยสิ์น การฉ้อโกง อนัมิใช่การหม่ินประมาทตามกฎหมายอาญา โดยหากมีการหม่ินประมาท
ผ่านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การหม่ินประมาทบุคคลบนเว็บบอร์ด หรือบนโซเชียลมีเดีย ก็
สามารถเอาผิดจากประมวลกฎหมายอาญาฐานหม่ินประมาท มาตรา 326 และ 328 มาตรา 326 ระบุวา่ ผูใ้ด
ใส่ความผูอ่ื้นต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผูอ่ื้นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชงัดว้ย
ทั้งการพูด พิมพ ์เขียนขอ้ความ หรือแสดงกริยาต่างๆ มาตรา 328 วา่ดว้ยการหม่ินประมาทท่ีกระท าโดยการ
โฆษณา 

พระราชบัญญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
เป็นกฎหมายท่ีใชส้ าหรับการคุม้ครองเด็ก โดยไดบ้ญัญติัค านิยามไวคื้อ  
มาตรา 4 “เด็ก” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะ

ดว้ยการสมรส 
เด็กตามกฎหมายฉบบัน้ีจึงกล่าวถึงบุคคลท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ขณะเดียวกนัการละเมิดทางเพศต่อเด็ก 

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศกบัเด็ก จะถือเป็นการ “ทารุณกรรม” ตามบญัญติค านิยามของกฎหมายฉบบัน้ี  
“ทารุณกรรม” หมายความวา่ การกระท าหรือละเวน้การกระท าดว้ยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็ก

เส่ือมเสียเสรีภาพหรือเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก การใชเ้ด็กให้กระท า
หรือประพฤติในลกัษณะท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี 
ทั้งน้ี ไม่วา่เด็กจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม 

ดงันั้นในกรณีของการละเมิดทางเพศต่อเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กจึงเขา้ข่ายการ
ทารุณกรรม และผดิต่อกฎหมายฉบบัน้ีในมาตรา 26 ซ่ึงมีการระบุวา่ไม่วา่เด็กจะยนิยอมหรือไม่ก็หา้มกระท า 
อนัประกอบดว้ยวรรค (1) กระท าหรือละเวน้การกระท าอนัเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย  หรือจิตใจของ
เด็ก วรรค (3)  บงัคบั ขู่เข็ญ ชกัจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท าให้เด็กมี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการกระท าผิด วรรค (7) บงัคบั ขู่เขญ็ ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม หรือยนิยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือ
ให้กระท าการใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการคา้ อนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางต่อการเจริญเติบโตหรือ
พฒันาการของเด็ก หรือมีลกัษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก และวรรค (9) บงัคบั ขู่เข็ญ ชกัจูง ยุยง ส่งเสริม 
หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท าการอันมีลักษณะลามกอนาจาร  ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซ่ึง
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ค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด โดยสรุปก็คือการไม่วา่เด็กจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม ห้ามกระท าการใดๆ อนัเป็น
การละเมิดทางร่างกายและจิตใจต่อเด็ก รวมทั้งการละเมิดทางเพศต่อเด็ก หรือการคา้ประเวณีเด็ก 

กรณีของการปกป้องคุม้ครองเด็กจากส่ือ พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 27 ระบุ
“หา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางส่ือมวลชนหรือสารสนเทศประเภทใด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเด็ก หาก
พบผูป้ระกอบการรายใดมีเจตนาเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของเด็กจะมีความผิดจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่
เกิน 6 หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” และมาตรา 50 “หา้มมิใหผู้ป้กครองสวสัดิภาพหรือผูคุ้ม้ครองสวสัดิภาพ
เด็ก เปิดเผยช่ือตวั ช่ือสกุล ภาพหรือขอ้มูลใดๆ เก่ียวกบัตวัเด็กหรือผูป้กครอง ในลกัษณะท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ช่ือเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงของเด็กหรือผูป้กครอง” ซ่ึงทั้งสอง
มาตราเป็นเคร่ืองมือช่วยคุม้ครองเด็กจากการถูกเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวั โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นส่ือ
ซ่ึงทุกอยา่งท่ีโพสตล์งไปนั้น จะอยูบ่นระบบตลอดไป 

ขณะเดียวกัน กฎหมายฉบบัน้ียงัได้มีการก าหนดให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุม้ครองสวสัดิภาพของเด็ก โดยได้บญัญติัไวใ้นมาตรา 40-42 ซ่ึงระบุไวว้่า การคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก 
(มาตรา 40) เด็กท่ีพึงไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ ไดแ้ก่ เด็กท่ีถูกทารุณกรรม เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าผิด 
และเด็กท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 41)  ใหผู้ ้
พบเห็นพฤติการณ์ท่ีมีการทารุณกรรมต่อเด็กให้รีบแจง้ต่อพนกังานเจา้หน้าท่ี พนกังานฝ่ายปกครอง หรือ
ต ารวจโดยทนัทีและให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจแยกตวัเด็กจากครอบครัวโดยเร็วท่ีสุด และ (มาตรา 42) 
การคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก ตอ้งจดัใหมี้การรักษาทางร่างกายและจิตใจทนัที ถา้เจา้พนกังานเห็นสมควร อาจ
ส่งตวัเด็กไปสถานแรกรับก่อนก็ได้ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุม้ครองสวสัดิภาพท่ี
เหมาะสม ซ่ึงหมายความวา่หากพบเห็นการล่วงละเมิดต่อเด็กให้รีบแจง้เจา้หน้าท่ีเพื่อช่วยเหลือเด็กในทนัที 
หากละเลย เพิกเฉย อาจมีความผดิตามกฎหมายฉบบัน้ีได ้

พระราชบัญญติัแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่24) พ.ศ. 2558 
ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ีเรียกกนัสั้นๆ วา่ กฎหมายส่ือลามกเด็ก เพิ่งมีการแกไ้ขและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2558 โดยมีสาระส าคญั คือ ก าหนดค านิยามค าวา่ “ส่ือลามกอนาจารเด็ก” ไวใ้น
มาตรา 1 ของประมวลกฎหมายอาญา "ส่ือลามกอนาจารเด็ก หมายความวา่ วตัถุหรือส่ิงท่ีแสดงใหรู้้ หรือเห็น
ถึงการกระท าทางเพศของเด็ก หรือเด็กซ่ึงมีอายไุม่เกิน 18 ปี  โดยรูป เร่ือง หรือลกัษณะสามารถส่ือไปในทาง
ลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ์ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ ์รูปภาพ ภาพ
โฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดในลกัษณะ
ท านองเดียวกัน และให้หมายรวมถึงวตัถุหรือส่ิงต่างๆ ข้างต้น ท่ีจดัเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ท่ีสามารถแสดงผลใหเ้ขา้ใจความหมายได”้ 

นอกจากน้ียงัก าหนดเพิ่มความผิดเก่ียวกบัเพศ โดยใหผู้ใ้ดท่ีมีวตัถุหรือส่ือลามกอนาจารของเด็กอายุ
เกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไวใ้นความครอบครอง โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตอ้ง
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ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และหากผูใ้ดมีวตัถุหรือส่ือ
ลามกอนาจารของเด็กอายไุม่เกิน 15 ปี ไวใ้นความครอบครอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่
เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ กรณีการส่งต่อส่ือลามกอนาจารของเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี แก่ผูอ่ื้น ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ กรณีมีส่ือลามกเด็กเพื่อ
เป้าประสงคใ์นการคา้ ไม่วา่จะเป็นการท า ผลิต การแจกจ่าย อวด โฆษณา จ าหน่าย ใหเ้ช่า หรือท าใหเ้กิดการ
เผยแพร่ไม่วา่กรณีใดๆ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3-10 ปี และปรับตั้งแต่ 6 หม่ืนบาท - 2 แสนบาท 

โดยตวักฎหมายแลว้มีเป้าประสงคใ์นการปกป้องคุม้ครองเด็ก การท่ีมีภาพ คลิปต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
ละเมิดเด็ก อาจจะน าไปสู่การกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากส่ือ ส่งผลอนัตรายต่อตวัเด็ก ผูท่ี้มีส่ือ
ลามกเด็กไวใ้นครอบครอง ไม่วา่จะรับมาจากคนอ่ืนหรือแสวงหามาเก็บไวเ้พื่อประโยชน์ทางเพศของตน ก็
แสดงวา่มีเจตนาในการกระท าความผดิ  

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศท่ีได้รับความเห็นชอบมากท่ีสุดในโลก โดยทุกประเทศในโลกได้ให้สัตยาบนั ยกเวน้
ประเทศโซมาเลีย ซูดานใต ้และสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดใ้ห้สัตยาบนั อนุสัญญาฉบบัน้ี
ระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ไวว้า่ ทุกประเทศตอ้งรับประกนัเด็กในประเทศของตน ไดแ้ก่ 

1. สิทธิท่ีจะมชีีวิตรอด– ไดรั้บการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภยั 
2. สิทธิท่ีจะได้รับการพัฒนา– มีครอบครัวท่ีอบอุ่น ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีภาวะ

โภชนาการท่ีเหมาะสม 
3. สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง - ให้รอดพน้จากการท าร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูก

ทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ 
4. สิทธิในการมีส่วนร่วม– ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผูรั้บฟัง และมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัตนเอง 

ทุกๆ 5 ปี แต่ละประเทศจะตอ้งจดัท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก ซ่ึง
ประจ าอยู่ท่ีกรุงเจนีวา และมีหน้าท่ีก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของแต่ละประเทศในการ
รับประกนัสิทธิต่างๆ ของเด็กท่ีระบุไวใ้นอนุสัญญา 

ในประเด็นของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กไดมี้ระบุไวใ้นอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กของ
สหประชาชาติ ขอ้ 34 (ค) ท่ีห้ามแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการแสดงส่ือลามก หรือเก่ียวขอ้งกบัส่ือลามก 
พ.ร.บ. คุม้ครองเด็ก มาตรา 26 ระบุวา่ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งกฎหมายอ่ืน ไม่วา่เด็กจะยินยอมหรือไม่ 
หา้มมิใหผู้ใ้ดกระท าดงัต่อไปน้ี (9) บงัคบั ขู่เขญ็ ใช ้ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม หรือยนิยอมให้เด็กแสดงหรือกระท า
การอนัมีลกัษณะลามกอนาจาร ไม่วา่จะเป็นไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด 
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ในประเด็นของการเขา้ถึงส่ือลามก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ขอ้ท่ี 17 ระบุให้รัฐภาคียอมรับใน
หนา้ท่ีอนัส าคญัของส่ือมวลชน และจะประกนัวา่เด็กสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและวสัดุจากแหล่งต่างๆ 
กนั ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ขอ้มูลข่าวสารและวสัดุท่ีมุ่งส่งเสริมความผาสุก 
ทั้งทางสังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการน้ี รัฐภาคีจะ (จ) ส่งเสริมการ
พฒันาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการป้องกนัเด็กจากขอ้มูล ข่าวสาร และวสัดุท่ีเป็นอนัตรายต่อความอยู่ดี
กินดีของเด็ก จึงสรุปความได ้รัฐมีหนา้ท่ีปกป้องเด็กจากการเขา้ถึงส่ือลามกอนาจารก่อนวยัอนัควร การใช้
ส่ือลามกเป็นเคร่ืองมือในการย ัว่ยเุด็กเพื่อน าไปสู่การละเมิดทางเพศ หรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จึงถือวา่
เป็นการกระท าผดิตามอนุสัญญาฯ ฉบบัน้ีดว้ย 

กฎหมายหรืออนุสัญญาอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัการละเมิดทางเพศเด็กรูปแบบใหม่ 
ส่ือลามกอนาจารเด็ก (child pornography) การกระท าท่ีผดิกฎหมาย :  
- การเขา้ถึงหรือการจดัหา  
- การครอบครองเพื่อใช้ส่วนตวั (กล่าวคือไม่ใช่ส าหรับแจกจ่าย เป็นตน้) หรือเรียกว่า ‘การ

ครอบครองโดยทัว่ไป’  
- การแบ่งปันหรือการแจกจ่าย 
- การขาย  
- การผลิต CSAM – Child Sexual Abuse Materials 

CSAM คืออาชญากรรม (บางส่วน) ตามกรอบของกฎหมายดงัต่อไปน้ี 
CRC-OPSC: ไม่รวมการเขา้ถึง CSAM การครอบครองโดยทัว่ไปและ CSAM แบบเสมือนจริง 
อนุสัญญาบูดาเปสต:์ ครอบคลุมถึงการก าหนดให ้CSAM แบบเสมือนจริงเป็นอาชญากรรม  
อนุสัญญาลานซาโรเต: ครอบคลุมถึงการก าหนดให ้CSAM แบบเสมือนจริงเป็นอาชญากรรม 
อนุสัญญา ILO 182: ครอบคลุมเพียงการผลิต CSAM เท่านั้น 
อนุสัญญาว่าด้วยการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของสหภาพแอฟริกา: ครอบคลุมถึงการ
ก าหนดให ้CSAM แบบเสมือนจริงเป็นอาชญากรรม [ยงัไม่มีผลบงัคบัใช]้ 

การถ่ายทอดสดออนไลน์การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กแบบเรียลไทม์ (live streaming) กรอบของ
กฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศไม่ไดก้  าหนดอยา่งชดัแจง้ ให้การล่วง
ละเมิดแบบออนไลน์ผา่นเวบ็แคมเป็น อาชญากรรม อยา่งไรก็ตาม อนุสัญญาลานซาโรเต ก าหนดให้
การกระท าท่ีเป็นเหตุให้หรือเป็นการบงัคบัจิตใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงในส่ือลามกอนาจาร
เด็กถือเป็นอาชญากรรม  (มาตราท่ี 21(1) (ก-ข)) รวมถึงการเขา้ร่วมในการแสดงในส่ือลามกอนาจาร
เด็กโดยเจตนา (ค) ยิ่งไปกว่านั้น ยงัก าหนดให้การด าเนินการช่วยเหลือ หรือการสนบัสนุนให้เกิด
การกระท าเหล่าน้ีถือเป็นอาชญากรรม (มาตราท่ี 24) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชก้บัผูอ้  านวยความสะดวกหรือ
สนบัสนุนการกระท าความผิดดว้ย พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเร่ืองการขายเด็ก 
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(OPSC) ขอ้ท่ี 3 (1) (ก) ก าหนดให้การเสนอ การส่งมอบ หรือการรับเด็ก ไม่วา่โดยวิธีใดก็ตาม เพื่อ 
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ถือเป็นอาชญากรรม ในท านองเดียวกนั อนุสัญญา ILO 182 
มาตราท่ี 3 (ข) ก าหนดใหก้ารใช ้การจดัหา หรือการเสนอเด็กเพื่อการแสดงในส่ือลามกอนาจาร [...] 
เป็นอาชญากรรม มาตราต่างๆ เหล่าน้ีอาจถูกตีความเพื่อใชใ้นการก าหนดการกระท าอนัเก่ียวขอ้งกบั
การถ่ายทอดสดการล่วงละเมิดแบบออนไลน์ของผูก้ระท าความผิดและผูอ้  านวยความสะดวก 
โดยทัว่ไป อนุสัญญาในประเทศและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับส่ือลามกอนาจารเด็กก็ไม่
สามารถน ามาบงัคบัใช้กบัเร่ืองการถ่ายทอดสดการล่วงละเมิดต่อเด็กแบบออนไลน์ เน่ืองจากไม่มี
การบนัทึกการล่วงละเมิดหรือการแสดงดงักล่าว ดงันั้น จึงไม่ไดเ้ป็นการ “ผลิต ครอบครอง หรือ
เผยแพร่” ส่ือตามท่ีก าหนดไวใ้นค าจ ากดัความปัจจุบนัของกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ
และระหวา่งประเทศ 

การส่ือสารข้อความทางเพศ (Sexting) กรอบของกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในภูมิภาคและระหวา่ง
ประเทศไม่ได้ก าหนดให้การส่งข้อความทางเพศเป็น อาชญากรรม อย่างไรก็ตาม การส่ือสาร
ขอ้ความทางเพศ โดยทัว่ไป เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยเร่ืองส่ือลามกอนาจารเด็ก เพราะอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตและแจกจ่ายภาพทางเพศของผูเ้ยาว ์ตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าดว้ย
สิทธิเด็กเร่ืองการขายเด็ก (OPSC) ส่ือลามกอนาจารเด็ก เป็น “การน าเสนอเด็กท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจง้ทั้งในสถานการณ์จริงและในสถานการณ์จ าลอง หรือการน าเสนอ
อวยัวะเพศของเด็กโดยมีจุดประสงคท์างเพศเป็นหลกั ไม่วา่ดว้ยวธีิใดก็ตาม”  
 ค าจ ากดัความน้ีอาจใชค้รอบคลุมถึงส่ือในการส่งขอ้ความทางเพศได ้ผลท่ีตามมาคือบุคคล
ท่ีบนัทึกและ/หรือส่งขอ้ความทางเพศอยา่งชดัแจง้ อาจถูกจบักุมดว้ยขอ้หาแจกจ่ายส่ือลามกอนาจาร
เด็ก นอกจากน้ีบุคคลท่ีรับส่ืออาจถูกจบักุมดว้ยขอ้หาครอบครองหรือเขา้ถึงส่ือลามกอนาจารเด็ก 
ในขณะท่ีอยัการและหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายหลายแห่งจะไม่ด าเนินคดีกบัเด็กท่ีมีส่วนร่วมใน 
“การส่งส่ือสารขอ้ความทางเพศ” แต่ในบางเขตอ านาจศาลบางแห่ง เด็กก็จะถูกจบักุมด้วยขอ้หา
กระท าความผดิเก่ียวกบัส่ิงลามกอนาจาร 

การแบล็คเมล์ทางเพศ (sextortion) เคร่ืองมือทางกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ไม่ไดก้  าหนดอย่างชดัแจง้ให้การแบล็กเมล์ทางเพศ เป็น อาชญากรรม อย่างไรก็
ตาม อนุสัญญาลานซาโรเต ก าหนดใหก้ารกระท าท่ีเป็นเหตุให้หรือเป็นการบงัคบัจิตใจให้เด็กมีส่วน
ร่วมในกการแสดงในส่ือลามกอนาจารเด็กถือเป็นอาชญากรรม (มาตราท่ี 21 (1) (ก-ข)) เช่นเดียวกนั
กบัการกระท าท่ีเป็นการชกัชวนให้เด็กผลิตส่ือลามกอนาจาร (มาตราท่ี 23) การกระท าท่ีเป็นการให้
เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศถือเป็นอาชญากรรม โดยท่ีมีการบีบบงัคบั ข่มขู่ เม่ือ บุคคลใช้
ต าแหน่งความน่าเช่ือถือ อ านาจหนา้ท่ีหรืออิทธิพลต่อเด็ก หรือในสถานการณ์เฉพาะท่ีมีการใชค้วาม
เปราะบางของเด็กในทางท่ีผิด มาตราต่างๆ เหล่าน้ีอาจถูกตีความเพื่อใชใ้นการก าหนดองคป์ระกอบ
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การแบล็คเมล์ทางเพศ นอกจากน้ี อนุสัญญาท่ีก าหนดให้การผลิต การจดัหา หรือการเสนอส่ือลามก
อนาจารเป็นอาชญากรรม เช่น อนุสัญญาบูดาเปสต์ อนุสัญญาลานซาโรเต พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาวา่ดว้ยเร่ืองการขายเด็ก อนุสัญญาวา่ดว้ยการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอรขอ์งสหภาพ
แอฟริกา ยงัมีภาษาท่ีใชใ้นการก าหนดองคป์ระกอบการแบล็คเมลท์างเพศอีกดว้ย 
การล่อลวงหรือการเตรียมเด็กให้พร้อมถูกล่วงละเมิดทางเพศ (grooming) อนุสัญญาลานซาโรเต 
ก าหนดให้การเตรียมเด็กให้พร้อมถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นอาชญากรรม อนุสัญญาลานซาโรเต มี
มาตราท่ี (23) วา่ดว้ยการชกัชวนเด็กหรือการกระท าท่ีเป็นการเสนอให้เด็กมาพบเพื่ออจุดประสงค์
ในการผลิตส่ือลามกอนาจาร นอกจากน้ี อนุสัญญาดงักล่าวยงัก าหนดให้การติดสินบนเด็กหรือการ
กระท าท่ีเป็นเหตุให้เด็กเห็นการล่วงละเมดิทางเพศหรือกิจกรรมทางเพศ ถือเป็นอาชญากรรมดว้ย 
(มาตรา ท่ี 22) นอกจากน้ี อนุสัญญาของสหภาพแอฟริกาว่าด้วยการก่ออาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์และการป้องกนัขอ้มูล (ยงัไม่มีผลบงัคบัใช)้ ยงัก าหนดให้การอ านวยความสะดวกให้
ผูเ้ยาวแ์ละการช่วยให้ผูเ้ยาวเ์ขา้ถึงส่ือลามกอนาจาร ถือเป็นอาชญากรรมดว้ย มาตราท่ี (29) (3) (1) 
(ง) ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเป็นการเตรียมเด็กใหพ้ร้อมถูกล่วงละเมิด 

การบังคบัใช้กฎหมายในประเทศไทยและข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนในกระบวนการยติุธรรมในกรณีการละเมิดเด็ก 

1. รู้/แจง้เบาะแส 
o ลงบนัทึกประจ าวนั 
o แจง้กรมพฒันาสังคมฯ หรือ พมจ. 
o ตรวจร่างกาย/อาย ุ
o รายงาน พดส.1/48 
o แจง้ สอท. 
o ถา้เก่ียวขอ้งกบักรณีแรงงานหรือสวสัดิการ แจง้ 

▪ กรมสวสัดิการ + คุม้ครองแรงงาน 
▪ กรมการจดัหางาน หรือ สนง.บริหารแรงงานต่างดา้ว 

o ขอความยนิยอมผูเ้สียหายในการสแกนลายน้ิวมือเพื่อเก็บขอ้มูลเขา้ฐานขอ้มูล 

      สืบสวน 

o ขยายผล  
▪ ปปง.  
▪ สรรพากร 
▪ สตม. 
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o ควบคุมตวัผูต้อ้งหา 

      สอบสวน  มีขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม ป.วิอาญา (ฉ.20)  เช่น การสืบพยานไวก่้อน  การบนัทึก
วดีีโอ การส่งสถานสงเคราะห์ การป้องกนัการเผชิญหนา้ในการสอบสวน 

o ส่งอยัการ 
▪ สอบปากค าเพิ่มเติม 
▪ ซกัซอ้มพยาน 
▪ สรุปส านวน 

• ไม่ฟ้อง  
• หมดอายคุวาม 
• สั่งฟ้อง  

o ศาลชั้นตน้ (มีขั้นตอน เช่น ยืน่ บ/ช พยาน, ขอคุม้ครองพยาน
, จดัหาล่าม, เตรียมระบบป้องกนัการเผชิญหนา้ในศาล) 

▪ ควบคุมตวัจ าเลย/ฝากขงั (คดัคา้นประกนัตวั หา้ม
ออกนอกราชอาณาจกัร 

▪ สืบพยานโจทก ์
▪ สืบพยานจ าเลย/ซกัคา้นพยานจ าเลย 
▪ ฟ้องคดีแพง่เก่ียวเน่ืองคดีอาญา 
▪ ขอคุมประพฤติ/ขอ ง.ปลอดภยั 
▪ พิพากษาวา่ผดิ 

o กรมราชทณัฑ์ 
▪ คุมประพฤติ 
▪ สตม. 
▪ Interpol 
▪ สอท. ส าคญั 
▪ ขยายผลในคดีอ่ืนต่อทนัที 

เช่น คดีแรงงาน ฟอกเงิน 
ภาษี คนเขา้เมือง ทะเบียน
ราษฎร์ การท างานคนต่าง
ดา้ว 

▪ จ าเลย อาจยืน่อุทธรณ์ 
แลว้ฎีกา 
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o อภยัโทษ 
o ลดโทษ 
o เก่ียวกบัผูเ้สียหาย 

▪ การส่งกลบัผูเ้สียหายคืน
ภูมิล าเนาอยา่งปลอดภยั 

▪ การติดตามค่าเสียหาย 
▪ การท า House Visit ปีละ 

อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
• ยกฟ้อง 
• ลงโทษจ าเลย  

2. เน่ืองจากมีการรายงานกรณีการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์เพิ่มมากข้ึน (ทั้งท่ีรายงานมาจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ) ท าให้มีปัญหาในเร่ืองของอตัราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ปฏิบติังานในดา้นน้ีเพราะมีจ านวนจ ากดั ในหลายกรณีตอ้งมีการแฝงตวัเขา้ไปในกลุ่มผูล้ะเมิด
เด็ก ซ่ึงในปัจจุบนัเฉพาะดีเอสไอหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI – Department of Special 
Investigation) เท่านั้น ท่ีมีกฎหมายใหอ้ านาจในการแฝงตวั (undercover)  สามารถปลอมตวัเป็น
เด็กหรือผูใ้หญ่เขา้ไปหาขอ้มูลหรือล่อซ้ือล่อจบัในกรณีส่ือลามกอนาจารเด็กหรือการละเมิดทาง
เพศเด็กได ้จึงมีขอ้เสนอให้เพิ่มอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีคดีอาชญากรรมไซเบอร์ต่อเด็ก และเพิ่ม
อ านาจแฝงตัวให้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และการท างาน 

3. เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีผูบ้งัคบัใช้กฎหมายส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายและ
อ านาจหนา้ท่ีของตนชดัเจน อีกทั้งวิธีการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงควร
มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีในห้องเรียนและฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน (on the job 
training) คือฝึกปฏิบติัจริงในสถานท่ีจริง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ทกัษะความช านาญ และควรยดึ
แนวทางในการด าเนินคดีโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีตวัเด็ก  มีตวัอย่างการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการแลว้ลงมือท าคดีจริง ประสบผลส าเร็จอย่างมากคือ โครงการ “ลงมือท า” 13ซ่ึงไดรั้บ
การสนบัสนุนงบประมาณจาก สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of 
Justice – TIJ) เป็นโครงการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กในธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงมีการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการล่อลวงและหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  

                                                             
13 ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงส์มณี, “รายงานการอบรมเชิงปฏิบติัการ การสืบสวนคดีส่ือลามกอนาจารเด็กและการล่วง
ละเมิดทางเพศเด็ก ระดบัตน้ (Beginner)” โครงการฝึก “ลงมือท า” : การต่อตา้นการละเมิดเด็กทางเพศในธุรกิจท่องเท่ียว. 
พฤษภาคม 2560. 
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4. การสอบสวนเด็ก จะตอ้งกระท าการโดยพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรมพิเศษมาแลว้  
เน่ืองจากตอ้งสร้างความรู้สึกให้เด็กไวว้างใจมากพอท่ีจะพูดความจริง ลกัษณะการตั้งค  าถาม 
และวิธีการพูดคุยต่างๆ มีความส าคญัมาก การฝึกอบรมแนวทางการท าคดี หลกัการสืบสวน
กรณีเด็กหายหรือเด็กท่ีโดนล่วงละเมิดทางเพศ จะตอ้งไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรเฉพาะทาง
มา เช่น forensic interview เป็นตน้ 

5. เน่ืองจากการพิสูจน์อายุของบุคคลท่ีปรากฏในส่ือลามกอนาจารเป็นเร่ืองยาก จึงมีขอ้เสนอใน
เร่ืองของการพฒันาเจา้หนา้ท่ีผูช้  านาญการในการพิสูจน์อายเุด็ก ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่มี 

6. ควรมีฐานขอ้มูลผูมี้ประวติัล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เพื่อการตรวจคดักรองไม่ให้เขา้ประเทศ (ถา้
สามารถท าได)้ โดยอาจสร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อการติดตาม เฝ้าดู การคุม
ประพฤติ การก าหนดกฎเกณฑ์เร่ืองท่ีจะต้องมารายงานตัวเป็นระยะ หรืออาจกระทั่งให้
เจา้หน้าท่ีติดตามดูด้วยว่าไม่ไดไ้ปอยู่ใกลชิ้ดกบัเด็ก ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อเด็ก ในปัจจุบนัมี
ความพยายามของผูบ้งัคบัใช้กฎหมายและองค์กรพฒันาเอกชนเพื่อร่วมกนัจดัท าฐานข้อมูลผู ้
ละเมิด/ผูต้อ้งสงสัยละเมิดทางเพศเด็กเพื่อใชง้านร่วมกนั 

7. ควรมีกองทุนช่วยเหลือเจา้หน้าท่ี ให้ค  าปรึกษาแก่เจา้หน้าท่ีในการท าคดีเพื่อลดความเส่ียงใน
การถูกผูต้อ้งหาฟ้องกลบั แนวทางการสู้คดีเม่ือเกิดการฟ้องร้อง จดัทนายท่ีมีความสามารถมา
ช่วยเหลือ ดูแลค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการสู้คดี  

8. ในส่วนของกระบวนการสอบสวนในคดีละเมิดทางเพศเด็กในปัจจุบนัยงัมีการละเมิดซ ้ า ไดแ้ก่ 
การถามค าถามเดิมๆ ซ ้ าๆ โดยบุคคลหลายคน ควรใชว้ธีิบนัทึกวดีีโอการสอบสวนแลว้เปิดดูเอง
แทนท่ีจะตอ้งใหเ้ด็กตอบค าถามหลายรอบ ซ่ึงเป็นการท าร้ายเด็ก 

9. ควรมีการเตรียมพื้นท่ีหรือห้องท่ีมิดชิดในการสอบสวนเหยื่อในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ใน
ทุกสถานีต ารวจ รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ในการบนัทึกวีดีโอ เพื่อป้องกนัการสอบสวนอีกซ่ึง
จะเป็นการละเมิดซ ้ าเด็ก 

10. ควรมีกระบวนการท างานร่วมกบัภาคเอกชน เช่น การสร้างความเขา้ใจในเร่ืองการขอข้อมูล
ผูต้้องหา/ผูต้ ้องสงสัย กฎหมายมีว่าอย่างไร ภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือตามกฎหมาย
อย่างไร เจา้หน้าท่ีไม่ไดข้อขอ้มูลลึกซ้ึงเกินความจ าเป็นตอ้งใช้จึงไม่ตอ้งระวงัเร่ืองการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลมากจนเกินไป เจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายมีสิทธิขอขอ้มูลการกระท าความผิดไดไ้ม่
เฉพาะพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เท่านั้น 

11. เน่ืองจากมีหลายกรณีท่ีผูต้อ้งหาคดีการละเมิดทางเพศเด็กเป็นชาวต่างชาติ และหนีคดีเม่ือไดรั้บ
การประกนัตวั จึงมีขอ้เสนอใหเ้พิ่มเติมหรือปรับแกก้ฎหมายในส่วนของอตัราประกนัตวัจะตอ้ง
สูง และอาจให้พิจารณาประวติัการกระท าความผิดประกอบดว้ยวา่หากเป็นคดีการละเมิดทาง
เพศเด็กซ ้ าก็ไม่สมควรใหมี้การประกนัตวั 
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12. มีขอ้เสนอเก่ียวกบักระบวนการส่งต่อขอ้มูลผูต้อ้งหา จะตอ้งมีความสะดวก รวดเร็ว เพื่อไม่เป็น
การเปิดช่องโอกาสให้ผูต้อ้งหาหนีประกนัได ้ตวัอย่างเช่น กรณีผูต้อ้งหาไดรั้บการประกนัตวั
เม่ือวนัศุกร์ ขอ้มูลน้ีจะตอ้งถูกส่งต่อไปให้ฝ่ายตรวจคนเขา้เมืองให้รับทราบในทนัที เพื่อให้ทาง
เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจกกัไม่ใหผู้ต้อ้งหาเดินทางหนีคดีออกนอกประเทศได ้ 

13. ควรมีกระบวนการช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัเหยื่อ/ผูเ้สียหาย/ญาติ เพื่อป้องกนัปัญหาการกลบั
ค าใหก้าร เน่ืองจากโดนข่มขู่หรือรับเงินจากผูต้อ้งหา 

14. เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีบรรทดัฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายให้กบัเหยื่อในคดีละเมิดทาง
เพศ จึงมีข้อเสนอให้เพิ่มเติมหรือปรับแก้กฎหมายให้ครอบคลุมในเร่ืองของการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย/สินไหมทดแทน โดยเฉพาะในกรณีความเสียหายทางดา้นจิตใจ ซ่ึงประเมินไดย้าก 

15. ในบางกรณี พนักงานเจา้หน้าท่ีจ  าเป็นตอ้งครอบครองภาพลามกอนาจารเด็กไวเ้อง เช่น ใช้
ประกอบในการฝึกอบรม ใชใ้นการล่อซ้ือล่อจบัผูก้ระท าความผิด ใชใ้นการสืบสวนสอบสวน 
ฯลฯ จึงมีขอ้เสนอกฎหมายคุม้ครองเจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังานดงักล่าวดว้ย อย่างไรก็ดี อาจ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ของการครอบครองภาพ เช่น จะตอ้งมีการขออนุญาต จะตอ้งระบุเหตุผลว่า
จะน าไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์ใด ระยะเวลาครอบครองภาพนานเพียงใด จ านวนภาพมากน้อย
เพียงใด เป็นตน้ 

16. ในปัจจุบนั ยงัไม่มีขอ้ก าหนดหรือขอ้ผกูพนัใหผู้ป้ระกอบการตอ้งรายงานต่อเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบั
ส่ือลามกอนาจารเด็กหรือการละเมิดเด็กดา้นอ่ืนๆ จึงควรมีนโยบายหรือมาตรการให้
ผูป้ระกอบการภาคเอกชนไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเร่ืองน้ี 

17. มีขอ้สังเกตให้มุ่งเนน้เอาผิดกบัผูผ้ลิตหรือเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารเด็ก มากกวา่ท่ีจะมุ่งเอาผิด
กับผู ้ครอบครองส่ือลามกเด็ก เน่ืองจากอาจเป็นช่องทางให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์จากบุคคลดงักล่าวเพื่อตอบแทนกบัการไม่ตอ้งถูกด าเนินคดี 

18. มีขอ้เสนอให้ทบทวนหรือปรับอายุความในคดีบนโลกออนไลน์ให้ยาวนานข้ึนหรือไม่มีอายุ
ความ ตัวอย่างเช่น ภาพหรือวีดีโอการละเมิดทางเพศเด็กเม่ือถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ตแลว้ จะไม่สามารถตามลบไดห้มด ถึงแมว้า่จะลบไปแลว้ก็อาจถูกอปัโหลดข้ึนมา
อีกเม่ือใดก็ได ้
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ข้อเสนอในการเตรียมการเพ่ือบังคบัใช้กฎหมาย 

1. ควรมีหน่วยงานเฉพาะกิจท าหนา้ท่ีต่อตา้นอาชญากรรมไซเบอร์ต่อเด็ก โดยเฉพาะคดีส่ือลามก
อนาจารและการละเมิดทางเพศเด็ก รวมถึงเด็กหาย เฉกเช่นเดียวกบัในหลายประเทศ ทั้งน้ี เพื่อ
พัฒนาระบบกลไกการท างานและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เท่าทันกับ
สถานการณ์ สามารถช่วยเหลือเด็กไดม้ากยิง่ข้ึน รวดเร็วยิง่ข้ึน  

2. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเจา้หน้าท่ีและสหวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งตลอดขั้นตอนกระบวนการ
ยุติธรรม ตั้ งแต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท าคดีเด็ก คดีออนไลน์ พนักงานสอบสวน สืบสวน นิติ
วิทยาศาสตร์ นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ อยัการ ทนาย ผูพ้ิพากษาศาล ฯลฯ จึงมีขอ้เสนอ
ในการส่งเสริมการผลิตและพฒันาบุคลากรทางด้านน้ีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้
เขา้ใจลกัษณะของคดีออนไลน์ พยานหลกัฐานทางเทคโนโลยี มาตรฐานการพิจารณาคดีเด็ก
ออนไลน์ในระดบัสากล โดยเฉพาะคดีการล่อลวงและละเมิดทางเพศเด็ก  

3. ควรประชาสัมพนัธ์หน่วยงานรับแจง้ ช่องทางการแจง้ ขั้นตอนการแจง้ หลกัฐานต่างๆ ท่ีตอ้งใช้
ประกอบการแจง้ในคดีออนไลน์ ให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างทัว่ถึง เช่น กองบงัคบัการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 02-142 2555-
60 หรือท่ีเว็บไซต์ http://www.tcsd.in.th สายด่วน 1212 รับแจง้เว็บไซต์ท่ีขดัต่อความมัน่คง 
วฒันธรรม ศีลธรรม หรือ e-mail : 1212@mict .go.th โดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กรณีภาพลามกและการละเมิดทางเพศเด็กบนอินเทอร์เน็ต :  โครงการไทยฮอตไลน์ 
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย 02-438-3559 www.thaihotline.org หน่วยงานสืบจบักรณี
การใช้ส่ือ ICT เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีคณะท างาน
ปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน Thailand Internet Crime Against 
Children (TICAC) https://www.facebook.com/TICAC2016/ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์
การกระท าความผิดทางเทคโนโลยี กองบงัคบัการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) 0-
2205-2627 www.hightechcrime.org เป็นตน้  

4. ควรประชาสัมพนัธ์ให้ทราบโดยทัว่กนั เก่ียวกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ. คุม้ครองเด็กใน
แต่ละพื้นท่ี หมายเลขโทรศพัทห์รือช่องทางการแจง้ รวมถึงขั้นตอนการแจง้ต่างๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบัประชาชนท่ีเห็นเด็กก าลงัจะถูกล่วงละเมิด จะไดแ้จง้เจา้หนา้ท่ีเขา้ช่วยเหลือ
เด็กไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัการณ์  

5. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลเด็ก ควรจะตอ้งท างานเชิงรุกให้มากยิง่ข้ึน เช่น จะตอ้งลงพื้นท่ี 
เขา้ถึงชุมชน เขา้ถึงเด็กกลุ่มเปราะบาง เพื่อสอบถาม คน้หาขอ้มูล พูดคุยกบัเด็กหรือองค์กร
พฒันาเอกชน เพื่อการป้องกนัปัญหามากกวา่รอแกไ้ขปัญหา 

http://www.tcsd.in.th/
http://www.tcsd.in.th/
mailto:1212@mict.go.th
http://www.thaihotline.org/


40 
 

6. ควรรณรงค์ส่งเสริมและจดักิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนกัแก่เด็ก เพื่อป้องกนัตนเอง
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกแสวงหาประโยชน์ เป็นส่ิงส าคญัจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าทั้งการศึกษา
ในระบบและนอกระบบ รวมถึงต้องสอนให้เด็ก เยาวชน และผูใ้ช้ทุกคนรู้จกัและสามารถ
จดัการความปลอดภยับนโลกไซเบอร์ 

7. คดีออนไลน์ เป็นคดีท่ีตอ้งการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้ง
ในระดบัพื้นท่ี ส่วนกลาง ระดบัชาติ และขา้มชาติ การสร้างพนัธมิตรเครือข่าย การประสานการ
ท างาน การพฒันาระบบและกลไก การให้ความรู้สร้างความตระหนกั ลว้นเป็นส่ิงส าคญั ปัจจยั
ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จคือ ความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน ความพร้อมทั้งความรู้
ความสามารถ ความเขา้ใจ และทศันคติท่ีถูกตอ้ง ในประเด็นปัญหา และในการปฏิบติังาน 
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กฎหมายในต่างประเทศและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายไทย 
 

การคุม้ครองสิทธิเด็กทางอินเทอร์เน็ตจาก 6  ประเด็น ดงัน้ี 

 

 

 

  

Cyber

stalking 

Cyber

bullying

Child 
Pornograpy 

Sexting 

Online

grooming 

Online

Privacy 
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ประเด็นที ่1 

 การคุ้มครองเด็กจากการเฝ้าติดตามคุกคามทางอนิเทอร์เน็ต (Cyber stalking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุ้มครองสิทธิเดก็จากการเฝ้า

ตดิตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 

(Cyber stalking) 

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 309 
-มีขอบเขตท่ีแคบกวา่กฎหมายเฝา้ติดตามคกุคาม
ของสหรัฐอเมริกา 
-ต้องเป็นการกระท าท่ีขม่ขืนใจ ขม่ขูจ่ะท าให้เกิด
อนัตราย แตถ้่าเพียงเดือดร้อนร าคาญก็ไมผ่ิด 
 

พ.ร.บ. วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 
มาตรา 11 Spam หากเป็นกรณีท่ีผู้กระท าไมป่กปิด
แหลง่ท่ีมาของข้อมลู กลา่วคือ สามารถระบไุด้วา่
ข้อมลูท่ีสง่เข้ามาทางส่ือสงัคมออนไลน์ 
อนัเป็นการเฝา้ตดิตามคกุคามนัน้ถกูสง่มาจากท่ีใด 
กรณีนีไ้มอ่าจปรับใช้มาตรา 11 ได้ 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
การรบกวนโดยการเฝา้ติดตามนัน้ สามารถจดัเป็น
การกระท าตอ่ “สิทธิอยา่งหนึ่งอยา่งใด” ตามมาตรา 
420 แตอ่ยา่งไรต้องมาพิสจูน์ความเสียหายอีก 
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ในประเด็นน้ีจะช้ีให้เห็นว่าก่อให้เกิดปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูใ้ช้โดยเฉพาะเด็ก 

และผูเ้ก่ียวขอ้งในประเด็นต่างๆ หลายประเด็น จากการศึกษาพบวา่ ในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา

นั้น มีมาตรการทางกฎหมายเป็นการเฉพาะทั้งในระดบัสหรัฐและระดบัมลรัฐเพื่อคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล

ของผูถู้กเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  อย่างไรก็ตาม ในระบบกฎหมายไทยปัจจุบนันั้น แม้ว่ามี

กฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งอนัอาจน ามาปรับใช้เพื่อการคุม้ครองสิทธิของผูถู้กเฝ้าติดตามคุกคาม เช่น 

ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  แต่จะเห็นว่า

กฎหมายดงักล่าวยงัมีปัญหาในเชิงเน้ือหา องคป์ระกอบ และขอบเขตหลายประการท่ีท าให้ไม่สามารถปรับ

ใช้เพื่อการคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวัเด็กท่ีถูกเฝ้าติดตามคุกคามจากส่ือสังคมออนไลน์ไดอ้ย่าง

เหมาะสม   

การติดต่อผูอ่ื้นโดยมิไดเ้รียกร้องซ่ึงมิไดมี้วตัถุประสงคเ์ชิงพาณิชย ์เช่น การเฝ้าดกัรอ การส่งส่ิงของ

ท่ีผูรั้บมิไดเ้รียกร้อง การติดต่อไปยงัผูอ่ื้นโดยมิไดเ้รียกร้อง  เหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิใน

ความเป็นอยู่ส่วนตวัของผูอ่ื้น ในบริบทการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ปัจจุบนันั้นมีพฤติกรรมการรบกวน

ดงักล่าว เช่น การส่งขอ้ความ รูปภาพ ซ ้ าๆ กนัอยา่งต่อเน่ืองท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ในแง่กฎหมาย

นั้นจึงมีประเด็นพิจารณาว่า มีกฎหมายใดท่ีคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวัของผูไ้ด้รับผลกระทบ

ดงักล่าว ในท่ีน้ีจะเร่ิมจากการพิจารณาสภาพปัญหา จากนั้นจะศึกษากฎหมายต่างประเทศโดยเลือกกฎหมาย

สหรัฐอเมริกาซ่ึงมีการบญัญติัความผิดส าหรับพฤติกรรมการรบกวนดงักล่าวโดยเรียกว่าเป็นความผิดฐาน 

“เฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต” (Cyber stalking) ไวโ้ดยเฉพาะ จากนั้นจะน ากฎหมายต่างประเทศมา

วเิคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมายไทย  

1.1 สภาพปัญหาการเฝ้าติดตามคุกคามทางส่ือสังคมออนไลน์  

พฤติกรรมการเฝ้าติดตามคุกคามทางออนไลน์หรือทางไซเบอร์ (Cyber stalking) เป็นพฤติกรรมท่ี

ประกอบดว้ยการกระท ายอ่ยๆ หลายการกระท าท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึง โดยทัว่ไปอาจ

นิยามวา่หมายถึง “การกระท าทางอินเทอร์เน็ตใดๆ อนัเป็นการกระท าซ ้ าๆ กนั ท่ีมีลกัษณะการขู่เข็ญ คุกคาม 

บุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง” (Naomi HarlinGoodno, 2007)  Meloy (1998) กล่าววา่ การเฝ้าติดตาม

คุกคามนั้น เป็นการติดตามและรบกวนบุคคลอ่ืนซ ้ าๆโดยเจตนา ซ่ึงเป็นการคุกคามต่อความปลอดภยัของ

บุคคลนั้น Wallace(1996) ช้ีให้เห็นวา่ หากพิจารณาโดยทัว่ไปแลว้ การเฝ้าติดตามคุกคามนั้น มีองคป์ระกอบ
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ต่างๆ ดงัน้ี ผูก้ระท าตอ้งรู้วา่การกระท าของตนท าให้เหยือ่ตกอยูใ่นความหวาดกลวั  ผูก้ระท าตอ้งท าไปอยา่ง

มีจุดประสงค ์(Purposeful) การกระท าทั้งหลายเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง (Course of conduct)  

หากใช้เกณฑ์การแบ่งตามสภาพแวดลอ้มท่ีกระท า อาจจ าแนกประเภทการเฝ้าติดตามคุกคามได ้2 

กรณีคือ   

กรณีแรก  การเฝ้าติดตามคุกคามทางกายภาพ (Physical stalking) เช่น สะกดรอยติดตาม เฝ้าดกัรอ ณ 

สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงเป็นประจ า เฝ้าสังเกตอยู่รอบๆ บริเวณท่ีพกัอาศยั ส่งส่ิงของ เช่น ของขวญั ดอกไม ้

ไปใหโ้ดยท่ีผูรั้บไม่ตอ้งการ     

กรณีท่ี 2 การเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking) เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-mail stalking) คือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการคุกคามรูปแบบเดิม เช่น 

คล้ายกบัการคุกคามทางโทรศพัท์ คือมีการคุกคามโดยตรงและเป็นการคุกคามต่อความเป็นส่วนตวัของ

ผูเ้สียหาย หากแต่มีการส่งและแพร่ขยายท่ีกวา้งขวางกว่า (อ านาจ เนตยสุภา, 2551) ส าหรับกรณีส่ือสังคม

ออนไลน์นั้น การเฝ้าติดตามคุกคามอาจเกิดข้ึนได ้เช่น การส่งขอ้ความทางหน้ากระดานหลกั (Wall) ของ

เวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊ไม่วา่จะเป็นการส่งขอ้ความตวัอกัษร รูปภาพ วดิีทศัน์ หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์ลกัษณะอ่ืนใด 

ซ ้ าๆ กนัอนัเป็นการรบกวน 

ส าหรับในประเด็นน้ีจะมุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมการเฝ้าติดตามคุกคามท่ีกระท าทางส่ือสังคมออนไลน์

ซ่ึงในทางกฎหมายจะอยูใ่นกลุ่มของการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking)  

กฎหมายสหรัฐอเมริกาเกีย่วกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอนิเทอร์เน็ต  

ส าหรับการกระท าการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตนั้น สหรัฐอเมริกามีกฎหมายทั้งระดบั

สหรัฐ (Federal law) และระดบัมลรัฐ (State law) ท่ีก าหนดความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

(Cyber stalking) ไวโ้ดยเฉพาะ ในกรณีกฎหมายระดับสหรัฐนั้ น รัฐบัญญัติการรบกวนทางโทรศัพท์ 

(Telephone Harassment Act) ไดก้  าหนดความผดิส าหรับการติดต่อทางโทรศพัทใ์นการส่ือสารระหวา่งมลรัฐ

หรือต่างประเทศ (Interstate or foreign communication) ท่ีเป็นการรบกวนผูรั้บการติดต่อ ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ. 

2549 ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายน้ีจากท่ีครอบคลุมเฉพาะการโทรศพัท ์(Telephone call) ให้ครอบคลุม 

“การส่ือสารโทรคมนาคมอ่ืนใด”  ซ่ึงท าให้ครอบคลุมกรณีการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตไดด้ว้ย (47 United 
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States Code, section 223) นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2549 ยงัมีการออกกฎหมายอีกฉบบัหน่ึงคือ รัฐบัญญัติ

ป้องกนัและปราบปรามการเฝ้าติดตามคุกคามระหว่างมลรัฐ  (Federal Interstate Stalking Punishment and 

Prevention Act  หรือ FISPPA ,  18 United States Code, section 2261A)  ก าหนดความผิดส าหรับ “การใช้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพนัธ์ ( Interactive computer) หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ในการ

ส่ือสารระหว่างมลรัฐหรือต่างประเทศเพื่อกระท าการซ่ึงก่อให้ผูอ่ื้นเกิดความกังวลใจหรืออารมณ์เศร้า 

(Emotional distress)” จะเห็นได้ว่า กฎหมาย FISPPA บญัญติัข้ึนเพื่อความชัดเจนในการก าหนดความผิด

ส าหรับการเฝ้าติดตามคุกคามท่ีกระท าทางอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงกรณีของส่ือสังคมออนไลน์นั้นจะอยู่ใน

ความหมายของ  “คอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพนัธ์”    

ส าหรับระดบัมลรัฐนั้น จะเห็นได้ว่า มลรัฐท่ีบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทาง

อินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะมีหลายมลรัฐ เช่น   

-กฎหมายมลรัฐหลุยเซียน่า (Louisiana Revised Statutes, 40.3) ก าหนดองค์ประกอบความผิด

ส าหรับการ “เฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต” (Cyber stalking)  

การส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์หรือการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลอ่ืนซ ้ าๆ ไม่วา่การกระท า

จะน าไปสู่การสนทนาหรือไม่ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะข่มขู่ ข่มขวญั หรือรังควานบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

-กฎหมายมลรัฐวอชิงตัน (Revised Code of Washington,  Title 9  Chapter 9.61 Section 9.61.260 ) 

วางหลกัเก่ียวกบัความผดิฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking) ไวว้า่    

“บุคคลกระท าความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต หากกระท าโดยมีเจตนาท่ีจะรังควาน 

ข่มขู่ ท  าให้กลวั ทรมาน ท าให้อบัอายต่อบุคคลอ่ืน ภายใตพ้ฤติการณ์ท่ีไม่ใช่การข่มขู่ทางโทรศพัท ์ โดยใช้

การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบุคคลอ่ืนหรือบุคคลท่ีสามดงัต่อไปน้ี  

(ก) ใชค้  าพูด รูปภาพ หรือภาษาท่ีลามก อนาจาร หรือกระท าท่ีส่อไปในทางลามก อนาจาร  
(ข) ไม่เปิดเผยตวั หรือกระท าซ ้ าๆ ไม่วา่จะมีการสนทนาเกิดข้ึนหรือไม่ก็ตาม 
(ค) ขู่ว่าจะท าร้ายร่างกาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีรับการขู่หรือ

สมาชิกในครอบครัวของบุคคลนั้น” 
-กฎหมายมลรัฐอิลลินอยส์ (Illinois Compiled Statutes, 720ILCS 5/12-7.5) ไดว้างหลกัเก่ียวกบัการ

เฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking)  
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-กฎหมายมลรัฐมิสสิซซิปป้ี  (Mississippi Code Annotated,. 97-45-15) วางหลกัเก่ียวกบัความผิด

ฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking) 

-กฎหมายมลรัฐนอร์ทแคโรไลน่า(North Carolina General Statutes,  Section 14-196.3 ) วางหลัก

เก่ียวกบัความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตไวค้ลา้ยคลึงกบัมลรัฐอ่ืนๆ องค์ประกอบความผิด

หลกัคือ “การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลอ่ืนซ ้าๆ ไม่ว่าการ

กระท าจะน าไปสู่การสนทนาหรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะข่มเหง ท าให้ร าคาญ ข่มขู่  ท าให้หวาดกลัว รัง

ควาน หรือท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเกิดความอับอาย” 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ กฎหมายคุม้ครองสิทธิของผูถู้กเฝ้าติดตามคุกคามของสหรัฐนั้นมีอยูท่ ั้งในระดบั

สหรัฐ และระดบัมลรัฐ โดยก าหนดเป็นความผิดอาญาอยูใ่นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร กฎหมายเก่ียวกบัการ

เฝ้าติดตามคุกคามของมลรัฐต่างๆ ก็มีความแตกต่างกนัไปในรายละเอียด ทั้งในแง่นิยามความหมายของการ

เฝ้าติดตามคุกคาม ลกัษณะการก่อให้เกิดความกลวั กฎหมายบางมลรัฐก าหนดวา่เหยือ่ตอ้งเกิดความกลวัจาก

การคุกคาม แต่บางมลรัฐก าหนดว่าเพียงแค่ลักษณะของการกระท านั้ นน่าจะท าให้วิญญูชนเกิดความ

หวาดกลวัได ้ก็เป็นการคุกคามแลว้ ส าหรับระดบัของความกลวัในอนัตรายก็แตกต่างกนัไป กฎหมายบางมล

รัฐก าหนดวา่จะตอ้งเก่ียวกบัความกลวัท่ีจะไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย ในขณะท่ีกฎหมายบางมลรัฐ

ก าหนดวา่การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความกงัวลในแง่อารมณ์และความรู้สึกก็เพียงพอ 

ในส่วนต่อไปจะไดน้ ากฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตของสหรัฐอเมริกามา

วเิคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้ง  

กฎหมายไทยทีเ่กีย่วกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอนิเทอร์เน็ต 

เม่ือพิจารณากฎหมายไทยปัจจุบนั พบวา่ ยงัไม่มีกฎหมายท่ีก าหนดให้การเฝ้าติดตามคุกคามทางส่ือ

สังคมออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking) เป็นความผิดโดยเฉพาะ กฎหมายท่ีอาจเก่ียวขอ้งและ

น ามาปรับใช้ได้คือประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 นอกจากกฎหมายท่ีมีโทษอาญาดงักล่าวมาน้ี กฎหมายไทยยงัมีมาตรการท่ีอาจน ามา

ปรับใชเ้พื่อเยียวยาความเสียหายทางแพ่งแก่ผูถู้กเฝ้าติดตามคุกคาม กล่าวคือ กฎหมายลกัษณะละเมิดในท่ีน้ี
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จะจ ากัดขอบเขตการวิเคราะห์เฉพาะมาตรา 309 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 11 ของ   

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

1) การเฝ้าติดตามคุกคามทางอนิเทอร์เน็ต กบั ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วางหลกัไวว้า่  “ผู้ใดข่มขืนใจผู้ อ่ืนให้กระท าการใด ไม่กระท า

การใด หรือจ ายอมต่อส่ิงใด โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สิน

ของผู้ถกูข่มขืนใจนั้นเองหรือของบุคคลอ่ืน หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท าการนั้น 

ไม่กระท าการน้ัน หรือจ ายอมต่อส่ิงนั้น ต้องระวางโทษ...” 

จะเห็นไดว้า่การกระท าท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดคือ “การข่มขืนใจ”  ซ่ึงมีความหมายกวา้ง   เช่น  

โจทกฟ้์องวา่ จ  าเลยข่มขืนใจโจทกใ์หล้งช่ือในบนัทึกฉบบัหน่ึง (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  4380/2542) หรือการ

ข่มขืนใจใหก้ระท าการเสพยา  เช่น จ าเลยไดใ้ชก้  าลงัประทุษร้ายและใชอ้าวธุปืนข่มขืนใจใหผู้เ้สียหายทั้งสอง

เสพเมทแอมเฟตามีนโดยวิธีสูดรับเอาควนัเขา้ สู่ร่างกาย การกระท าดงักล่าวของจ าเลยเป็นความผิดตาม 

มาตรา 309 (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี7836-7837/2544 ) บีบบงัคบัผูเ้สียหายให้ขบัรถไปส่ง (ค าพิพากษาศาล

ฎีกาท่ี  3477/2542) จ  าเลยใช้อาวุธปืนจ้ีผูเ้สียหายบงัคบัให้ผูเ้สียหายไปกบัจ าเลยและพวก จนผูเ้สียหายกลวั

และยอมท าตาม การกระท าของจ าเลยและพวกเป็นความผิดส าเร็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 

แลว้ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  5485/2551)  ดงัน้ีจะเห็นไดว้า่เป็นการข่มขืนใจใหผู้อ่ื้นกระท าการบางอยา่ง 

 นอกจากข่มขืนใจให้กระท าการแลว้ ยงัรวมถึงการข่มขืนใจให้ ไม่กระท าการ หรือ จ ายอมต่อส่ิงใด

ด้วย เช่น จ าเลยใช้อาวุธปืนขู่ผูเ้สียหายมิให้ผูเ้สียหายเขา้เก่ียวขอ้ง ห้ามปราม หรือหยุดย ั้งการกระท าของ

จ าเลย  แสดงให้เห็นไดใ้นตวัวา่การขู่เข็ญของจ าเลยท าให้เกิดผลคือผูเ้สียหายเกิดความหวาดกลวัตามมาตรา 

392 แล้ว (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 924/2542) จ  าเลยท่ี 2 และท่ี 3 เพียงแต่จบัแขนขาของผูเ้สียหายไวแ้น่น

เท่านั้น ไม่ไดท้  าร้าย ดงัน้ี การกระท าของจ าเลยท่ี 2 และท่ี 3 จ าเลยท่ี 2 และ 3 เขา้ยึดแขนขาของผูเ้สียหายให้

อยู่น่ิงเพื่อให้จ  าเลยท่ี 1 คน้ตวัได้สะดวกจึงเป็นความผิดฐานร่วมกนัข่มขืนใจโดยใช้ก าลงัประทุษร้ายจน

ผูเ้สียหายตอ้งจ ายอมใหจ้ าเลยทั้งสามคน้ตวัและเอาเงินไป ( ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  2708/2554) 

นอกจากน้ี การข่มขืนใจนั้นจะต้องเข้าองค์ประกอบ “โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอนัตรายต่อชีวิต 

ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพยสิ์นของผูถู้กข่มขืนใจนั้นเองหรือของผูอ่ื้น หรือโดยใชก้ าลงัประทุษร้าย”  
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จะเห็นได้ว่าการข่มขืนใจต้องท าให้ผูอ่ื้นกลวัว่าจะเกิดอนัตรายต่อเขา และแมว้่าอนัตรายท่ีขู่จะมีอยู่จริง

หรือไม่คิดจะท าตามท่ีขู่จริงๆ นั้นไม่ส าคญั  ความส าคญัอยู่ตรงท่ีการขู่นั้นเป็นตวัการท าให้ผูถู้กกลัวก็

เพียงพอ (ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ, 2551) เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายของมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบั

ความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคาม จะเห็นไดว้า่มีการบญัญติัองคป์ระกอบท่ีคลา้ยกบักฎหมายไทยคือการข่มขู่ท่ี

เป็นความผดิจะตอ้งเป็นการท าใหก้ลวัวา่จะเกิดอนัตราย (Make a threat) ตวัอยา่งการข่มขืนใจโดยท าให้กลวั

วา่จะเกิดอนัตราย เช่น ใชมี้ดปลายแหลมจ้ีขู่เข็ญวา่จะท าร้ายร่างกายผูเ้สียหายและฉุดบงัคบัให้ผูเ้สียหายไป

กบัจ าเลย (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  3058/2537) 

2) ความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา กับ กฎหมายอาญา

มาตรา 309  

เม่ือเปรียบเทียบองคป์ระกอบความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309  กบักฎหมายเก่ียวกบั

การเฝ้าติดตามคุกคามของรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา แลว้อาจจ าแนกวเิคราะห์เปรียบเทียบได ้4  ประการดงัน้ี  

ประการทีห่น่ึง องคป์ระกอบในส่วนของการกระท าตามมาตรา 309  คือ ข่มขืนใจผูอ่ื้นใหก้ระท าการ

ใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อส่ิงใดเม่ือเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบในส่วนการกระท าของกฎหมาย

มลรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาแลว้จะพบว่า การติดตาม รบกวน หรือการกระท าใดๆ นั้นไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง

กระท าเพื่อให้ผูถู้กเฝ้าติดตามคุกคามกระท าการ ไม่กระท าการ หรือจ ายอมต่อส่ิงใด  เช่น การสะกดรอยตาม 

การเฝ้าดกัรอหนา้บา้น โดยไม่ไดข้่มขืนใจให้ผูอ่ื้นกระท าการ ไม่กระท าการ หรือจ ายอมต่อส่ิงใดเลย  ก็เป็น

ความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามแล้ว  ดังนั้น การส่งข้อความทางส่ือสังคมออนไลน์ซ ้ าๆ กันอนัเป็นการ

รบกวนก็เขา้องคป์ระกอบความผดิแลว้ แมว้า่มิไดก้ระท าเพื่อให้ผูถู้กรบกวนหรือรังควานนั้น กระท าการ ไม่

กระท าการ หรือจ ายอมต่อส่ิงใด จึงอาจกล่าวได้ว่า มาตรา 309 มีขอบเขตท่ีแคบกว่ากฎหมายเฝ้าติดตาม

คุกคามของสหรัฐ อนัเป็นอุปสรรคส าคญัในการน ามาปรับใชก้บัพฤติกรรมเฝ้าติดตามคุกคามทางส่ือสังคม

ออนไลน์ โดยเฉพาะในกรณีการรบกวนหรือรังควานซ่ึงเป็นการกระทบสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวั โดย

มิไดมี้การข่มขู่ใหก้ระท าหรือไม่กระท าการใด  

ประการที่สอง  การข่มขืนใจผูอ่ื้นนั้น กระท าโดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพยสิ์นของผูถู้กข่มขืนใจนั้นเองหรือของบุคคลอ่ืน ซ่ึงองค์ประกอบในส่วนน้ีมี
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ลกัษณะใกลเ้คียงกบักฎหมายหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคาม ท่ีจะตอ้งมีการ

คุกคามท าให้ผูอ่ื้นตกอยูใ่นความกลวั (Make a threat)  โดยอนัตรายนั้นไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเกิดกบัผูถู้กคุกคาม

แต่รวมไปถึงบุคคลอ่ืน เช่น บุคคลในครอบครัวดว้ย อย่างไรก็ตาม กฎหมายสหรัฐอเมริกามีขอบเขตกวา้ง

กว่าการข่มขืนใจว่าจะเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย  ทั้งน้ีเน่ืองจากตามกฎหมายหลายมลรัฐครอบคลุมการ

กระท าท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูส่่วนตวัท่ียงัไม่ถึงขั้นจะท าอนัตรายต่อชีวิตร่างกาย เช่น การท าให้เกิด

ความเดือดร้อนร าคาญ หรือการส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจ ในแง่น้ีกฎหมายสหรัฐอเมริกาฐานเฝ้า

ติดตามคุกคามจึงมีขอบเขตกวา้งกว่ามาตรา 309 ในการน ามาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่

ส่วนตวัของผูถู้กเฝ้าติดตามคุกคาม 

ประการที่สาม การกระท าตามมาตรา 309 อาจเป็นความผิดได้แมว้่ากระท าเพียงคร้ังเดียวโดยไม่

จ  าเป็นตอ้งเป็นการกระท ามากกวา่ 1 คร้ังในลกัษณะชุดของการกระท า (Series of acts) ดงัเช่น ตามกฎหมาย

รัฐต่างๆ ของสหรัฐ โดยนยัน้ี มาตรา 309 ของไทยมีขอบเขตกวา้งกวา่กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ประการที่ ส่ี  การกระท าโดยใช้อุปกรณ์การส่ือสาร เช่น โทรศัพท์ ส่งจดหมาย ส่งข้อความ

อิเล็กทรอนิกส์ทางส่ือสังคมออนไลน์ โดยข่มขืนใจให้ผูอ่ื้นกระท าการ ไม่กระท าการ หรือจ ายอมต่อส่ิงใด  

นั้น สามารถปรับเขา้องค์ประกอบของความผิดมาตรา 309 เน่ืองจากมิไดมี้ขอ้จ ากดัในแง่ของช่องทางการ

กระท า   

3)  วเิคราะห์เปรียบเทยีบกฎหมายไทยกบัสหรัฐอเมริกาตามลกัษณะพฤติกรรม 

ในบริบทของสถานการณ์การเฝ้าติดตามคุกคามทางส่ือสังคมออนไลน์นั้น อาจจ าแนกพฤติกรรมได้

เป็น 2 ลกัษณะคือ (1) ผูก้ระท าการเฝ้าติดตามคุกคามนั้น กระท าการทางกายภาพ เช่น เฝ้าดกัรอท่ีบา้นหรือท่ี

ท างาน แต่เก่ียวขอ้งกบัส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูท่ี้ตนติดตามทางส่ือสังคมออนไลน์  

และ (2) ผูก้ระท าการเฝ้าติดตามคุกคามนั้น กระท าการเฝ้าติดตามคุกคามทางส่ือสังคมออนไลน์โดยตรง เช่น 

ส่งขอ้ความหรือรูปภาพซ ้ าๆ กนั ในส่วนน้ีจะไดว้ิเคราะห์การปรับใชก้ฎหมายกบัพฤติกรรมทั้ง 2 ลกัษณะ 

โดยอาจจ าแนกเป็น 4 กรณีดงัน้ี    

-  พฤติกรรมการเฝ้าติดตามคุกคามทัว่ไปทีเ่ข้าองค์ประกอบความผดิตามมาตรา 309   
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 พฤติกรรม เช่น นาย ก เห็นภาพนางสาว ข จากส่ือสังคมออนไลน์ และทราบความเคล่ือนไหวของ

นางสาว ข จากการท่ีนางสาว ข โพสต์ขอ้มูลเก่ียวกบัตนทางเว็บไซต์ดงักล่าว จึงมาเฝ้าดกัรอนางสาว ข 

รวมทั้งไดข้อ้มูลหมายเลขโทรศพัทข์องนางสาว ข จากส่ือสังคมออนไลน์ จึงโทรศพัทไ์ปหานางสาว ข  และ

บอกกบันางสาว ข วา่ หากไม่ตกลงเป็นคนรักกบันาย ก  จะท าร้ายร่างกายนางสาว  ข  จะเห็นไดว้า่ กรณีน้ี

ไม่ใช่การเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  แต่การกระท าของนาย ก ดงักล่าว เขา้องคป์ระกอบทั้งกฎหมาย

อาญาของไทยและกฎหมายเก่ียวกบัเฝ้าติดตามคุกคามทัว่ไป (Stalking law) ของสหรัฐอเมริกา 

- พฤติกรรมการเฝ้าติดตามคุกคามทัว่ไปทีไ่ม่เข้าองค์ประกอบความผดิตามมาตรา 309   

พฤติกรรม เช่น นาย ก  เห็นภาพนางสาว ข จากส่ือสังคมออนไลน์และทราบหมายเลขโทรศพัทข์อง

นางสาว ข จากส่ือสังคมออนไลน์ จึงโทรศพัทไ์ปเพื่อขอนดัพบกบันางสาว ข  แต่นางสาว ข ปฏิเสธไม่ยอม

มาพบ นาย ก จึงติดต่อซ ้ าๆ กนั ท าให้นางสาว ข เกิดความเดือดร้อนร าคาญ รวมทั้งมาดกัรอนางสาว ข ตาม

สถานท่ีต่างๆ แต่นาย ก มิได้มีการข่มขู่จะท าให้เกิดอันตรายแก่นางสาว ข แต่อย่างใด  กรณีน้ีไม่เข้า

องคป์ระกอบมาตรา 309  แมว้า่จะเป็นการข่มขืนใจผูอ่ื้นให้กระท าการใด  คือเพื่อให้นางสาว ข ยอมมาพบ

กับตน แต่ไม่เข้าองค์ประกอบโดยท าใ ห้กลัวว่าจะเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือ

ทรัพยสิ์นของผูถู้กข่มขืนใจนั้นเองหรือของผูอ่ื้น หากพิจารณาตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาฐานเฝ้าติดตาม

คุกคามทัว่ไป  เช่น กฎหมายมลรัฐนิวยอร์ก จะเห็นไดว้า่ การกระท าของนาย ก แมว้า่มิไดท้  าใหก้ลวัวา่จะเกิด

อนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย แต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพดา้นจิตใจหรืออารมณ์ของบุคคลนั้นแลว้  

-  พฤติกรรมการเฝ้าติดตามคุกคามทางอนิเทอร์เน็ตทีเ่ข้าองค์ประกอบความผดิตามมาตรา 309  

เช่น นาย ก เห็นภาพและข้อมูลนางสาว ข ทางส่ือสังคมออนไลน์รู้สึกช่ืนชอบ นางสาว ข จึง 

โพสตภ์าพและขอ้ความบนหนา้กระดานหลกั (Wall) ของนางสาว ข ในส่ือสังคมออนไลน์ Facebook  อยา่ง

ต่อเน่ือง รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความท่ีนางสาว ข โพสตใ์นเวบ็ไซตด์งักล่าว  โดยนาย ก ตอ้งการ

ใหน้างสาว ข ยอมมาพบตนดว้ยตวับุคคล โดยขอ้ความของนาย ก ส่ือใหเ้ห็นวา่ หากนางสาว ข ไม่ยอมมาพบ

อาจเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายได้ ขอ้เท็จจริงลกัษณะน้ีจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมของนาย ก เป็นการเฝ้า

ติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตท่ีเขา้องคป์ระกอบมาตรา 309  หากพิจารณากฎหมายสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้

วา่ กรณีน้ีเขา้องคป์ระกอบความผดิเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตของหลายมลรัฐ  
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- พฤติกรรมการเฝ้าติดตามคุกคามทางอนิเทอร์เน็ตทีไ่ม่เข้าองค์ประกอบความผดิตามมาตรา 309  

เช่น นาย ก โพสต์ภาพและข้อความบนหน้ากระดานหลัก (Wall) ของนางสาว ข ในส่ือสังคม

ออนไลน์ Facebook  อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความท่ีนางสาว ข โพสต์ในเว็บไซต์

ดงักล่าว โดยภาพและขอ้ความของนาย ก มิไดมี้ลกัษณะขู่เข็ญให้นางสาว ข กระท าการ ไม่กระท าการ หรือ

จ ายอมต่อส่ิงใดๆ เป็นเพียงการโพสตข์อ้มูลเร่ืองราวต่างๆ ในสังคมทัว่ไปและแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองราว

ท่ีนางสาว ข น ามาโพสตเ์ท่านั้น กรณีน้ีแมว้า่เป็นการกระท าซ ้ าๆ อนัรบกวนความเป็นส่วนตวัของนางสาว ข  

แต่ไม่เขา้องค์ประกอบมาตรา 309 หากพิจารณากฎหมายสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า กรณีน้ีเป็นการเฝ้า

ติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ตามองคป์ระกอบกฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามของบางมลรัฐ เช่น 

หลุยเซียน่า มิสสิซซิปป้ี นอร์ทแคโรไลน่า จะเห็นไดว้า่ การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลอ่ืนซ ้ าๆ ไม่วา่

การกระท าจะน าไปสู่การสนทนาหรือไม่ กล่าวคือ แมว้่า นางสาว ข จะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองการ

ส่ือสารของนาย ก ก็ตาม ก็เขา้องคป์ระกอบความผดิได ้ 

 พฤติกรรมในกลุ่มท่ี (4) น้ีเกิดข้ึนอย่างแพร่หลายทางส่ือสังคมออนไลน์ ศาลในสหรัฐอเมริกาได้

ตดัสินไวห้ลายคดี เช่น  คดีแรกท่ีศาลตดัสินลงโทษบุคคลตามกฎหมายเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

ระดบัสหรัฐ คือกรณีของ James Robert Murphy  ซ่ึงส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซ ้ าๆ กนัไปยงั Joelle ผูเ้ป็น

แฟนเก่าและเพื่อนร่วมงานของแฟนเก่า รวมทั้งตั้งกลุ่ม “คนต่อตา้น Joelle” ดว้ย   ศาลลงโทษจ าเลยฐานเฝ้า

ติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  (Fisher, K, 2004)  แต่หากพิจารณาขอ้เท็จจริงดงักล่าวตามกฎหมายอาญา

ของไทยจะเห็นวา่ไม่อาจปรับใชม้าตรา 309 ไดเ้น่ืองจากยงัมิไดมี้ลกัษณะขู่เข็ญให้ผูถู้กคุกคาม  กระท าการ 

ไม่กระท าการ หรือจ ายอมต่อส่ิงใดๆ   อยา่งไรก็ตาม ในคดีน้ี นอกจากจ าเลยจะท าการรบกวนแลว้ ยงัมีการ

ส่งขอ้ความเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัซ่ึงอาจเขา้องคป์ระกอบความผดิฐานอ่ืน เช่น หม่ินประมาทดว้ย ส าหรับคดี

อ่ืนท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา เช่น จ าเลยเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงไดเ้ฝ้าติดตามคุกคามนกัศึกษา

หญิง 5 คนอยา่งต่อเน่ืองทางอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 1 ปี  โดยจ าเลยส่งขอ้ความใหเ้กิดความหวาดกลวั ซ ้ าๆ กนั 

ศาลตดัสินลงโทษจ าคุก 6 ปี (US.Attorney General, 1999) กรณีน้ีหากพิจารณามาตรา 309 ของไทยจะเห็น

ไดว้า่ไม่เขา้องคป์ระกอบเน่ืองจาก มิไดข้่มขู่ใหผู้เ้สียหาย กระท าการ ไม่กระท าการ หรือจ ายอมต่อส่ิงใดๆ  

 จะเห็นไดว้า่ ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวขา้งตน้เป็นความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามของ

สหรัฐอเมริกา แต่ไม่เขา้องคป์ระกอบมาตรา 309 ตามกฎหมายอาญาของไทย  
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4)  การปรับใช้พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560  

ในกรณีการส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ทางส่ือสังคมออนไลน์อนัเป็นการเฝ้าติดตามคุกคามผูอ่ื้นนั้น  หาก

พิจารณา พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของไทยแลว้จะเห็นได้

วา่ มิไดมี้ฐานความผดิเฉพาะเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคาม  อยา่งไรก็ตาม พบวา่ มีบางมาตราท่ีสามารถน ามา

ปรับใช้ได้  เช่น มาตรา 11    ซ่ึงมีองค์ประกอบความผิดว่า  “ผูใ้ดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนใดโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูลดงักล่าวอนัเป็นการ

รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ….”   มาตรา 11 น้ีมุ่งหมายใช้กับ

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะ “Spam” ซ่ึงมกัเป็นกรณีการส่งเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงพาณิชย ์เช่น โฆษณาขาย

สินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตาม มาตรา 11 นั้ นมีลักษณะแตกต่างจากกฎหมายเก่ียวกับการส่ง

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัลกัษณะเป็น “Spam” ของสหรัฐ (CAN-SPAM Act)  ซ่ึงระบุชดัเจนวา่ มีขอบเขตใชใ้น

กรณี “ขอ้ความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพาณิชย”์(“Commercial electronic mail message”)  จึงไม่อาจ

น ามาปรับใชก้รณีการส่งขอ้มูลรบกวนทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงค์เชิงพาณิชย ์เช่น การเฝ้า

ติดตามคุกคามซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัมูลเหตุจูงใจส่วนบุคคล (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2553) อยา่งไรก็ตาม มาตรา 

11 ของไทย มิได้ก าหนดว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีส่งอันเป็นการรบกวนนั้ น จะต้องเป็นการส่งด้วย

วตัถุประสงค์เชิงพาณิชย ์  ดว้ยเหตุน้ี การส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีลกัษณะการเฝ้า

ติดตามคุกคาม ก็อาจปรับใชม้าตรา 11 ลงโทษผูก้ระท าได ้ทั้งน้ีจะตอ้งเขา้องคป์ระกอบอ่ืนๆ ของมาตรา 11 

ดว้ย กล่าวคือ การส่งขอ้มูลท่ีเป็นการเฝ้าติดตามคุกคามนั้นจะตอ้งเป็นการส่งโดยปกปิดหรือปลอมแปลง

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักฎหมายระดบัสหรัฐเก่ียวกบัการเฝ้าติดตาม

คุกคามซ่ึงมีองคป์ระกอบวา่ในกรณีการติดต่อดว้ยอุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคมอ่ืนใด อนัมีเจตนาท าให้

ร าคาญ รบกวน ข่มขู่นั้น จะตอ้งมีองค์ประกอบท่ีว่าผูก้ระท าตอ้งไม่เปิดเผยตวัตนด้วย  (47 United States 

Code, section 223)  ดงันั้น การเฝ้าติดตามคุกคามโดยท่ีผูก้ระท าไม่เปิดเผยตวั จะมีความผิดตามกฎหมายเฝ้า

ติดตามคุกคามของสหรัฐอเมริกา ในกรณีพฤติกรรมลกัษณะน้ีหากพิจารณาตามมาตรา 11 ของไทยแลว้จะ

เห็นไดว้า่สามารถปรับเขา้องคป์ระกอบมาตรา 11 อยา่งไรก็ตาม หากเป็นกรณีท่ีผูก้ระท าไม่ปกปิดแหล่งท่ีมา
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ของขอ้มูลกล่าวคือ สามารถระบุไดว้า่ขอ้มูลท่ีส่งเขา้มาทางส่ือสังคมออนไลน์อนัเป็นการเฝ้าติดตามคุกคาม

นั้นถูกส่งมาจากท่ีใด กรณีน้ีไม่อาจปรับใชม้าตรา 11 ได ้  

5) การปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ลกัษณะละเมิด 

มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา แต่ไม่

สามารถน ามาปรับใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ผูถู้กเฝ้าติดตามคุกคามทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไดรั้บ

ขอ้ความ ไฟล์ขอ้มูลลกัษณะต่างๆ ซ ้ าๆกนั อนัเป็นการรบกวนสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความเป็นอยู่

ส่วนตวั  หากพิจารณาการเยียวยาผูถู้กเฝ้าติดตามคุกคามน้ีจะเห็นไดว้่า กฎหมายลกัษณะละเมิดโดยเฉพาะ

มาตรา 420 อาจน ามาปรับใชไ้ด ้เน่ืองจากการรบกวนโดยการเฝ้าติดตามอยา่งหน่ึงอยา่งใดนั้นสามารถจดัเป็น

การกระท าต่อ “สิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด” ซ่ึงก็คือสิทธิส่วนบุคคลของผูถู้กรบกวน อย่างไรก็ตาม ประเด็น

ส าคญัของการปรับใชก้ฎหมายลกัษณะละเมิดเพื่อเยยีวยาผูถู้กเฝ้าติดตามคุกคามก็คือ การพิสูจน์ความเสียหาย

ว่าค่าสินไหมทดแทนควรเป็นเท่าใดเน่ืองจากผลของการเฝ้าติดตามคุกคามนั้นมกัมีลกัษณะเชิงนามธรรม 

กล่าวคือ เป็นผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึก (Emotional damage) อยา่งไรก็ตาม ในท่ีน้ีจะจ ากดัขอบเขต

การวเิคราะห์เฉพาะในส่วนมาตรการทางอาญาในการก าหนดฐานความผดิเฉพาะเพื่อลงโทษผูก้ระท าการเฝ้า

ติดตามคุกคามเท่านั้น   

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอนิเทอร์เน็ต (Cyber stalking) 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 ไม่อาจน ามาปรับใช้กับพฤติกรรม “การเฝ้าติดตามคุกคาม

ออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ต” (Cyber stalking)  ซ่ึงเป็นการกระท าอนัเป็นชุดอยา่งต่อเน่ืองและก่อให้เกิด

การรบกวนความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น แมพ้ฤติกรรมบางอย่างท่ีเป็นการเฝ้าติดตามคุกคามอาจปรับเข้า

องค์ประกอบมาตราน้ีไดด้งักล่าวขา้งตน้ แต่ก็ยงัไม่สามารถปรับใช้ครอบคลุมพฤติกรรม “การเฝ้าติดตาม

คุกคาม” ไดท้ั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 309 มีขอ้จ ากดัท่ีส าคญัสองประการคือ (1) จะตอ้งเป็นการ

ข่มขืนใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือจ ายอมต่อส่ิงใด  และ (2) การท าให้กลวันั้นจ ากดัเฉพาะอนัตราย

ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพหรือทรัพยสิ์น หรือโดยใช้ก าลงัประทุษร้าย ทั้งน้ีเน่ืองจาก มาตรา 309 มิไดเ้ป็น

กฎหมายเฉพาะส าหรับความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคาม  และมิไดจ้  าแนกวา่เป็นการกระท าทางกายภาพหรือ

การกระท าทางอินเทอร์เน็ต  แต่เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยไม่มีฐานความผิดเก่ียวกบัการเฝ้า
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ติดตามคุกคามโดยเฉพาะจึงตอ้งวิเคราะห์มาตรา 309 ท่ีสามารถน ามาปรับใชไ้ดใ้นบางกรณี แต่ก็มีขอ้จ ากดั

ดงักล่าวมาแลว้  

ส าหรับการน าพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาปรับใช้

กบัพฤติกรรมเฝ้าติดตามคุกคามนั้นมีขอ้จ ากดัคือการเฝ้าติดตามคุกคามท่ีจะปรับเขา้มาตรา 11 ตอ้งเป็นกรณี

ผูก้ระท าการส่งขอ้มูลนั้นไม่เปิดเผยตวัตนดว้ย เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายสหรัฐอเมริกาพบวา่ มีการบญัญติั

ความผิดทั้งกรณีการเฝ้าติดตามคุกคามทัว่ไปและการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงครอบคลุมการ

กระท าอนัเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตวัแมว้า่ไม่ไดก้ระท าเพื่อให้ผูเ้สียหายกระท าการหรือไม่กระท าการ

ใด  กล่าวคือเพียงแค่การรบกวนซ ้ าๆ กนัก็เขา้องคป์ระกอบความผดิได ้ 

ส าหรับความผิดเก่ียวกบัเน้ือหาตามมาตรา 14 นั้น พบวา่ การเฝ้าติดตามคุกคาม อาจไม่เก่ียวขอ้งกบั

การเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูล ปลอม เท็จ บิดเบือน แต่อยา่งไร  เน่ืองจากอาจเป็นพฤติกรรมการติดตามรบกวน

การใชง้านส่ือออนไลน์เท่านั้น จึงไม่สามารถใช ้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เก่ียวกบัการโพสตเ์น้ือหา ปลอม เทจ็ ได ้ 

คณะผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้มีการบญัญติัฐานความผิดเฉพาะส าหรับการเฝ้าติดตามคุกคามทาง

อินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาองค์ประกอบความผิดจากตัวแบบ (Model) ของกฎหมายมลรัฐต่างๆ ของ

สหรัฐอเมริกาดงักล่าวขา้งตน้  ส าหรับฐานความผดิท่ีจะบญัญติัข้ึนน้ีมีขอ้เสนอ 3 แนวทางคือ  

แนวทางแรก ปรับปรุงแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา โดยเพิ่มเติมฐานความผิดเฉพาะส าหรับการเฝ้า

ติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเป็นฐานความผิดเฉพาะ  

แนวทางท่ีสอง ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ ใหมี้ฐานความผดิเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเป็นฐานความผิดเฉพาะ 

แนวทางท่ีสาม ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายคุม้ครองเด็กโดยเพิ่มฐานความผิดการเฝ้าติดตามคุกคามเด็ก

ทั้งในเชิงกายภาพและออนไลน์ 
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ประเด็นที ่2 

การคุ้มครองเด็กจากการถูกกลัน่แกล้งรังแกทางอนิเทอร์เน็ต (Cyber bullying) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายเก่ียวกับการกล่ันแกล้งรังแก

ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber bullying) 

 

มาตรา 326 

การสง่ข้อมลูกลัน่แกล้ง มีข้อจ ากดัคือต้อง ใสค่วาม

ตอ่บคุคลที่สาม inbox ไป คยุ 2 คนไมผิ่ด แตถ้่า

สง่ในไลน์กลุม่ ต้องมาดวูา่เป็นประการนา่จะให้

เสือ่มเสยีช่ือเสยีง ถกูดหูมิ่น หรือถกูเกลยีดชงั 

มาตรา 293 

ต้องเป็นการกลัน่แกล้งที่มีลกัษณะยยุงเด็กไม่

เกิน 16 ปี ไปฆา่ตวัตาย แตถ้่ายยุง กลัน่แกล้ง

จนต้องลาออกจากโรงเรียน ก็ไมผิ่ดมาตรานี ้

มาตรา 309-310 
ความผิดต่อเสรีภาพ นัน้สามารถปรับใช้เป็น

บางกรณี กล่าวคือข่มขืนใจ ต้องข่มขู่  กลัว  จะเกิด
อนัตราย มิได้เป็นกฎหมายเฉพาะส าหรับความผิดฐาน
กลัน่แกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต  

ความผิดลหุโทษ มาตรา 392  
จะพบวา่ต้องมีการ ขูเ่ข็ญ คือแสดงวา่จะท าให้เกิดภยั
แก่เขา ซึง่ต้องเกิดผลคือกลวัหรือตกใจ แตพ่บวา่ การ
กลัน่แกล้งรังแกทางเว็บไซต์เครือขา่ยสงัคม ท่ีใช้
ข้อความอนัเป็นการ ดถูกูเหยียดหยาม สบประมาท 
นัน้ อาจปรับเข้าความผิดฐานดหูมิ่นซึง่หน้าได้ ตาม
มาตรา 393 แตถ้่าข้อความไมด่หูมิ่นเหยียดหยาม ก็
ปรับใช้ไมไ่ด้ 

ประมวล

กฎหมาย

อาญา 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต (Cyber bullying) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งในเวบ็ไซต์ ส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social media) รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการสนทนาต่างๆ โดยผูก้ระท าจะส่ง

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ลกัษณะต่างๆ ไปยงัผูถู้กกระท า อนัส่งผลให้เกิดผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์ ในแง่

ของความเป็นส่วนตวั (Right to privacy) นั้น การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตโดยการส่งขอ้ความไปยงั

ผูถู้กกลัน่แกลง้จดัไดว้า่เป็นการรบกวนความเป็นส่วนตวัดว้ยการติดต่อส่ือสารโดยผูรั้บการติดต่อมิไดเ้ช้ือ

เชิญหรือเรียกร้อง (Unsolicited contact)  นอกจากน้ี การกระท าดงักล่าวยงัอาจส่งผลกระทบในหลายดา้นต่อ

ผูถู้กกระท า เช่น โดยหลกัแลว้จะก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ สภาวะทางอารมณ์  นอกจากน้ี ยงัอาจส่งผล

พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการ

กระท าความผิดเก่ียวกับ

คอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560

เก่ียวกับการกล่ันแกล้ง

ออนไลน์ 

มาตรา 11 หากสง่ข้อมลูกลัน่
แกล้ง ต้องมีลกัษณะสง่ข้อมลูซ า้ๆ 
รบกวน และปกปิดแหลง่ท่ีมา  
ถ้าเปิดเผย ก็ไมผ่ิด 

มาตรา 14 ต้องสง่ข้อมลูท่ีมี
ลกัษณะ ปลอม เท็จ บิดเบือน หรือ
ลามก หากเป็นข้อมลูจริง หรือภาพ
จริง ไมล่ามก ก็ไมผ่ิด 
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ต่อพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตร่างกายของผูถู้กกระท าดว้ย เช่น การท าร้ายตนเองหรือการฆ่า

ตวัตายของผูถู้กกลัน่แกลง้รังแก  

ส าหรับในประเด็นน้ี การกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต หมายถึง  “การกระท าโดยการส่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ลักษณะต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงทาง

อินเทอร์เน็ต โดยมิได้ขู่ ว่าจะท าร้ายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน แต่มุ่งส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผู้ถูกกระท า ”

โดยในแง่กฎหมายท่ีจะน ามาศึกษาเปรียบเทียบนั้นมีขอบเขตเฉพาะกฎหมายสหรัฐอเมริกาทั้งในส่วนท่ี

เก่ียวกบัความพยายามในการบญัญติักฎหมายเฉพาะส าหรับควบคุมพฤติกรรมดงักล่าว รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ี

อาจน ามาปรับใชไ้ด ้เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking)  อยา่งไรก็

ตาม การกลัน่แกลง้รังแกมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงในทางวิชาการไดมี้ขอ้เสนอให้แยกพิจารณาเป็นพฤติกรรมอีก

ประการหน่ึงต่างหากจากการเฝ้าติดตามคุกคาม  การศึกษาวิเคราะห์การปรับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกา

ส าหรับพฤติกรรมการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตจะน าไปสู่การวิเคราะห์กฎหมายไทยท่ีเป็นอยู ่รวมทั้ง

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายต่อไป 

ความหมายและลกัษณะของการกลัน่แกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต  

กฎหมายต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา ยงัมิไดก้ าหนดนิยามและองคป์ระกอบความผิดส าหรับการ

กลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต (Cyberbullying) ไวโ้ดยเฉพาะดงัเช่นการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 

(Cyber stalking) ส าหรับความหมายของ การกลัน่แกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต (Cyberbullying)14 ในทาง

วิชาการนั้นพบวา่มีการใหค้วามหมายไวต่้างกนั เช่น “กรณีท่ีปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใชเ้ทคโนโลยีการ

ส่ือสารเพื่อสนบัสนุนการกระท าพฤติกรรมท่ีจงใจ ซ ้ าๆ และมุ่งร้าย  ดว้ยเจตนาท าร้ายบุคคลอ่ืน” 15 ต ารา

เก่ียวกบัการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตโดย Hinuja, Sameer และPatchin , Justin ไดอ้ธิบายความหมาย

ของ  “Cyber bullying” วา่หมายถึง การใชอิ้นเทอร์เน็ต โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรืออุปกรณ์อ่ืนใดโดยเจตนาท า

                                                             
14 Danielle Keats Citron, Cyber Civil Rights, Boston University Law Review, Vol. 89 (2009) 
15Belsey, 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."   
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ให้ผูอ่ื้นเสียหาย16Andrew M. Henderson อธิบายว่า “Cyber bullying”หมายถึง “เด็ก (a child) หรือวยัก่อน

วยัรุ่น (preteen) หรือวยัรุ่น (teen) ซ่ึงถูกทรมาน ข่มขู่ รบกวน ท าให้อบัอาย โดยเด็ก หรือวยัก่อนวยัรุ่น หรือ

วยัรุ่นคนอ่ืน โดยใชอิ้นเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทลั เทคโนโลยีเชิงปฏิสัมพนัธ์ แต่ผูใ้หญ่ก็อาจมีส่วนในการ

กระท าดงักล่าวได ้17 Michael Fertik& David Thompson อธิบายวา่ เป็นความพยายามท่ีจะยกตนเองโดยการ

ลดคุณค่าของบุคคลอ่ืน (demeaning others)  ผูท้  าการกลัน่แกลง้รังแกมุ่งประสงคย์กระดบัสถานะทางสังคม

หรือความภาคภูมิใจของตนโดยการท าให้ผูอ่ื้นอยูใ่นสถานะท่ีแยล่ง 18 Kate E. Schwartz อธิบายวา่ การกลัน่

แกลง้รังแก มกัจะเกิดข้ึนในรูปแบบของขอ้ความหรือภาพซ่ึงท าร้ายจิตใจของผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อ ซ่ึงโดยมาก

แลว้จะเป็นเยาวชนท่ีใช้อินเทอร์เน็ต 19 Andrew M. Henderson เปรียบเทียบพฤติกรรมการกลัน่แกลง้รังแก

ทางอินเทอร์เน็ตกบัการกลัน่แกลง้รังแกท่ีเกิดข้ึนในโลกทางกายภาพ (Physical world) โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ จาก

เดิมท่ีเด็กในโรงเรียนมีการกลัน่แกลง้รังแกโดยกระท าการใดๆ ให้อีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกดอ้ยค่า อบัอาย ดว้ยการ

กระท าทางกายภาพ เช่น ใช้ค  าพูดดูถูก ล้อเลียน  ก็เปล่ียนมาเป็นกระท าการดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ต  

นอกจากน้ี การกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตจะเก่ียวข้องกับเด็กหรือเยาวชนช่วงวยัรุ่น (preteen or 

teenage) โดยมีการกระท าลกัษณะข่มขู่ รังควาน (Harass) ท าให้ดอ้ยค่า ท าให้อบัอาย แมว้่าการกลัน่แกลง้

รังแกทางอินเทอร์เน็ตจะพฒันามาจากแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการกระท าต่อเด็ก แต่ปัจจุบนัมีการกลัน่แกลง้รังแกท่ี

กระท าต่อผู ้ใหญ่ 20 เช่นการกลั่นแกล้งรังแกในท่ีท างาน 21 แม้ว่าโดยทั่วไปการกลั่นแกล้งรังแกทาง

อินเทอร์เน็ตจะมิไดมี้การบงัคบัใหผู้ถู้กกลัน่แกลง้กระท าการใด และเกิดข้ึนเฉพาะในสภาพแวดลอ้มของการ

                                                             
16 “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) 
17Andrew 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) 
20Andrew M. Henderson, Ibid.  
21Erica Merritt, Workplace Bullying, presentation at Case Western  Reserve University [Online] available from, 
http://works.bepress.com/context/jacqueline_lipton/article/1010/type/native/viewcontent 
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ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต แต่ในบางกรณีอาจมีการบงัคบัให้ผูถู้กกลัน่แกล้งกระท าการใด รวมทั้งการกลัน่

แกลง้มีความคาบเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มจริงดว้ย  เช่น การบงัคบัใหผู้อ่ื้นถอดเส้ือผา้โดยผูก้ลัน่แกลง้รังแกจะ

บนัทึกวีดิทศัน์ไวแ้ละเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้อบัอาย กรณีดงักล่าวอาจเรียกไดว้า่เป็นนิยามเชิงขยาย 

(Extended definition) ของการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต 22 อยา่งไรก็ตามในงานวจิยัน้ีมีขอบเขตศึกษา

เฉพาะการกลัน่แกลง้รังแกในสภาพแวดลอ้มอินเทอร์เน็ต โดยไม่รวมถึงการกดดนัให้กระท าการหรือไม่

กระท าการใดทางกายภาพ  ดงันั้น จึงก าหนดนิยามส าหรับการศึกษาการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตใน

งานวิจยัน้ีวา่หมายถึง “การกระท าโดยการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ลักษณะต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ ต่อบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงทางอินเทอร์เนต็ โดยมิได้ขู่ว่าจะท าร้ายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน แต่มุ่งส่งผล

กระทบทางจิตใจต่อผู้ถูกกระท า” แมว้า่แนวคิดของการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตมกัจะเก่ียวขอ้งกบั

เด็กและเยาวชน แต่การกระท าดงักล่าวก็อาจเกิดข้ึนกบัผูใ้หญ่ได้เช่นเดียวกนั ในมุมมองสิทธิส่วนบุคคล 

(Right to privacy) อาจพิจารณาไดว้า่ การส่งขอ้ความเพื่อกลัน่แกลง้ผูอ่ื้นทางอินเทอร์เน็ต เช่น ทางส่ือสังคม

ออนไลน์นั้น เป็นการรบกวนความเป็นส่วนตวัอย่างหน่ึง โดยเฉพาะหากเป็นการติดต่อโดยผูรั้บมิได้

เรียกร้องหรือมิไดเ้ช้ือเชิญ (Unsolicited contact) 23 นอกจากน้ี  ผลของการกลัน่แกลง้รังแกน้ี มกัเกิดข้ึนกบั

จิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของผูถู้กกระท าอนัส่งผลต่อเน่ืองไปยงัวิถีชีวิตในมิติอ่ืนๆ เช่น การเรียนใน

สถาบนัการศึกษา การท างาน แมแ้ต่การจบชีวติของตนเองดว้ยการฆ่าตวัตาย  

ตัวอย่างข้อเทจ็จริงและคดีทีเ่กีย่วกบัการกลัน่แกล้งรังแกทางส่ือสังคมออนไลน์ 

กรณีตวัอย่างท่ีส าคญัของการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2545 ซ่ึงDavid 

Knight นกัเรียนมธัยมแคนาดาอายุ 17 ปี  ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนสร้างเวบ็ไซตข้ึ์นเพื่อการกลัน่แกลง้รังแกเขา

โดยเฉพาะ เวบ็ไซต์ดงักล่าวใชช่ื้อหัวขอ้หลกัของเวบ็ไซต์ว่า “ยินดีตอ้นรับสู่หน้าเวบ็ไซต์เพื่อการลอ้เลียน 

David Knight (Welcome to the page that makes fun of David Knight)  ในเวบ็ไซต์ดงักล่าวมีบุคคลจ านวน

มากเผยแพร่ขอ้ความลอ้เลียน เช่น กล่าวหาวา่ David  Knight เป็นพวกรักร่วมเพศ ไม่มีวุฒิภาวะ สกปรก ท า

                                                             
22Stromdale C., Regulating online content : A global view, Computer and Telecommunication Law Review, 13 Vol 6 
(2007)  
23คณาธิป ทองรววีงศ,์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัจากการถูกรบกวนดว้ยจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการพาณิชยโ์ดยผูรั้บมิไดเ้รียกร้อง, บทบณัฑิตย ์, เล่มท่ี 66 ตอนท่ี 1 มีนาคม 2553 
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ให้เขารู้สึกอบัอายจนไม่สามารถไปเรียนได ้การกระท าดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนใน

ครอบครัวของเขาอีกดว้ย แมว้า่ 6 เดือนหลงัจากเกิดเหตุเวบ็ไซต์ดงักล่าวจะถูกลบออกไป แต่ความเสียหาย

ทางจิตใจของ David Knight และครอบครัวยงัคงมีอยู่24 

นอกจากน้ี กรณีตวัอยา่งของพฤติกรรมการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต(Cyber bullying ) อ่ืนๆ 

ซ่ึงเป็นท่ีวพิากษว์จิารณ์กนัมาก ไดแ้ก่ 25 

 ในปี พ.ศ.2546 Ryan Halligan ฆ่าตวัตาย บิดาของเขาให้ขอ้มูลว่า สาเหตุหลกัเกิดจากความทุกข์

ทรมานท่ีถูกเพื่อนในชั้นลอ้เลียน ในปี พ.ศ.2548  Jeff Johnston อาย ุ15 ปี ฆ่าตวัตายเน่ืองจากถูกลอ้เลียนจาก

เพื่อนร่วมชั้นซ่ึงติดตามกระท าต่อเน่ืองในเวบ็ไซตใ์นปี พ.ศ.2549  นกัเรียนหญิงอายุ 12 ปี ไดรั้บความทุกข์

ทรมานจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแสดงความเกลียดชงัและข่มขู่เธอจนตอ้งเขา้รับการบ าบดัทางจิต ในปี 

พ.ศ.2551 เด็กนกัเรียนหญิง 6 คนถูกจบัขอ้หาลกัพาตวัและทุบตีนกัเรียนหญิงร่วมชั้น นกัเรียนหญิง 6 คน

ดงักล่าวบนัทึกวีดิทศัน์เหตุการณ์ทุบตีนกัเรียนหญิงร่วมชั้นและน าไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต นกัเรียนหญิง

ผูเ้สียหายไปแสดงความคิดเห็นไวใ้นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม MySpace 

จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากการกลัน่แกล้งรังแกซ่ึงร้ายแรงท่ีสุดก็คือการฆ่าตวัตายของผูถู้กกลัน่

แกลง้รังแก เช่น กรณีของ Hope Witsell ซ่ึงเป็นเด็กอาย ุ13 ปี ฆ่าตวัตายหลงัจากมีการเผยแพร่ภาพในลกัษณะ

ลามกอนาจารของเด็กดงักล่าวทางอินเทอร์เน็ต 26 ในช่วงปี พ.ศ. 2556 มีเด็กและเยาวชนถึง 9 รายซ่ึงเป็น

ผูใ้ช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งหน่ึงฆ่าตวัตายเน่ืองจากถูกกลัน่แกล้งรังแกด้วยการโพสต์ถ้อยค าท่ี

กระทบกระเทือนจิตใจ27 กรณีส าคญัอนัน าไปสู่แนวคิดการร่างกฎหมายส าหรับกรณีการกลัน่แกลง้รังแก 

                                                             
24 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.  
26Kara CarnleyMurrhee, Cyber-bullying: Hot Air or Harmful Speech ? Legislation Grapples with Preventing Cyber-
bullying without squelching student’s free speech, University of Florida Law Magazine, Winter, 2010.    
279 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-committed-

suicide 
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(Cyber bullying) เป็นกฎหมายเฉพาะแยกต่างหากจากการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber 

stalking) เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2549 เม่ือ Megan Meier อายุ 13 ปี ฆ่าตวัตายหลงัจากถูกสมาชิกผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์

เครือข่ายสังคม MySpace ใชค้  าพูดกดดนักลัน่แกลง้รังแก    

วิเคราะห์การปรับใช้กฎหมายสหรัฐอเมริกากับกรณีการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต (Cyber- 

bullying)  

ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนอย่าง

แพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  จึงมีความพยายามในการเสนอกฎหมายเฉพาะส าหรับการ

กระท าดงักล่าว  คดีส าคญัท่ีจะน ามาวเิคราะห์ไดแ้ก่ คดี  United States v. Drew28ท่ีศาลตดัสินในปี พ.ศ. 2552    

ขอ้เท็จจริงคดีน้ี เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2549 เน่ืองจาก Lori Drew ไดล้งทะเบียนใชง้านเวบ็ไซตเ์ครือข่าย

สังคม MySpace และสร้างหน้าประวติับุคคลซ่ึงไม่มีตวัตนจริงข้ึนมาโดยใชช่ื้อ "Josh Evans" และใช้ความ

เป็นตวัตนของ Josh Evans ติดต่อขอเป็นเพื่อนกับ Megan Meier อายุ 13 ปี ทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม 

MySpace ทั้งสองพูดคุยสนิทกนั ต่อมา Lori Drew ในบทบาทของ Josh Evans ไดก้ล่าวถอ้ยค าท าให้ Megan 

Meier กระทบกระเทือนใจ เช่น “โลกน้ีจะน่าอยู่ถา้ไม่มีเธอ” ส่งผลให้ Megan Meier กลายเป็นคนซึมเศร้า

และในท่ีสุดไดผ้กูคอตายในหอ้งนอน 

หากพิจารณาตามกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูข่องมลรัฐท่ีเกิดเหตุ พบวา่ การกระท าของ Lori Drew 

ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายของมลรัฐ Missouri โจทก์ (พนักงานอยัการ) จึงน ากฎหมาย

ความผิดทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fraud and Abuse Act  หรือ CFAA )29 มาฟ้อง Lori Drewในข้อหา 

เขา้ถึงคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอ านาจ เน่ืองจาก Drew ฝ่าฝืนขอ้ตกลงการใช้งานของเว็บไซต์เครือข่าย

สังคม MySpace โดยกรอกขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งแทจ้ริงในการสมคัรใชง้านเวบ็ไซตด์งักล่าว ลูกขุนพบวา่ Lori 

Drew ละเมิดบทบญัญติัของกฎหมาย CFAA เน่ืองจากเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอ านาจ 

                                                             
28 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), ฐานความผิดส าคญัตามกฎหมายดงักล่าวคือ การ
เขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยปราศจากอ านาจ  (accessed without authorization) หรือเกินขอบอ านาจ 
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อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่า เพียงการท่ี Lori Drew ฝ่าฝืนขอ้ตกลงการใช้งานของ MySpace ยงัไม่ถึง

ขั้นเป็นความผิดอาญาตามกฎหมาย CFAA โดยผูพ้ิพากษา George H. Wu อธิบายว่า กรณีจะเป็นความผิด

ตามมาตรา 18 USC § 1030(a)(2)(C) ของกฎหมาย CFAA จะตอ้งเขา้องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ (1) 

จ  าเลยมีเจตนาเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอ านาจหรือเกินขอบอ านาจ (2) การเข้าถึงคอมพิวเตอร์

เก่ียวกับการส่ือสารระหว่างรัฐ (3)โดยการกระท าดังกล่าว จ าเลยได้มาซ่ึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นั้น     

ส าหรับกรณีน้ี ศาลเห็นวา่ การส่ือสารทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม MySpace  ถือวา่เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบั

การส่ือสารระหวา่งรัฐ นอกจากน้ีเม่ือบุคคลใชค้อมพิวเตอร์เช่ือมต่อเวบ็ไซตแ์ละอ่านขอ้มูลส่วนใดส่วนหน่ึง

ของเวบ็ไซต์นั้นก็ถือไดว้่า ไดม้าซ่ึงขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์แลว้ พฤติกรรมของจ าเลยเขา้องค์ประกอบ (2) 

และ (3) แต่ศาลเห็นวา่ เพียงการฝ่าฝืนขอ้ตกลงการใช้งานของเวบ็ไซต ์MySpace ยงัไม่ถือวา่เป็นการเขา้ถึง

คอมพิวเตอร์โดยปราศจากอ านาจ (unauthorized access) จึงไม่เขา้องคป์ระกอบประการแรกดงักล่าว โดยให้

เหตุผลว่า กฎหมาย CFAA มิได้กล่าวไวอ้ย่างชัดเจนว่าจะลงโทษกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน

เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม หากพิจารณาว่าการฝ่าฝืนขอ้ตกลงการใช้งานเวบ็ไซต์ เป็นการเขา้ถึงคอมพิวเตอร์

โดยปราศจากอ านาจหรือเกินขอบอ านาจ จะส่งผลเป็นการใหอ้ านาจแก่เวบ็ไซตใ์นการก าหนดนิยามความผิด

ทางอาญา นอกจากน้ียงัส่งผลให้ มาตรา 1030(a)(2)(C) ของกฎหมาย CFAA กวา้งเกินไปจนท าให้ผูใ้ช้งาน

อินเทอร์เน็ตท่ีบริสุทธ์ิจ านวนมากเส่ียงต่อการเป็นผูก้ระท าความผิดอาญา และหากเป็นเช่นนั้นอาจท าให้

กฎหมาย CFAA ขดัต่อรัฐธรรมนูญได ้ดงันั้น ศาลจึงยกฟ้องโจทก ์โจทกไ์ม่อุทธรณ์  

หลงัจากคดีน้ี จึงมีการเสนอร่างกฎหมายวา่ดว้ย “การป้องกนัการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต” 

(Megan Meier Cyber bullying Prevention Act) ในปี พ.ศ. 2551  ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก าหนดองค์ประกอบ

ความผดิของการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต ไวว้า่  

“ผูใ้ดส่งการส่ือสารระหว่างรัฐหรือระหว่างประเทศ ดว้ยเจตนาในการบงัคบั ขู่เข็ญ ข่มขู่ รบกวน 

หรือก่อให้เกิดความเศร้า เจ็บปวดทางอารมณ์ต่อผูอ่ื้น โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน

พฤติกรรมท่ีซ ้ าๆ และรุนแรงดงักล่าว  ผูน้ั้นกระท าผิดฐานกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต ตอ้งระวางโทษ
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ปรับหรือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 30 อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายน้ียงัไม่มีการประกาศใช้เป็น

กฎหมาย 

ด้วยเหตุน้ี ในปัจจุบนัสหรัฐอเมริกาจึงยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับการกลั่นแกล้งรังแกทาง

อินเทอร์เน็ต การปรับใชก้ฎหมายจึงตอ้งพิจารณากฎหมายอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้ง เช่น 

- การกลัน่แกลง้รังแกท่ีผูก้ระท าการกลัน่แกลง้รังแกกดดนัให้ผูถู้กกลัน่แกลง้รังแกถอดเส้ือผา้และ

บนัทึกวีดิทศัน์ไวโ้ดยน ามาและเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต กรณีน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการปรับใช้กฎหมายการ

เผยแพร่วตัถุลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต 31 

-การกลัน่แกลง้รังแกโดยผูก้ระท าการจะห้อมลอ้มผูถู้กกระท าไวแ้ละกระท าการลอ้เลียนหรือท าร้าย

ร่างกายโดยถ่ายวีดิทศัน์เพื่อน ามาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต กรณีน้ีอาจปรับใช้กฎหมายเก่ียวกบัการท าร้าย

ร่างกาย 32 

-การกลัน่แกลง้รังแกโดยเผยแพร่ขอ้มูลท่ีท าให้ผูถู้กกลัน่แกลง้รังแกเส่ือมเสียช่ือเสียง อาจปรับใช้

กฎหมายเก่ียวกบัความผดิฐานหม่ินประมาท  เช่น กรณี David Knight ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนสร้างเวบ็ไซต์ข้ึน

เพื่อการกลัน่แกลง้รังแกเขาโดยเฉพาะ โดยเผยแพร่ขอ้ความลอ้เลียน เช่น กล่าวหาวา่เขาเป็นพวกรักร่วมเพศ 

ไม่มีวุฒิภาวะ สกปรก ท าให้เขารู้สึกอบัอายจนไม่สามารถไปเรียนได ้33 นกัวิชาการบางท่านเห็นวา่ กรณีการ

กลัน่แกลง้รังแกท่ีมีลกัษณะของการเผยแพร่ขอ้มูลอนัลกัษณะลามกอนาจารของผูอ่ื้นทางอินเทอร์เน็ตนั้น 

สามารถปรับใชก้ฎหมาย CDA ในส่วนของ “การใชค้อมพิวเตอร์ท่ีไม่เหมาะสม” (Anti-indecency provision)  

ท่ีก าหนดโทษส าหรับการส่งหรือแสดงเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมทางระบบคอมพิวเตอร์ เช่นขอ้มูลเก่ียวกบั

                                                             
30Whoever 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 
31Stromdale 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)  
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อวยัวะเพศหรือกิจกรรมทางเพศ 34 อยา่งไรก็ตาม ศาลตดัสินวา่หลกักฎหมายดงักล่าวขดัต่อรัฐธรรมนูญ จึง

ไม่อาจน ากฎหมาย CDA มาปรับใชก้รณีน้ีได ้35 

จะเห็นไดว้า่ เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายท่ีก าหนดนิยามของ “การกลัน่แกลง้รังแก” โดยเฉพาะ จึงตอ้ง

พิจารณาพฤติกรรมตามขอ้เท็จจริงเป็นรายกรณีไปว่าอาจเก่ียวขอ้งกบักฎหมายใดบา้ง อย่างไรก็ตาม ใน

สหรัฐอเมริกานั้น การกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต มีความใกล้เคียงและในบางกรณีอาจปรับเข้ากับ

ความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอนิเทอร์เน็ตได้  ซ่ึงจะไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบความผดิทั้งสองในหวัขอ้

ต่อไป  

 การกลัน่แกล้งรังแก (Cyber bullying) กบั การเฝ้าติดตามคุกคามทางอนิเทอร์เน็ต (Cyber stalking)  

การเฝ้าติดตามคุกคามและการกลั่นแกล้งรังแก เกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมิใช่

สภาพแวดลอ้มทางอินเทอร์เน็ต โดยมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการกระท าทางกายภาพ ส าหรับการเฝ้าติดตามคุกคาม

ทางกายภาพนั้นจะเก่ียวกบัพฤติกรรม เช่น การเฝ้าดกัรอ การติดตามถ่ายภาพ 36 การส่งส่ิงของท่ีผูรั้บไม่

ตอ้งการในขณะท่ีการกลัน่แกลง้รังแกอาจเกิดในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ตก็ไดเ้ช่นกนั 

เช่น การลอ้เลียนด้วยค าพูดส าหรับในสหรัฐอเมริกานั้นมีการบญัญติักฎหมายในส่วนของการเฝ้าติดตาม

คุกคามทางกายภาพมาก่อนแลว้ แต่ส าหรับการกลัน่แกลง้รังแกยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะแต่อยา่งใด  

ส าหรับในบริบทพฤติกรรมออนไลน์นั้น จะเห็นไดว้่า ในสหรัฐอเมริกามีความผิดท่ีอาจเก่ียวขอ้ง

หรือใกลเ้คียงกบัการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตคือความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึง

มีการบญัญติัเป็นความผิดทั้งในกฎหมายระดบัสหรัฐ และกฎหมายมลรัฐ อยา่งไรก็ตาม การกลัน่แกลง้รังแก

ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber bullying) แตกต่างจากการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking) ดว้ย

เหตุผลหลายประการ เช่น  

                                                             
34มาตรา 223(a)(1)(B), 223(a)(2), 223(d) 
35 Cara, Ottenweller, Ibid.  
36คณาธิป ทองรววีงศ,์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั : ศึกษาเปรียบเทียบการเฝ้าติดตาม
คุกคาม (Stalking) กบัการถ่ายภาพโดยมิไดรั้บรู้และยนิยอม , วารสารกระบวนการยติุธรรม (Journal of Thai Justice 
System), เล่มท่ี 3 ปีท่ี 2 กรกฎาคม – กนัยายน 2552 
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-โดยทัว่ไปแลว้ การเฝ้าติดตามคุกคามจะเก่ียวขอ้งกบัการขู่วา่จะท าอนัตรายทางกายภาพดว้ย 37 เช่น 

ส่งข้อความในการสนทนาออนไลน์ข่มขู่ว่าจะมาดักท าร้ายหรือมาเฝ้าติดตามท่ีบ้านของเหยื่อ เป็นต้น  

ในขณะท่ีการกลัน่แกลง้รังแกจะเก่ียวขอ้งกบัการใช้ค  าพูดหรือขอ้ความท่ีส่งผลกระทบเฉพาะทางจิตใจต่อ

ผูถู้กกระท า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท  าใหรู้้สึกดอ้ยค่า 38 

-การเฝ้าติดตามคุกคามมกัจะเกิดข้ึนกับบุคคลทัว่ไป แต่การกลั่นแกล้งรังแกมกัเกิดกับเด็กและ

เยาวชนโดยเฉพาะการกลัน่แกลง้รังแกระหวา่งเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

-การเฝ้าติดตามคุกคามมกัจะมีลกัษณะการกระท าต่อเน่ืองซ ้ าๆ เป็นชุดของการกระท า (Series of 

conduct) ในขณะท่ีการกลัน่แกลง้รังแกอาจเกิดเป็นคร้ังคราวโดยไม่เป็นชุดของการกระท าท่ีต่อเน่ืองก็ได ้ 

- กรณีการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตนั้น ในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกาก าหนดกฎหมาย

ลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะ ทั้ งกรณีการกระท าทางกายภาพ (Stalking) และการกระท าทาง

อินเทอร์เน็ต (Cyber stalking)39 ในขณะท่ีกฎหมายมิได้ก าหนดความผิดฐานการกลั่นแกล้งรังแกทาง

อินเทอร์เน็ต (Cyber bullying) ไวเ้ป็นการเฉพาะ     

ด้วยเหตุท่ีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัการกลัน่แกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต ยงัไม่มีการประกาศใช้  

ดงันั้น ในปัจจุบนั เม่ือมีพฤติกรรมการกลัน่แกลง้รังแกเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา จึงมีการน ากฎหมายอ่ืน เช่น 

กฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามมาปรับใช ้ ซ่ึงกฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามบางมลรัฐอาจมี

ขอบเขตท่ีกวา้งและสามารถครอบคลุมพฤติกรรมการกลัน่แกล้งรังแกได้ เช่น กฎหมายมลรัฐ New York   

ก าหนดองคป์ระกอบความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามเม่ือมีการกระท าท่ี “อาจก่อให้เกิดอนัตรายสุขภาพด้าน

จิตใจหรืออารมณ์ของบุคคลนั้น ซ่ึงการกระท านั้นรวมถึง การติดตาม โทรศพัท ์โดยกระท าต่อบุคคลนั้นเอง 

                                                             
37คณาธิป ทองรววีงศ,์ การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลจากการเฝ้าติดตามคุกคามทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคม, วารสารวชิาการ
เซนตจ์อห์น, ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 21 กรกฎาคม-ธนัวาคม 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) 
39Shonah Jefferson & Richard Shafritz, A Survey of Cyberstalking Legislation, 32 University of West Los  Angeles Law 

Review, 323, 2001  
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หรือบุคคลในครอบครัว” 40 จะเห็นไดว้่ากฎหมายดงักล่าวไม่มีองค์ประกอบท่ีว่าจะตอ้งมีการข่มขู่ให้เกิด

ความกลวัวา่จะท าอนัตรายทางกายภาพ หรือกฎหมายมลรัฐ Pennsylvania41  ท่ีก าหนดองคป์ระกอบความผิด

ครอบคลุมการเฝ้าติดตามคุกคาม ไม่วา่จะเป็นกรณีการท าใหก้ลวัวา่จะเกิดอนัตรายทางกายภาพ หรือ กรณีท า

ให้กระทบกระเทือนทางอารมณ์ ส าหรับกฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ 

(Cyber stalking) ของบางมลรัฐบญัญติัไวก้วา้งครอบคลุมการ ข่มขู่ ข่มขวญั รังควาน ก่อความรบกวนผูอ่ื้น 

แมว้า่ยงัไม่ถึงขั้นขู่เข็ญจะท าร้ายร่างกายหรือทรัพยสิ์นก็เขา้องคป์ระกอบความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคามทาง

อินเทอร์เน็ตได้ เช่น กฎหมายมลรัฐ North Carolina42 กฎหมายมลรัฐ Mississippi43 ดงันั้น การกลัน่แกล้ง

รังแกโดยการส่งขอ้ความซ ้ าๆ ต่อเน่ืองทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมอนัเป็นการรบกวนหรือรังควานผูอ่ื้นก็อาจ

เขา้องคป์ระกอบความผดิฐานเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตได ้  

อยา่งไรก็ตาม กฎหมายหลายมลรัฐบญัญติัองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความผิดฐานเฝ้าติดตามคุกคาม

ทางอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมเฉพาะการกระท าท่ีส่งผลทางกายภาพ กล่าวคือ การกระท าการส่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ซ ้ าๆ กนัอนัเป็นการข่มขู่ ท  าให้ผูอ่ื้นกลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือความเสียหาย

ต่อทรัพยสิ์น จึงไม่อาจน ามาปรับใชก้บัการกลัน่แกลง้รังแกท่ีมุ่งหมายเฉพาะการท าร้ายจิตใจให้รู้สึกดอ้ยค่า

และโศกเศร้า เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตของกฎหมายมลรัฐ Illinois 44  

เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต (Cyber bullying)  จะเห็นไดว้า่ การส่งขอ้ความ

ทางอินเทอร์เน็ตและการส่ือสารออนไลน์เพื่อกลัน่แกลง้รังแกให้เกิดผลกระทบทางจิตใจอนัมิไดมี้ลกัษณะ

การกระท าใหเ้กิดความกลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อร่างกายหรือทรัพยสิ์น  ก็ยงัไม่เขา้องคป์ระกอบความผิดฐาน

เฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายมลรัฐท่ีมีองค์ประกอบเก่ียวกับการท าให้กลวัว่าจะเกิด

อนัตรายทางกายภาพ กล่าวคืออนัตรายต่อร่างกายหรือทรัพยสิ์น   

                                                             
40 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 
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นอกจากน้ี ในมลรัฐท่ีมิไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะ  

หากมีพฤติกรรมการกลัน่แกลง้รังแกทางเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมก็จะตอ้งพิจารณากฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้า

ติดตามคุกคามทัว่ไป (Stalking laws) ซ่ึงกฎหมายบางมลรัฐครอบคลุมเฉพาะการขู่ให้กลวัวา่จะเกิดอนัตราย

ทางกายภาพเท่านั้น เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามของมลรัฐ Delaware ท่ีมีองค์ประกอบว่า

จะตอ้งท าใหก้ลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อร่างกายหรือทรัพยสิ์น45  ดงันั้นจึงไม่อาจน ามาปรับใชก้บักรณีการกลัน่

แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตท่ีมุ่งเฉพาะใหเ้กิดผลกระทบทางจิตใจ 

ส าหรับคดี  United States v. Drew นั้นจะเห็นไดว้า่ เน่ืองจากกฎหมายมลรัฐ Missouri ไม่มีกฎหมาย

เก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking) โจทก์จึงอาศยักฎหมายอ่ืนมาปรับใช้เพื่อ

ฟ้องคดี 46 กล่าวคือ กฎหมายเก่ียวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fraud and Abuse Act  หรือ 

CFAA ) ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนด้วยวตัถุประสงค์ในการควบคุมอาชญากรรมลกัษณะอ่ืน เช่น การ

เขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ มิไดบ้ญัญติัข้ึนเพื่อปรับใชก้บักรณีการกลัน่แกลง้รังแกหรือเฝ้า

ติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  ท าให้ศาลยกฟ้องโจทก์ดงักล่าว 47 ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบักรณีของไทยแลว้

คณะผูว้ิจยัเห็นว่าจะเกิดปัญหาคลา้ยกบัคดี United States v. Drew เน่ืองจากปัจจุบนัไทยยงัไม่มีทั้งกฎหมาย

เก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและการกลัน่แกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต ส าหรับการน า

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์มาใชก้็อาจมีปัญหา ดงัจะไดว้เิคราะห์ต่อไป 

กฎหมายระดับมลรัฐของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกบัการกลั่นแกล้งรังแกเด็กออนไลน์ 

แมว้า่สหรัฐอเมริกาจะไม่มีกฎหมายในระดบัรัฐบาลกลางเก่ียวกบัการกลัน่แกลง้รังแกเด็กออนไลน์

โดยเฉพาะ แต่ในระดบัมลรัฐมีการตรากฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการกลั่นแกล้งเด็กออนไลน์หลายมลรัฐ  

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

                                                             
45Delaware Code, Subchapter VII: Offenses against public health, order, and decency [Online] available from,   
http://statelaws.findlaw.com 
46คณาธิป ทองรววีงศ,์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั : ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิใน
ความเป็นอยูส่่วนตวัจากการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคม .  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 
18 ฉบบัท่ี 1 พฤษภาคม 2555, หนา้  39-51 
47 Raphael Cohen-Almagor, Responsibility of Net users, in “The Handbook of Global Communication and Media Ethics 
415, Mark Fackler& Robert S. Fortner, eds., 2011 
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กฎหมายฟลอริด้า (Florida) 

 นิยามการกลัน่แกลง้ออนไลน์วา่หมายถึง “การข่มขู่ผา่นการใชเ้ทคโนโลยีหรือการส่ือสารใดๆ ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งถ่ายขอ้มูล รูปภาพ เสียง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านทางลวด วิทยุ 

ระบบไฟฟ้า และไม่จ  ากดัเฉพาะรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต ... รวมถึงการ

โพสตข์อ้ความในลกัษณะข่มขู่ทางหนา้เวบ็หรือบล็อก ตลอดจนการกระจายขอ้ความดงักล่าวโดยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อไปยงับุคคลอ่ืนๆ   

 กฎหมายฮาวาย (Hawaii) 

 นิยามการกลัน่แกล้งออนไลน์ว่าหมายถึง  การกระท าของนักเรียนหรือกลุ่มนักเรียนท่ีส่งขอ้มูล 

อิเล็กเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีผลต่อสภาพจิตใจของนกัเรียนผูไ้ดรั้บ

การส่งดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นการถูกคุกคาม หรือการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการศึกษา 

กฎหมายมลรัฐหลุยส์เซียน่า  

 หมายถึงการท่ี “นกัเรียนคนหน่ึงไดล่้วงละเมิด บงัคบัข่มขู่ หรือกลัน่แกลง้ของนกัเรียนคนอ่ืน ดว้ย

การใชอิ้นเทอร์เน็ตหรือการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งขอ้ความ ภาพ ตวัอกัษรหรือการส่ือสารดว้ย

วาจา โดยเจตนา..ข่มขู่ กลัน่แกลง้หรือสร้างความทรมานทางจิตใจแก่บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี”   

กฎหมายมลรัฐนอร์ทโคโรไลนา    

 การกลัน่แกลง้รังแกออนไลน์ หมายถึง “การกระท าโดยใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์...ดว้ยเจตนาข่มขู่

หรือสร้างความทรมานทางจิตใจแก่ผูเ้ยาว ์ ...โดยกระท าในห้องสนทนาออนไลน์ต่างๆ รวมถึงขอ้ความ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และขอ้ความในลกัษณะโตต้อบทนัที ...หรือผ่านการโพสต์หรือส่งเสริมให้ผูอ่ื้น

โพสตบ์นอินเทอร์เน็ต” 

 กฎหมายเก่ียวกับการกลั่นแกล้งเด็กออนไลน์ของมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา มีการก าหนด

มาตรการเฉพาะส าหรับเด็ก เช่น ไม่ไดก้  าหนดโทษทางอาญาแต่ก าหนดให้มีการอบรมตามหลกัสูตรท่ีแสดง

ให้เห็นถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกลัน่แกลง้รังแก นอกจากน้ี ยงัมีการก าหนดไวใ้นกฎหมายเก่ียวกบั
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การศึกษา โดยก าหนดหนา้ท่ีใหส้ถาบนัการศึกษาก าหนดนโยบายและควบคุมพฤติกรรมการกลัน่แกลง้รังแก

ดว้ย 

วเิคราะห์การปรับใช้กฎหมายไทยกบักรณพีฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกทางอนิเทอร์เน็ต (Cyber bullying)  

การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต ในท่ีน้ีคณะผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบนิยามว่า “การกระท าโดย

การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ลักษณะต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงทาง

อินเทอร์เน็ต โดยมิได้ขู่ ว่าจะท าร้ายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน แต่มุ่งส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผู้ถูกกระท า ”

หากพิจารณาพฤติกรรมดงักล่าวตามกฎหมายไทยนั้น  พบวา่ยงัมิไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัการกลัน่แกลง้รังแก

ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber bullying) โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นสภาพเช่นเดียวกบัสหรัฐอเมริกา ดงันั้น จึงตอ้งพิจารณา

รายละเอียดของขอ้เท็จจริงการกลั่นแกล้งรังแกแต่ละกรณีว่าอาจเก่ียวข้องกับกฎหมายใดบ้างโดยจะได้

จ  าแนกวเิคราะห์ต่อไปน้ี  

(1) วเิคราะห์การปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญา: ความผดิฐานหมิ่นประมาท 

ปัญหาส าคญัของการปรับใชม้าตรา 32648 ก็คือ การใส่ความตามมาตรา 326 จะตอ้งเป็นการใส่ความ

ผูอ่ื้นต่อ “บุคคลท่ีสาม” หากพิจารณาการกลัน่แกลง้รังแกทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม อาจจ าแนกไดเ้ป็นสอง

กรณีคือ  

กรณีแรก  การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัมีลกัษณะกลั่นแกล้งรังแก ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดย

เฉพาะเจาะจงทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมหรือทางโปรแกรมประยกุตเ์พื่อการสนทนา เช่น ไลน์ (LINE) โดย

ส่งขอ้ความท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถเห็นได ้เช่น ส่งทางกล่องขอ้ความ หรือ ในส่วนการสนทนาส่วนบุคคล กรณีน้ี

ไม่เขา้องคป์ระกอบความผดิฐานหม่ินประมาทเน่ืองจากไม่มีบุคคลท่ีสามรับรู้ขอ้ความดงักล่าว  

กรณีที่สอง การส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัมีลกัษณะกลัน่แกล้งรังแก ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดย

เฉพาะเจาะจงทางอินเทอร์เน็ตหรือทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมหรือทางโปรแกรมประยุกตเ์พื่อการสนทนา

โดยส่งขอ้ความในส่วนพื้นท่ีซ่ึงผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมอ่ืนพบเห็นได ้ เช่น บนหน้ากระดานหลกั 

(Wall) ของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม Facebook หรือในส่วนการสนทนากลุ่มของโปรแกรมประยกุตไ์ลน์ ซ่ึงมี

                                                             
48ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 วางหลกัวา่ “ผูใ้ดใส่ความผูอ่ื้นตอ่บุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะท าใหผู้อ่ื้นนั้นเสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชงั  ผูน้ั้นกระท าความผดิฐานหม่ินประมาท”   
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บุคคลอ่ืนอยู่ดว้ย ดงัน้ี อาจเขา้องค์ประกอบของการมีบุคคลท่ีสาม แต่ตอ้งพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น

ขอ้ความนั้นมีเน้ือหาถึงขั้นน่าจะเป็นการท าใหผู้น้ั้นเส่ือมเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชงัหรือไม่  

หากน าขอ้เท็จจริงกรณี United States v. Drew (2009)49มาวิเคราะห์การปรับใชม้าตรา 326 ของไทย

แลว้พบวา่ พฤติกรรมของ Lori Drew  ซ่ึงท าการส่งขอ้ความท าให ้Megan Meier สะเทือนใจจนไปฆ่าตวัตาย

นั้น  (ส่งขอ้ความวา่“โลกน้ีจะน่าอยูถ่า้ไม่มีเธอ”)  มิไดมี้ลกัษณะ “น่าจะท าให้ผูอ่ื้นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน 

หรือถูกเกลียดชงั”  เทียบกบัเหตุผลในค าพิพากษาฎีกา 4425/2545  ซ่ึงศาลอธิบายว่า “แมจ้ะเป็นค าเสียดสี

โจทก์วา่เป็นคนน่ารังเกียจแต่ไม่ถึงขนาดท าให้ผูท่ี้ไดรั้บฟังเขา้ใจวา่โจทก์เป็นคนคดโกงขาดความน่าเช่ือถือ

หรือน่าจะท าให้โจทก์เสียช่ือเสียงถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชงั” ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ กรณีท่ีจ  าเลยพูดวา่ “โลกน้ี

จะน่าอยู่ถา้ไม่มีเธอ” ยงัไม่ถึงขนาดท่ีท าให้ผูรั้บฟังเขา้ใจว่าผูเ้สียหายไม่ดีอย่างไรจึงท าให้โลกน้ีไม่น่าอยู่     

กรณีดังกล่าวหากเปรียบเทียบตามกฎหมายไทยแล้วจึงเห็นว่ายงัไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหม่ิน

ประมาท อยา่งไรก็ตาม การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตบางกรณีซ่ึงมีการเผยแพร่ขอ้มูลกล่าวหาวา่เป็น

พวกรักร่วมเพศ ไม่มีวุฒิภาวะ สกปรก ท าให้เขารู้สึกอบัอายจนไม่สามารถไปเรียนได ้50 ดงัน้ี หากพิจารณา

ตามกฎหมายไทยแลว้อาจเขา้องคป์ระกอบความผิดฐานหม่ินประมาท  เน่ืองจากขอ้ความดงักล่าวน่าจะท าให้

ผูถู้กกลัน่แกลง้เส่ือมเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชงั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ กรณีการกลัน่แกลง้รังแก

ทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีพฤติกรรมการกล่าวข้อความท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียง อาจปรับใช้ความผิดฐานหม่ิน

ประมาทได ้ แต่การกลัน่แกลง้รังแกท่ีเป็นเพียงการกล่าวขอ้ความท าใหผู้ถู้กกลัน่แกลง้รังแกรู้สึกดอ้ยค่า เศร้า 

หดหู่ แต่ยงัไม่ถึงขั้นท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง ยงัไม่เขา้องคป์ระกอบความผดิฐานหม่ินประมาท  

(2) วเิคราะห์การปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญา: ความผดิต่อเสรีภาพ  

ในส่วนความผดิต่อเสรีภาพนั้น อาจมีฐานความผดิท่ีเก่ียวขอ้งคือ มาตรา 309 และ 310  

                                                             
49United States v. Drew, 259 F.R.D. 449 (C.D. Cal. 2009) 
50กรณีของDavid  Knight : Cara, Ottenweller, Ibid. 
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ส าหรับมาตรา 30951 นั้น จากการศึกษาแนวค าพิพากษาศาลฎีกา จะเห็นไดว้า่  การน ามาตรา 309 มา

ปรับใชเ้พื่อลงโทษการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต (Cyber bullying) นั้นพบวา่มีขอ้จ ากดัสองประการ

ดงัน้ี  

ประการแรก การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตจะตอ้งเป็นการข่มขืนใจให้กระท าการ ไม่กระท า

การ หรือจ ายอมต่อส่ิงใด ซ่ึงจากการนิยามความหมายของพฤติกรรมการกลัน่แกลง้รังแกในงานวิจยัน้ี จะ

เห็นไดว้่า การกลัน่แกลง้รังแกเป็นเพียงการส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผูถู้กกระท า 

มิไดมี้ลกัษณะการขืนใจให้ผูถู้กกลัน่แกลง้รังแกกระท าการ ไม่กระท าการ หรือจ ายอมต่อส่ิงใด  จึงยงัไม่เขา้

องคป์ระกอบมาตรา 30952 อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาความหมายของการกลัน่แกลง้รังแก ในความหมายเชิง

ขยาย เช่น ท่ีนกัวชิาการบางท่านนิยามไว ้ เช่น กดดนัใหถ้อดเส้ือผา้ใหผู้ก้ลัน่แกลง้รังแกรับชม หลงัจากนั้นผู ้

กลัน่แกลง้รังแกจะบนัทึกวดิีทศัน์ไวแ้ละเผยแพร่ทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม53 พฤติกรรมดงัน้ีอาจปรับเขา้กบั

มาตรา 309 ไดเ้น่ืองจากข่มขืนใจใหก้ระท าการบางอยา่ง  

ประการที่สอง การข่มขืนใจตามมาตราน้ีจะตอ้งท าในลกัษณะ “โดยท าให้กลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อ

ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพหรือทรัพยสิ์น” หรือ “โดยใช้ก าลงัประทุษร้าย” ตามแนวค าพิพากษาฎีกามกัจะเป็น

กรณีเก่ียวขอ้งกบัการขู่วา่จะใชก้ าลงัท าร้าย54 ดงันั้น การกลัน่แกลง้รังแกทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมซ่ึงเป็น

เพียงการส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผูถู้กกระท า และไม่เก่ียวขอ้งกบัการท าใหก้ลวัจะ

เกิดอนัตรายทางกายภาพดงักล่าว อาจยงัไม่เขา้องคป์ระกอบความผดิ 

                                                             
51ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309  วางหลกัไวว้า่  “ผูใ้ดข่มขืนใจผูอ่ื้นใหก้ระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อส่ิง
ใด โดยท าใหก้ลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพยสิ์นของผูถู้กข่มขืนใจนั้นเองหรือของบุคคล
อ่ืน หรือโดยใชก้ าลงัประทุษร้ายจนผูถู้กข่มขืนใจตอ้งกระท าการนั้น ไม่กระท าการนั้น หรือจ ายอมตอ่ส่ิงนั้น ตอ้งระวางโทษ
...” 
52เช่น การข่มขู่มิให้ผูเ้สียหายยื่นซองสอบราคาจา้ง(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  5053/2555),  บงัคบัโจทกร่์วมใหใ้ชห้น้ี(ค  า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี  2385 - 2387/2554) 
53Stromdale C., Ibid. 
54เช่น จ าเลยใชอ้าวธุปืนจ้ีผูเ้สียหายบงัคบัใหผู้เ้สียหายไปกบัจ าเลยและพวกจนผูเ้สียหายกลวัและยอมท าตามเป็นความผิด
ส าเร็จตามมาตรา 309 (ค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  5485/2551) 
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ส าหรับมาตรา 31055 นั้น   จากแนวค าพิพากษาฎีกา จะเห็นไดว้า่ การกระท าอนัจะเขา้องคป์ระกอบ

มาตรา 310 จะตอ้งเป็นการกระท าท่ีท าให้ผูอ่ื้นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย เช่น การห้ามออกจากสถานท่ีใด

สถานท่ีหน่ึง56 การน าตวัไปโดยผูถู้กน าตวัไปมิได้ยินยอม57 เป็นตน้ เม่ือพิจารณาการกลัน่แกล้งรังแกซ่ึง

ผูก้ระท าเพียงแค่ส่งขอ้ความท่ีมีผลกระทบทางจิตใจต่อผูเ้สียหาย  อนัเป็นการรบกวนจิตใจหรืออารมณ์แต่

มิไดท้  าให้ผูถู้กรบกวนปราศจากเสรีภาพ กล่าวคือยงัสามารถเคล่ือนไหวร่างกายไปท่ีใดก็ตามท่ีตนตอ้งการ

ได ้จึงยงัไม่เขา้องคป์ระกอบความผดิฐานน้ี  

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ ความผดิต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มิไดเ้ป็นกฎหมายเฉพาะส าหรับ

ความผิดฐานกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาการปรับใชก้บัขอ้เท็จจริงเป็นรายกรณี

ไป  

(3) วเิคราะห์การปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญา: มาตรา 293  

การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตหลายกรณีอาจส่งผลให้ผูถู้กกลัน่แกลง้รังแกฆ่าตวัตาย  ซ่ึงอาจ

เก่ียวขอ้งกบัประมวลกฎหมายอาญามาตรา 293 ซ่ึงวางหลกัวา่ “ผูใ้ดช่วยหรือยุยงเด็กอายุยงัไม่เกินสิบหกปี 

หรือผูซ่ึ้งไม่สามารถเขา้ใจวา่การกระท าของตนมีสภาพหรือสาระส าคญัอยา่งไร หรือไม่สามารถบงัคบัการ

กระท าของตนได ้ใหฆ่้าตนเอง ถา้การฆ่าตนเองนั้นไดเ้กิดข้ึนหรือไดมี้การพยายามฆ่าตนเอง ตอ้งระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ” ดังนั้น หากการกลั่นแกล้งรังแกมี

ลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการท่ีผูก้ระท า “ยยุง”58ใหผู้ถู้กกลัน่แกลง้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงกรณี

น้ีคือการฆ่าตวัตาย ก็อาจเขา้องค์ประกอบมาตรา 293 ได ้แต่ปัญหาการปรับใชม้าตรา 293 มีหลายประการ 

เช่น ผูก้ระท าการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตอาจมิไดมี้เจตนามุ่งหมายให้ผูถู้กกลัน่แกลง้กระท าการใด

                                                             
55ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310  วางหลกัไวว้า่  “ผูใ้ดหน่วงเหน่ียวหรือกกัขงัผูอ่ื้น หรือกระท าดว้ยประการใดใหผู้อ่ื้น
ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”   
56จ าเลยไม่ยอมใหผู้เ้สียหายออกจากหอ้งและบงัคบัใหน้อนอยูใ่นหอ้ง เป็นความผิดฐานน้ี (ค  าพิพากษาศาลฎีกา
ท่ี  5751/2551) 
57เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1199/2555 
58หากเปรียบเทียบการ “ยยุง” ใหผู้อ่ื้นฆ่าตวัตาย กบัการ “ยยุงส่งเสริม” ในกรณีของ “ผูใ้ช”้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 84 จะเห็นขอ้แตกต่างคือ  การใชใ้หผู้อ่ื้นกระท าผิดตามมาตรา 84 จะตอ้งเป็นการก่อใหผู้อ่ื้นกระท าความผิดฐานใด
ฐานหน่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา แต่การยยุงใหผู้อ่ื้นฆ่าตวัตายตามมาตรา 293 เป็นการก่อใหผู้อ่ื้นกระท าการท่ีไม่เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา   
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เช่นการฆ่าตวัตาย หรือหากมี ก็อาจยากในการพิสูจน์เจตนาเช่นนั้นเน่ืองจากพฤติกรรมการกลัน่แกลง้รังแก

มกัจะเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความลอ้เลียนเพื่อให้ผูถู้กกระท าอบัอาย เช่น การลอ้เลียนเก่ียวกบัลกัษณะทางสรีระ

ของผูถู้กกลัน่แกลง้รังแก เป็นตน้ นอกจากน้ี การฆ่าตวัตายเป็นเพียงผลสืบเน่ืองประการหน่ึงของการกลัน่

แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น  การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตอาจส่งผลกระทบในเชิงรูปธรรมอ่ืน

ท่ีมิใช่การฆ่าตวัตาย เช่น การลาออกจากโรงเรียน หรือส่งผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์เท่านั้น ซ่ึงไม่อาจ

ปรับใชม้าตรา 293 ได ้ 

(4) วเิคราะห์การปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญา: ความผดิลหุโทษ 

ในส่วนความผิดลหุโทษนั้น มีหลายฐานความผิดท่ีอาจน ามาปรับใช้กบักรณีการกลัน่แกลง้รังแก

ทางอินเทอร์เน็ต เช่น  

ความผิดมาตรา 39259 ส าหรับ การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต (Cyber bullying)  โดยการส่ง

ขอ้ความท าให้ผูอ่ื้นเกิดผลกระทบในทางลบทางจิตใจ เช่น เศร้า เสียใจ รู้สึกมีปมดอ้ย หดหู่ นั้นมีประเด็น

ตอ้งพิจารณาวา่ จะถือเป็นการท าให้ผูอ่ื้นเกิดความหวาดกลวัหรือตกใจอนัจะปรับเขา้องคป์ระกอบความผิด

มาตราน้ีไดห้รือไม่  เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบมาตรา 392 จะพบวา่ตอ้งมีการ ขู่เข็ญ คือแสดงวา่จะท าให้เกิด

ภยัแก่เขา ซ่ึงตอ้งเกิดผลคือกลวัหรือตกใจ60  ซ่ึงตามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีตดัสินตามมาตรา 392  พบวา่ เป็น

กรณีจ าเลยท าการขู่เข็ญโดยใชอ้าวุธ เช่น อาวุธปืน และขู่เข็ญในลกัษณะจะท าอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

ทรัพยสิ์น61 ส าหรับแนวทางการพิจารณาถึงความหวาดกลวัหรือความตกใจตามมาตราน้ี ศาลฎีกาพิจารณา

จาก“ลกัษณะของการกระท า” วา่ การกระท านั้นโดยปกติแลว้ท าให้เกิดความกลวัหรือไม่ 62 รวมทั้งพิจารณา 

                                                             
59ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392  วางหลกัว่า “ผู้ ใดท าให้ผู้ อ่ืนเกิดความกลวัหรือความตกใจโดยการขู่เข็ญต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหนึง่เดือนหรือปรับไม่
เกินหนึ่งพนั บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ” 
60จิตติ ตงิศภทัิย์. กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ: กรุงสยามพริน้ติง้กรุป, 2539. 
61เช่นใช้อาวธุปืนยงิเพ่ือขูเ่ข็ญให้ผู้ เสียหายกบัพวกตกใจกลวัจนหนีไป เป็นความผดิมาตรา 392     (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1972/2531), ใช้อาวธุปืนขู่ ผู้ เสียหายมิ
ให้เข้ามาเก่ียวข้อง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 924/2542), ใช้อาวธุปืนยงิให้กระสนุปืนเฉ่ียวไปไมถ่กูผู้ เสียหาย เพ่ือข่มขูผู่้ เสียหาย (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  
4722/2560) 
62เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  6496/2541 ศาลตดัสินวา่ การใชอ้าวธุปืนขู่เขญ็นั้นวญิญูชนทัว่ไปยอ่มตกใจกลวั 
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“พฤติกรรมของผูถู้กขู่เข็ญ” ดว้ยวา่มีการแสดงออกถึงความหวาดกลวัหรือไม่ 63 กล่าวคือ หากพฤติกรรมของ

ผู ้เสียหายแสดงออกว่าไม่กล้าขัดขืนหรือยอมปฏิบัติตามค าขู่ เข็ญก็จะเข้าองค์ประกอบ “เกิดความ

หวาดกลัว”64 ดังนั้ น จากแนวค าพิพากษาฎีกาในปัจจุบัน คณะผูว้ิจ ัยเห็นว่า การกลั่นแกล้งรังแกทาง

อินเทอร์เน็ต(Cyber bullying)  ซ่ึงมิไดใ้ชอ้าวุธทางกายภาพเป็นเคร่ืองมือ แต่ใชข้อ้มูลคอมพิวเตอร์ส่ือค าพูด 

ขอ้ความ หรือภาพ โดยท าให้ผูอ่ื้นเสียใจ  เศร้า วิตกกงัวล หดหู่  นั้นยงัอาจไม่ถึงขั้นท าให้หวาดกลวั หรือ

ตกใจ เน่ืองจากศาลให้น ้ าหนกัท่ีการขู่เข็ญโดยใช้อาวุธและความหวาดกลวัต่ออนัตรายซ่ึงจะเกิดกบัผูถู้กขู่

เข็ญทางกายภาพ เช่น อนัตรายต่อชีวิต ร่างกายซ่ึงสัมพนัธ์กบัการใชอ้าวุธดงักล่าว แต่คณะผูว้ิจยัมีขอ้สังเกต

วา่ เม่ือพิจารณาตามตวับทมาตราน้ีแลว้ “การขู่เข็ญ” มิไดจ้  ากดัวา่ตอ้งใชก้ าลงัทางกายภาพ ซ่ึงตอ้งรอดูแนว

วินิจฉยัของศาลต่อไปวา่ การใชข้อ้มูลคอมพิวเตอร์ส่งขอ้ความกลัน่แกลง้อนัท าให้ผูถู้กกระท ามีพฤติกรรม

แสดงถึงความหวาดกลวัหรือใส่ใจต่อการกลัน่แกลง้นั้น จะถือเป็นการขู่เข็ญตามมาตราน้ีหรือไม่ อยา่งไรก็

ตาม หากการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตนั้น ถึงขั้นขู่เขญ็วา่จะใชก้ าลงัทางกายภาพ เช่น ส่งขอ้ความทาง

เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมขู่เข็ญว่าจะท าร้ายร่างกายผูเ้สียหาย ก็อาจเขา้องค์ประกอบความผิดมาตรา 392 ได้ 

ดงันั้นหากน าคดีของ Megan Meier 65 มาวิเคราะห์ภายใตม้าตรา 392 แลว้พบว่า ขอ้ความซ่ึงท าให้ Megan 

Meier สะเทือนใจจนไปฆ่าตวัตายนั้น มิไดมี้ลกัษณะการขู่เข็ญวา่จะท าอนัตรายทางกายภาพ เพียงแต่ส่งผล

กระทบต่อความรู้สึกเท่านั้น  แต่หาก Lori Drew ส่งขอ้ความขู่เข็ญว่าจะท าร้ายจนผูถู้กขู่เข็ญมีพฤติกรรม

หวาดกลวัจนตอ้งหนีไปฆ่าตวัตาย  เช่นน้ีก็อาจปรับใชม้าตรา 392 ได ้  

ความผิดมาตรา 39366 ส าหรับการส่งขอ้ความกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงท าให้ผูอ่ื้นเกิดผล

กระทบในทางลบทางจิตใจ เช่น เศร้า เสียใจ รู้สึกมีปมด้อย หดหู่  นั้ นมีประเด็นพิจารณาว่าจะเข้า

องค์ประกอบของการ “ดูหม่ิน” หรือไม่ ทั้งน้ีกฎหมายอาญา ไม่ไดนิ้ยามค าว่า “ดูหม่ิน” ไว ้แต่ศาลฎีกาใน

                                                             
63เช่น จ าเลยพดูวา่ “ใครใหญ่ออกมากจูะยงิหวั”  แต่พฤติกรรมของผูถู้กขู่เขญ็ไม่แสดงถึงความหวาดกลวั ไม่แสดงถึงการใส่
ใจต่อการขูเ่ขญ็ดงักล่าว ศาลตดัสินวา่การกระท าของจ าเลยเป็นเพียงการทา้ทายชวนทะเลาะววิาท ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 
392   (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  7685/2553) 
64เช่น ค าพพิากษาศาลฎีกาท่ี  924/2542 
65 United States v. Drew, 259 F.R.D. 449 (C.D. Cal. 2009) 
66ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 วางหลกัวา่ “ผู้ ใดดหูมิน่ผู้ อ่ืนซึง่หน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหนึง่เดือนหรือปรับไมเ่กนิหนึ่งพนับาท
หรือ ทัง้จ าทัง้ปรับ”  
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บางคดีได้อ้างอิงพจนานุกรมในการตีความ 67 ว่า “ดูถูกเหยียดหยามท าให้อับอายเป็นท่ีเกลียดชังของ

ประชาชน” ในบางคดีศาลอธิบายวา่หมายถึง “การดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท หรือท าให้อบัอาย”68 ทั้งน้ี

ลกัษณะถอ้ยค าท่ีเป็นการดูหม่ินตามมาตรา 393 ไม่ตอ้งถึงกบัเป็นการใส่ความใหผู้อ่ื้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน 

หรือถูกเกลียดชงั ซ่ึงเป็นความผดิฐานหม่ินประมาทตามมาตรา 32669 

หากพิจารณาแนววินิจฉัยของศาลฎีกาจะเห็นได้ว่า ส าหรับกรณีการกลัน่แกลง้รังแกทางเว็บไซต์

เครือข่ายสังคม (Cyber bullying) ท่ีใชข้อ้ความอนัเป็นการ ดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท นั้น อาจปรับเขา้

องคป์ระกอบความผดิฐานดูหม่ินซ่ึงหนา้  แมว้า่ขอ้ความดงักล่าวจะไม่เขา้องคป์ระกอบการใส่ความต่อบุคคล

ท่ีสาม เช่น การส่งข้อความทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมในลักษณะส่งเจาะจงไปยงัผูเ้สียหายทางกล่อง

ขอ้ความ หรือการส่งข้อความทางโปรแกรมประยุกต์ในการสนทนาระหว่างบุคคลซ่ึงไม่มีบุคคลท่ีสาม

เก่ียวขอ้ง การกระท าเหล่าน้ีไม่เขา้องคป์ระกอบความผดิฐานหม่ินประมาทตามกฎหมายอาญามาตรา 326 แต่

ก็เป็นการดูหม่ินตามมาตรา 393 ได ้ แต่ทั้งน้ีก็จะตอ้งพิจารณาขอ้ความเป็นกรณีไป  หากน าขอ้เท็จจริงจาก

คดีของ Megan Meier70มาวิเคราะห์ตามมาตรา 393 แล้วเห็นว่า ขอ้ความของ Lori Drew ซ่ึงท าให้ Megan 

Meier สะเทือนใจจนไปฆ่าตวัตายนั้น อาจมีลกัษณะเป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทผูอ่ื้นตามนยั

มาตรา 393 ได ้71   ดงันั้น กรณีการกลัน่แกลง้รังแกทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม (Cyber bullying) โดยการส่ง

ขอ้ความอนัมีลกัษณะท าให้ผูอ่ื้นรู้สึกดอ้ยค่า ดูถูกเหยียดหยาม ในบางกรณีสามารถปรับใชม้าตรา 393 น้ีได ้ 

แต่หากขอ้ความนั้นเป็นเพียงค าหยาบคาย อนัไม่มีลกัษณะถึงขั้นดูถูกเหยียดหยาม ก็ไม่อาจปรับใช้มาตรา 

393  แต่จะตอ้งพิจารณามาตราอ่ืน เช่นมาตรา 397 ดงัจะไดว้เิคราะห์ต่อไป  

                                                             
67ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  2867/2547 
68ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  8919/2552 
69เช่น การกลา่ววา่ “เฮงซวย” ศาลก็ตดัสนิว่าเป็นการกลา่วข้อความอนัมลีกัษณะ ดถูกูเหยยีดหยามและสบประมาท ซึง่เข้าองค์ประกอบความผดิมาตรา 393 แล้ว 

(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1623/2551) 
70 United States v. Drew, 259 F.R.D. 449 (C.D. Cal. 2009) 
71หากเปรียบเทียบการกล่าวค า “เฮงซวย” ซ่ึงศาลตดัสินวา่ หมายถึง “เอาแน่นอนอะไรไม่ได ้คุณภาพต ่า ไม่ดี ซ่ึงมี
ความหมายในทางเส่ือมเสีย” จึงเป็นการดูถูกเหยยีดหยาม (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1623/2551)  กบัการกล่าววา่  “โลกน้ีจะน่า
อยูห่ากไม่มีเธอ”  แลว้อาจพิจารณาไดว้า่ “โลกน้ีจะน่าอยูถ่า้ไม่มีเธอ” ก็มีความหมายในท านองวา่ เป็นคนไม่ดี ซ่ึงมี
ความหมายในทางเส่ือมเสียได ้ 
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ความผิดมาตรา 397 72 ซ่ึงอาจแยกได้เป็นสองความผิด 73 คือ ความผิดที่  1 ประกอบด้วย  

องคป์ระกอบภายนอก (1) กระท าดว้ยประการใดๆ ในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหนา้ธารก านลั (2) อนัเป็นการ

รังแกหรือข่มเหงผูอ่ื้นและประกอบดว้ยองคป์ระกอบภายในคือเจตนาธรรมดา ความผิดที่ 2 มีองคป์ระกอบ

ภายนอกคือ (1) กระท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บความอบัอายหรือเดือดร้อนร าคาญ (2) ในสาธารณสถานหรือต่อหน้า

ธารก านลั และประกอบดว้ยองคป์ระกอบภายในคือเจตนาธรรมดา องคป์ระกอบร่วมกนัของทั้งสองความผิด

ก็คือ การกระท านั้นต้องเกิดในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก านัล โดยค าว่าสาธารณสถานนั้นตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (3) หมายถึงสถานท่ีใดๆซ่ึ งประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขา้ไปได้ 

ส าหรับค าวา่ ต่อหนา้ธารก านลั หมายความวา่ในท่ีท่ีประชาชนอาจเห็นได ้74 

การปรับใช้มาตรา 397 ในทางปฎิบติัตามแนวค าพิพากษาฎีกาท่ีผ่านมานั้นจะพบว่า มกัเป็นกรณี

พฤติกรรมการท าให้เดือดร้อนร าคาญโดยการใชว้าจากล่าวขอ้ความ ซ่ึงมีลกัษณะคาบเก่ียวกบัการดูหม่ินซ่ึง

หน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ในหลายคดีโจทก์ฟ้องทั้งมาตรา 397 และ 393 ซ่ึงศาลฎีกา

พิจารณาจากถอ้ยค า กล่าวคือ ถอ้ยค าท่ีจะมีลกัษณะเป็นการดูหม่ินตามมาตรา 393  จะตอ้งมีลกัษณะดูหม่ิน 

ท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียง ดงันั้น หากถอ้ยค าท่ีกล่าวเป็นค าหยาบ แต่ไม่ไดท้  าให้คนอ่ืนเขา้ใจโจทก์ไปในทาง

เสียหายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง ก็ไม่เขา้มาตรา 393  แต่อาจเป็นการกระท าท่ีก่อความเดือดร้อนร าคาญอนัจะ

เป็นความผดิมาตรา 39775 อยา่งไรก็ตาม หากขอ้ความนั้นเป็นเพียงแค่การประชดประชนั ศาลตดัสินวา่ไม่เขา้

องค์ประกอบทั้งมาตรา 393 และ 39776 จะเห็นได้ว่า จากค าพิพากษาศาลฏีกาท่ีตดัสินตามมาตรา 397 จะ

เก่ียวขอ้งกบัความผิดส่วนท่ี 2 กล่าวคือ ท าให้ผูอ่ื้นอบัอายหรือเดือดร้อนร าคาญ และเป็นการกระท าให้อบั

อายหรือเดือดร้อนร าคาญโดยใช้ค  าพูด อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากตวับทจะเห็นไดว้่า การท าให้อบัอาย

หรือเดือดร้อนร าคาญไม่จ  ากดัอยูเ่ฉพาะการกระท าโดยใชค้  าพูดเท่านั้น  การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต

                                                             
72ประมวลกฎหมายมาตรา 397  วางหลกัวา่ “ผูใ้ดในท่ีสาธารณสถาน  หรือต่อหนา้ธารก านลักระท าดว้ยประการใด ๆ อนั
เป็นการรังแก  หรือข่มเหงผูอ่ื้น  หรือกระท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความอบัอาย  หรือเดือดร้อนร าคาญ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
73หยดุ แสงอุทยั, กฎหมายอาญาภาค 2-3, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2538) 
74เร่ืองเดียวกนั, น.382 
75ค าพิพากษาฏีกาท่ี 388/2505,ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4579/2530 
76ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2874/2528 
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นั้น นอกจากใชค้  าพูด ตวัอกัษร แลว้ยงัอาจใชรู้ปภาพ ภาพถ่าย วดิีทศัน์ ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีลว้นอาจ

ท าใหผู้อ่ื้นอบัอายหรือเดือดร้อนร าคาญไดเ้ช่นเดียวกนั  

ประเด็นส าคญัของการปรับใช้มาตรา 397 เพื่อการคุ้มครองสิทธิของผูถู้กกลั่นแกล้งรังแกทาง

อินเทอร์เน็ตก็คือ องคป์ระกอบในแง่สถานท่ีซ่ึงจะตอ้งเป็นการกระท าใน “สาธารณสถาน”77 ซ่ึงตอ้งพิจารณา

ลกัษณะของสถานท่ีนั้นวา่มีการหวงกนัไม่ใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ไปหรือไม่ โดยจะตอ้งพิจารณาเป็นกรณีไป

ซ่ึงศาลวางเกณฑ์ต่างๆ ในการพิจารณา เช่น พิจารณาจากช่วงเวลา และขอบเขตพื้นท่ีดว้ย กล่าวคือ สถานท่ี

บางแห่ง ไม่หวงกนัประชาชนทัว่ไป แต่มีเง่ือนไขเฉพาะบางพื้นท่ีของสถานท่ีนั้น และเฉพาะบางเวลาเท่านั้น  

ดงันั้น ในส่วนท่ีมีเง่ือนไขดงักล่าวก็ไม่อาจถือเป็นสาธารณสถาน78 ส าหรับกรณีการกลัน่แกลง้รังแกทาง

อินเทอร์เน็ต เช่น ทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมหรือโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนานั้น ประเด็นท่ีจะตอ้ง

พิจารณาก็คือการกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าในสาธารณะสถานหรือไม่ ประเด็นน้ีในปัจจุบนัยงัไม่มีค  า

พิพากษาศาลฎีกาตดัสินไว ้ซ่ึงคณะผูว้จิยัเห็นวา่อาจมีการตีความไดส้องแนวทางคือ   

แนวทางแรก ตีความสาธารณสถานให้หมายถึงสถานท่ีทางกายภาพเท่านั้น หากพิจารณานิยาม

ความหมายตามกฎหมายอาญา ประกอบกับค าพิพากษาของศาลฎีกาในปัจจุบันจะ เห็นได้ว่า  

“สาธารณสถาน” ซ่ึงกฎหมายอาญานิยามวา่ “สถานท่ีใดๆ ซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขา้ไปได้” จะ

เป็นกรณีสถานท่ีทางกายภาพ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการกระท าทางกายภาพ คือการ “เขา้ไป” หากพิจารณาตาม

แนวทางน้ี การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงมิใช่พื้นท่ีทางกายภาพ จะไม่สามารถน ามาตรา 397 มา

ปรับใชไ้ด ้ 

แนวทางที่สอง ตีความวา่สาธารณสถานรวมถึงพื้นท่ีบนอินเทอร์เน็ตโดยพิจารณาสถานะของการ

ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตในกรณีนั้นว่าประชาชนทัว่ไปเขา้ถึงไดห้รือไม่  เช่น การส่งขอ้มูลทางเวบ็ไซต์

เครือข่ายสังคมซ่ึงประชาชนทัว่ไปเขา้ถึงได้โดยไม่มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตวั (Privacy setting) หรือ

ขอ้จ ากดัทางเทคนิคใดๆ ดงัน้ีการส่งขอ้ความกลัน่แกลง้รังแกอนัท าให้ผูอ่ื้นอบัอายหรือเดือดร้อนร าคาญก็

สามารถปรับใชม้าตรา 397 ได ้  

                                                             
77ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) บญัญติัวา่ “สาธารณสถาน” หมายความวา่ สถานท่ีใดๆ ซ่ึงประชาชนมีความชอบ
ธรรมท่ีจะเขา้ไปได ้
78ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2193/2531,ค าพิพากษาฎีกาท่ี2914/ 2537 
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คณะผูว้ิจยัเห็นว่า การตีความ สาธารณสถาน ว่าหมายถึงพื้นท่ีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสังคม

ออนไลน์ดว้ยก็มิไดเ้ป็นการขดัต่อหลกัการตีความกฎหมายอาญาโดยเคร่งครัดแต่อย่างใด เน่ืองจากใน

ปัจจุบนับุคคลมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปโดยท าการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัทางออนไลน์มากข้ึน การดู

หม่ิน เหยยีดหยาม รบกวน ไดเ้ปล่ียนบริบทไปจากการกระท าเฉพาะทางกายภาพต่อหนา้กนั มาเป็นการดู

หม่ิน เหยียดหยาม ทางออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนา ดงันั้น 

การตีความวา่พื้นท่ีบนเวบ็ไซตมี์ลกัษณะเป็น “สถานท่ี” เช่นเดียวกบัพื้นท่ีทางกายภาพ จะท าให้กฎหมาย

สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไปโดยไม่จ  าตอ้งบญัญติักฎหมายใหม่เพิ่มเติม 

ส าหรับพฤติกรรมการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการกระท า

อ่ืนๆ ทางกายภาพ เช่น ห้อมลอ้มผูถู้กกระท าไวแ้ละกระท าการลอ้เลียน หรือท าร้ายร่างกายและถ่ายวีดิ

ทศัน์เพื่อน ามาเผยแพร่ทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม79 พฤติกรรมเช่นน้ีอาจปรับใชม้าตรา 397 ไดเ้น่ืองจาก

เป็นการรังแกหรือท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความอบัอายในท่ีสาธารณสถาน      

วิเคราะห์การปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่

แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2560  

การกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต (Cyber bullying)  เป็นการท่ีบุคคลท าการส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

เช่น ขอ้ความ ภาพ อนัส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาวะทางจิตใจของผูถู้กกระท า เช่น เกิดความรู้สึกดอ้ยค่า 

มีปมด้อย หดหู่ ซึมเศร้า เสียใจ เป็นตน้  หากพิจารณาพระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของไทยจะพบว่ามิไดมี้ฐานความผิดเฉพาะส าหรับกรณี การกลัน่แกลง้รังแกทาง

อินเทอร์เน็ต (Cyber bullying) โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีบางมาตราท่ีสามารถน ามาปรับใชเ้พื่อการ

คุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัของผูถู้กกลัน่แกลง้ทางอินเทอร์เน็ตได ้เช่น  มาตรา 11 และมาตรา 14  

ส าหรับมาตรา 11 นั้น80 จะเห็นไดว้า่ มุ่งหมายใชก้บัขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะ “Spam” ซ่ึงมกั

เป็นกรณีการส่งเพื่อวตัถุประสงค์เชิงพาณิชย ์อย่างไรก็ตาม มาตรา 11 นั้นมีลกัษณะแตกต่างจากกฎหมาย

                                                             
79 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)  
80มาตรา 11 วางหลกัวา่ “ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนใดโดยปกปิดหรือปลอมแปลง
แหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูลดงักล่าวอนัเป็นการรบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ….” 
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เก่ียวกบัการส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัลกัษณะเป็น “Spam” ของสหรัฐ (CAN-SPAM Act)  ซ่ึงระบุชดัเจนวา่ 

มีขอบเขตใช้ในกรณี “ข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพาณิชย์”(“Commercial electronic mail 

message”)81 จึงไม่อาจน ามาปรับใช้กรณีการส่งขอ้มูลในลกัษณะกลัน่แกลง้รังแกท่ีมิไดมี้วตัถุประสงค์เชิง

พาณิชย ์แต่มาตรา 11 ของไทยมิไดมี้องคป์ระกอบในแง่วตัถุประสงค์ของการส่งขอ้มูลดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ี 

การส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะการกลัน่แกลง้รังแกท่ีมกัจะเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงความสัมพนัธ์

ส่วนบุคคล ก็อาจปรับใชม้าตรา 11 ลงโทษผูก้ระท าได ้ทั้งน้ีจะตอ้งเขา้องคป์ระกอบอ่ืนๆ ของมาตรา 11 ดว้ย 

ซ่ึงขอ้จ ากดัท่ีส าคญัก็คือ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีส่งตามมาตราน้ี จะตอ้งเป็นการส่งโดยปกปิดหรือปลอมแปลง

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักฎหมายระดบัสหรัฐเก่ียวกบัการเฝ้าติดตาม

คุกคาม (Stalking law) ซ่ึงมีองค์ประกอบว่าผูก้ระท าตอ้งไม่เปิดเผยตวัตนด้วย 82 หากเปรียบเทียบกบัร่าง

กฎหมายวา่ดว้ย “การป้องกนัการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต” (Megan Meier Cyberbullying Prevention 

Act) ในปี พ.ศ.  2551 จะพบว่า ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการเปิดเผยตวัตนหรือไม่เปิดเผยตวัตนของ

ผูก้ระท า 83 ดงันั้น ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัของการปรับใช้มาตรา 11 กบัการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตก็คือ 

หากผูก้ระท าเปิดเผยตวัตนและแหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูลก็ไม่สามารถปรับใชม้าตรา 11 ได ้ นอกจากน้ียงัมี

ปัญหาท่ีจะตอ้งพิจารณาว่า การส่งขอ้ความกลัน่แกลง้รังแกนั้น เขา้องค์ประกอบของการ “รบกวนการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข” หรือไม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากมาตรา 11 มิไดก้ าหนดรายละเอียดเชิง

ปริมาณหรือความถ่ีของการส่งขอ้ความไว ้ 

                                                             
81  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 
83Whoever 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 าหรับการปรับใช้มาตรา 1484 กับกรณีการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตนั้น จะข้ึนอยู่กับ

ลกัษณะขอ้เทจ็จริงของพฤติกรรม เช่น การส่งภาพลามกอนาจารแก่ผูอ่ื้นทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  ท าใหผู้ ้

นั้นอบัอายหรือถูกดูหม่ิน กรณีน้ีอาจปรับใช้มาตรา 14 (4)   อย่างไรก็ตาม การกล่าวขอ้ความอนัเป็นการดู

หม่ิน เหยยีดหยาม สบประมาทผูอ่ื้นทางเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม  เช่น การส่งขอ้ความหยาบคาย ด่าทอ ท าให้

กระทบกระเทือนจิตใจผูอ่ื้น หากขอ้ความดงักล่าวมิได้มีลกัษณะขอ้มูลปลอม หรือเท็จ ก็ไม่อาจปรับใช้

มาตรา 14 (1) หรือ (2) ได ้นอกจากน้ี ตาม มาตรา 14 ท่ีแกไ้ขใหม่ปี 2560  การกลัน่แกลง้ในลกัษณะหม่ิน

ประมาทก็ไม่เป็นความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี จึงท าให้การกลัน่แกลง้ดว้ยค าพูดหม่ินประมาทไม่สามารถ

ใชก้ฎหมายน้ีได ้  

หากเปรียบเทียบกบัคดี  United States v. Drew85 ซ่ึงมีการยกประเด็นกฎหมายเก่ียวกบัการกระท า

ความผดิทางคอมพิวเตอร์ (CFAA) นั้น จะเห็นไดว้า่คดีดงักล่าวเป็นกรณีท่ีพฤติกรรมของจ าเลย มิใช่เพียงแค่

กระท าการกลัน่แกลง้รังแกอยา่งเดียว  แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมอ่ืน กล่าวคือ พฤติกรรมการใชข้อ้มูลเทจ็

ในการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคม และสร้างหน้าประวติัโดยอาศัยข้อมูลเท็จดังกล่าว  

พนกังานอยัการโจทกจึ์งใชก้ฎหมาย CFAA ฟ้องจ าเลยในประเด็นความผิดฐานเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดย

                                                             
84มาตรา 14 มีหลกัวา่ผูใ้ดกระท าความผิดท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสน

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือนหรือ
ปลอมไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 
อนัมิใช่การกระท าความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(2) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
ต่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
โครงสร้างพ้ืนฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

(3) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกับความมัน่คงแห่ง
ราชอาณาจกัรหรือความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ลว้วา่เป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ 
(4) 
85 United States v. Drew, 259 F.R.D. 449 (C.D. Cal. 2009)   



81 
 

มิชอบ อยา่งไรก็ตามศาลตดัสินวา่การให้ขอ้มูลเท็จในการลงทะเบียนใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมแมว้า่จะเป็น

การขดัต่อขอ้ตกลงการใชง้านของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมนั้น แต่ยงัไม่ถือวา่เป็นการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์

โดยมิชอบ หากพิจารณาข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าว ตามกฎหมายไทยจะเห็นได้ว่า อาจแยกวิเคราะห์

พฤติกรรมไดด้งัน้ี 

-พฤติกรรมการใช้ขอ้มูลเท็จในการลงทะเบียนใช้งานเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม  เน่ืองจากจ าเลยใช้

ขอ้มูลเท็จแสดงตวัเป็นผูอ่ื้น กรณีน้ีหากพิจารณาความผิดตามมาตรา 586 กรณีการเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบ

คอมพิวเตอร์ จะเห็นไดว้า่ มาตรา 5 มุ่งหมายใชก้บักรณีการเจาะขอ้มูลเขา้สู่ระบบ (Hack)  มิไดมุ้่งหมายใช้

กบัการสมคัรใช้งานเว็บไซต์โดยให้ข้อมูลเท็จ ซ่ึงเทียบได้กบัคดีในสหรัฐอเมริกาท่ีศาลตดัสินว่าไม่เข้า

องค์ประกอบกฎหมาย CFAA อย่างไรก็ตาม การใช้ขอ้มูลเท็จลงทะเบียนสมคัรใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคม

อาจเขา้องค์ประกอบความผิดมาตรา 14 (1) เน่ืองจากน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลเท็จอนัน่าจะเกิด

ความเสียหายแก่ผูอ่ื้น  

-การส่งขอ้ความกลัน่แกลง้รังแก ท าให้ผูเ้สียหาย เศร้า เสียใจ โดยใชข้อ้ความวา่ “โลกน้ีจะน่าอยูถ่า้

ไม่มีเธอ” จะเห็นไดว้า่ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีเน้ือหาขอ้ความดงักล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ขอ้มูล

ปลอมหรือเท็จ และไม่ใช่ขอ้มูลลามก จึงไม่เขา้องคป์ระกอบความผิดมาตรา 14 นอกจากน้ียงัไม่ใช่ขอ้มูลท่ี

เกิดจากการตดัต่อดดัแปลง ไม่อาจปรับใช้มาตรา 16 ดว้ย จึงสรุปไดว้่า ขอ้เท็จจริงของพฤติกรรมการกลัน่

แกลง้รังแกในส่วนน้ีไม่อาจปรับใชฐ้านความผดิใดๆ ตามพระราชบญัญติัน้ีไดเ้ลย  

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการกลัน่แกล้งรังแกทางอนิเทอร์เน็ต (Cyber bullying) 

 พฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต (Cyber bullying) เม่ือพิจารณาตามกฎหมาย

สหรัฐอเมริกาจะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับพฤติกรรมดงักล่าวในระดบัรัฐบาลกลาง 

(Federal law) ในการปรับใช้กฎหมายนั้น มีการน ากฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายวา่ดว้ยความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking) มาปรับใช ้แต่

ก็ยงัมีปัญหาในการปรับใชอ้ยูห่ลายประการ เน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวมิไดร่้างข้ึนเพื่อควบคุมพฤติกรรมการ

                                                             
86พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 ก าหนดวา่ “ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึง
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมี้ไวส้ าหรับตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
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กลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ  เม่ือวิเคราะห์กฎหมายเก่ียวกับการเฝ้าติดตามคุกคามทาง

อินเทอร์เน็ตแล้วพบว่า แม้อาจน ามาปรับใช้ได้แต่ก็ไม่ครอบคลุมพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกอย่าง

เหมาะสม ในสหรัฐอเมริกาจึงมีการเสนอร่างกฎหมายส าหรับการกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ      

อย่างไรก็ตาม ในระดบัรัฐบาลมลรัฐมีกฎหมายเก่ียวกบัการกลัน่แกลง้รังแกออนไลน์โดยเฉพาะ

หลายมลรัฐ ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าหรับใชเ้ฉพาะการกลัน่แกลง้ออนไลน์ อีกทั้งมีมาตรการโดยเฉพาะส าหรับ

เด็กดว้ย  

เม่ือศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมดงักล่าวกบักฎหมายไทยแลว้พบว่า แมมี้กฎหมายหลายฉบบัท่ีอาจ

เก่ียวขอ้งและน ามาปรับใช้ได ้แต่คณะผูว้ิจยัเห็นว่ากฎหมายดงักล่าวท่ีเป็นอยู่ยงัมีปัญหาดา้นองค์ประกอบ 

ขอบเขตการใช้บงัคบัหลายประการท่ีท าให้ไม่อาจน ามาปรับใช้กับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกทาง

อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น 

 -การกลัน่แกลง้รังแกโดยใชค้  าพูด หากเป็นการหม่ินประมาท ไม่สามารถใช ้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได ้ 

 -การกลัน่แกล้งรังแกโดยโพสต์ขอ้มูลเท็จเก่ียวกบัเด็ก หรือขอ้มูลท าร้ายจิตใจท่ีไม่เป็นการหม่ิน

ประมาท สามารถใช ้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได ้แต่มีปัญหาก็คือโทษตามมาตรา 14 มีก าหนดจ าคุกถึง 5 ปี อาจ

ไม่เหมาะสมส าหรับการปรับใชก้บักรณีการกลัน่แกลง้ระหวา่งเด็ก 

 -การน าขอ้มูลของเด็กท่ีเป็นเร่ืองจริงมาโพสต์กลัน่แกลง้ ไม่เขา้องค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 

 -การติดตามรบกวน เช่น แอดเป็นเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ยงัไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์   

คณะผูว้ิจยัจึงเสนอให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายโดยเพิ่มเติมฐานความผิดการกลัน่แกลง้รังแก

ทางอินเทอร์เน็ต โดยเสนอให้พิจารณาองค์ประกอบของร่างกฎหมาย “Megan Meier Cyber-bullying 

Prevention Act” เป็นแนวทางในการร่างกฎหมายไทย กล่าวคือ   

“ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ดว้ยเจตนาในการบงัคบั ขู่เข็ญ ข่มขู่ รบกวน หรือก่อให้เกิดความเศร้า 

ทางอารมณ์ต่อผูอ่ื้น ผูน้ั้นกระท าผดิฐานกลัน่แกลง้รังแกทางอินเทอร์เน็ต ตอ้งระวางโทษ…” 
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นอกจากน้ี เม่ือพิจารณากฎหมายระดบัมลรัฐของสหรัฐอเมริกาแลว้ คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายดงัน้ี  

ประเด็นส าคญั กฎหมายไทยปัจจุบนั กฎหมายต่างประเทศ ขอ้เสนอการพฒันา
กฎหมายไทย 

นิยามของการกลัน่
แกลง้รังแกเด็กออนไลน์ 

ไม่มี กฎหมายมลรัฐใน
สหรัฐอเมริกา  

 ก าหนดนิยามการกลัน่
แกลง้รังแกใหช้ดัเจน 

การก าหนดความผดิใน
กฎหมาย 

อยูภ่ายใตก้ฎหมายหลาย
ฉบบักระจดักระจาย   

มีเป็นกฎหมายเฉพาะ
เช่น มลรัฐใน
สหรัฐอเมริกา 

 ก าหนดความผดิเป็น
กฎหมายเฉพาะ 

การก าหนดมาตรการ
ทางเลือก 

 ไม่มีมาตรการทางเลือก
ตามกฎหมายเฉพาะ 
(ตอ้งพิจารณากฎหมาย
อ่ืน เช่น วธีิพิจารณา
ความเก่ียวกบัเด็ก)  

มีมาตรการทางเลือก
ตามกฎหมายเฉพาะ 
เช่น การอบรม  การ
ออกค าสั่งหา้มเขา้ใกล้
เด็ก  

ควรมีมาตรการทางเลือก
นอกจากโทษอาญา โดย
ก าหนดในกฎหมาย
เฉพาะเก่ียวกบัการกลัน่
แกลง้ออนไลน์ 

มาตรการในสถานศึกษา ไม่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย
เก่ียวกบัการศึกษา 

กฎหมายมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกา ก าหนด
หนา้ท่ีของสถานศึกษา
ในการป้องกนัการ
กลัน่แกลง้ออนไลน์ 

ควรมีการก าหนดหลกั
ป้องกนักลัน่แกลง้
ออนไลน์ในกฎหมาย
เก่ียวกบัการศึกษา โดย
ใหส้ถานศึกษามีหนา้ท่ี
ป้องกนั 

ตารางท่ี 2.1   ขอ้เสนอแนะในการพฒันากฎหมายเก่ียวกบั Cyber bullying ของไทย 
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ประเด็นที ่3  

กฎหมายเกีย่วกบัส่ือลามกอนาจารเด็กออนไลน์ 

 ในประเด็นน้ีจะเร่ิมจากการศึกษาความหมายของส่ือลามกอนาจารเด็กและช้ีให้เห็นกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง  

ความหมายของค าว่า “ลามก” (Obscenity) และ “อนาจาร” (Pornography) 

 การพิจารณาความหมายของค าว่าลามกและอนาจารมีความส าคญั เน่ืองจากการป้องกันและ

ปราบปรามส่ือลามกอนาจารท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ตมีความจ าเป็นตอ้งจ าแนกวา่เป็นส่ือลามกอนาจาร

ประเภทใด เพื่อป้องกนัและปราบปรามส่ือลามกอนาจารไดถู้กประเภท ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงความหมายของ

ค าวา่ ลามก และ อนาจาร   

 ความหมายของค าว่า “ลามก”  

 ค าวา่ “ลามก” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ค  านิยาม ลามก 

หมายถึง หยาบชา้ต ่าทราม หยาบโลน อนัเป็นท่ีน่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม87 

 ความหมายตามกฎหมายไทย 

 ประมวลกฎหมายอาญาไทยมีหลายฐานความผิดท่ีมีค าว่า “ลามก” เป็นองค์ประกอบความผิด 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มาตรา 287 บญัญติัวา่ “ผูใ้ด 

  (1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อ การแสดงอวดแก่

ประชาชน ท า ผลิต มีไว ้น าเข้าหรือยงัให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออก หรือยงัให้ส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร พาไปหรือยงัให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซ่ึงเอกสารภาพเขียน ภาพพิมพ ์

ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ ์รูปภาพภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบนัทึกภาพ หรือส่ิงอ่ืนใดอนั

ลามก 

                                                             

 87 ราชบณัฑิตยสถาน, เร่ืองเดิม, หนา้ 1054. 
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 (2) ประกอบการคา้ หรือมีส่วนหรือเขา้เก่ียวขอ้งในการคา้เก่ียวกบัวตัถุหรือส่ิงของลามกดงักล่าว

แลว้ จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าวตัถุหรือส่ิงของเช่นวา่นั้น 

 (3) เพื่อจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการคา้วตัถุหรือส่ิงของลามกดงักล่าวแลว้ โฆษณาหรือไข

ข่าวโดยประการใดๆ วา่มีบุคคลกระท าการอนัเป็นความผดิตามมาตราน้ี หรือ โฆษณาหรือไขข่าววา่วตัถุหรือ

ส่ิงของลากดงักล่าวแลว้จะหาไดจ้ากบุคคลใด หรือโดยวธีิใด” 

 นอกจากน้ี ยงัมีฐานความผิดอ่ืนท่ีมีค าวา่ลามก เช่น  มาตรา 388 “ผูใ้ดกระท าการอนัควรขายหนา้ต่อ

หนา้ธารก านลั โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระท าการลามกอยา่งอ่ืน” 

 อยา่งไรก็ตาม กฎหมายไม่ไดบ้ญัญติันิยามค าวา่ ลามก ไวโ้ดยตรงในประมวลกฎหมายอาญา ใหศ้าล

เขา้มาใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่าส่ิงใดเขา้ลกัษณะเป็นส่ือลามกลามกหรือไม่ ดงันั้น ความหมายค าว่าลามกใน

กฎหมายไทยจึงตีความตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกาและแนวความเห็นของนกักฎหมายไทยประกอบกนั 

ดงัน้ี 

  1) แนวค าพพิากษาศาลฎกีา  

  ลกัษณะทีถื่อไม่เป็นภาพลามก 

  ภาพพิมพ์ของกลางเป็นเพียงภาพท่ีแสดงถึงส่วนสัดความสมบูรณของร่างกายท่ีมิได้มีส่ิง

ปกปิดโดยเฉพาะส่วนล่างก็พยายามปกปิดหรือท าเป็นเพียงเงาๆ และไดล้บเลือนให้เป็นอวยัวะท่ีราบเรียบ

แลว้ ภาพไม่มีลกัษณะน่าเกลียดน่าอุดจาดบดัสีแลว้ ดงัน้ีไม่ถือวา่เป็นภาพลามกตามความหมายท่ีบญัญติัไว้

ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 88 

  ลกัษณะทีถื่อเป็นภาพลามก 

  ภาพพิมพ์ของกลางเป็นภาพหญิงสาวซ่ึงเป็นบางภาพเปิดเผยเตา้นมอย่างโจ่งแจง้ ส่วนท่ี

อวยัวะเพศแม้จะมีผา้อาภรณ์ปกปิดไว ้แต่ก็ปกปิดไวอ้ย่างหม่ินเหม่ ซ่ึงนอกจากจะอยู่ในอิริยาบทท่ีไม่

เรียบร้อยไม่น่าดูแลว้ ยงัอยูใ่นอิริยาบถท่ีน่าเกลียดน่าบดัสีอีกดว้ย กล่าวคือ มีบางภาพอยูใ่นอิริยาบทนอนก็

นอนหงายถ่างขาออกอยา่งกวา้งท านองเจตนาเพื่ออวดอวยัวะเพศอยา่งเด่นชดั ส่วนภาพท่ีอยูใ่นอิริยาบทนัง่ก็

นัง่ถ่างขาออกแมจ้ะมีผา้ปกปิดอวยัวะเพศก็เป็นผา้บางใส ซ่ึงแสดงวา่ตอ้งการอวดอวยัวะเพศเช่นเดียวกบัภาพ

                                                             

 88 ค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1223/2508 
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ในอิริยาบทนอนดงักล่าว จึงเป็นภาพท่ีมีเจตนาย ัว่ยใุหบ้งัเกิดความใคร่ทางอารมณ์โดยตรง ถือเป็นภาพลามก

ตามความหมายท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287(1)89   

  ภาพหญิงยนืเปลือยกายกอดชาย ภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปร่งตามีผูช้ายนอนกอดมือโอบ

บริเวณทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใชมื้อจบัหูโทรศพัทก์ดท่ีอวยัวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายมีแห

คลุมตวัมือขา้งหน่ึงกุมนมอีกขา้งหน่ึงกุมอวยัวะเพศ ภาพหญิงเปิดเส้ือให้เห็นนม ลว้งมือเขา้ไปในกระโปรง 

ภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงในมือลว้งไปท่ีอวยัวะเพศ และภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้น มือขา้ง

หน่ึงล้วงไปจบัท่ีอวยัวะเพศ ภาพดังกล่าวแม้ไม่เห็นอวยัวะเพศชัดเจนแต่ก็มีลักษณะส่อไปในด้านย ัว่ยุ

กามารมณ์ และภาพหญิงเปลือยตลอดร่างซ่ึงพอเห็นอวยัวะเพศไดบ้า้งถือไดว้า่เป็นภาพอนัลามก ไม่ใช่ภาพ

ศิลปะ ท่ีแสดงถึงส่วนสัดความสมบูรณ์ของร่างกาย ขอ้ความต่าง ๆ ท่ีไดบ้รรยายถึงการร่วมประเวณีของชาย

และหญิงอยา่งชดัเจนละเอียดลออ โดยบรรยายถึงอารมณ์ของชายและหญิงไปในทางย ัว่ยุกามารมณ์ แมจ้ะ

มิไดใ้ชถ้อ้ยค าหยาบคาย ก็ถือไดว้า่เป็นขอ้ความอนัลามก 90  

นอกจากค าวา่ “ลามก” แลว้ กฎหมายอาญายงัไดก้ าหนดความผดิส าหรับ “การลามกอยา่งอ่ืน”  

ในส่วนของความผดิลหุโทษ ซ่ึงศาลไดตี้ความอยา่งกวา้งครอบคลุมถึงการกล่าววาจาดว้ย เช่น ในค าพิพากษา

ฎีกาท่ี 1069/2506 วนิิจฉยัวา่ค าวา่ “การกระท าการลามกอยา่งอ่ืน” ตามประมวลกฎหมายอาญา ในมาตรา 388 

ไม่ไดห้มายความเฉพาะแต่เร่ืองเก่ียวกบัร่างกายเท่านั้น หมายความรวมถึงทางวาจาดว้ย จ าเลยกล่าวค าว่า 

“เยด็โคตรแม่มึง” ต่อหนา้ธารก านลั จึงเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 388 แลว้ 

  2) แนวความคิดเห็นของนักกฎหมาย 

  ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทัย ์อธิบายว่า “ส่ิงอนัลามก” คือ น่าอบัอายในทางเพศต่อหูตา น่า

อุจาดบดัสี ตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีเป็นศิลปะอนัแสดงถึงความงามและฝีมือของศิลปิน ศิลปะหรือลามกพิจารณา

ตามความรู้สึกของวญิญูชนผูมิ้ใช่เคร่งครัดต่อจารีตประเพณี โดยไม่ยอมเปล่ียนแปลงไปตามสมยัโลก91 

                                                             

 89 ค  าพิพากษาศาฎีกาท่ี 6301/2533 

 90 ค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3501/2531 

 91 จิตติ ติงศภทิัย,์ ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตอนที่ 2 และภาค 3, (กรุงเทพมหานคร: เนติบณัฑิตย

สภา, 2513), หนา้ 1524. 



87 
 

  ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร มีความเห็นวา่ “ส่ิงใดเป็นส่ิงอนัลามก”หรือไม่นั้น เป็นเร่ืองท่ี

ยากจะวนิิจฉยัเพราะเก่ียวพนัเร่ืองศิลปะ การท่ีจะวนิิจฉยัวา่ส่ิงใดเป็นส่ิงลามกหรือไม่นั้น จึงมิใช่การพิจารณา

ว่าส่ิงนั้นฝ่าฝืนความรู้สึกทางศีลธรรมโดยทัว่ไปของวิญญูชน แต่ตอ้งพิจารณาว่าผูท่ี้พอมีความเขา้ใจทาง

ศิลปะรู้สึกเช่นนั้นหรือไม่ ซ่ึงตอ้งพิจารณาเป็นรายๆ ไป92 

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อธิบายว่า “ส่ิงลามก” หมายถึง ส่ิงท่ีผูพ้บเห็นมี

ความรู้สึกอุจาด บดัสี หยาบชา้ นอ้มน าไปสู่ความชัว่หรือความใคร่ทางกามารมณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของ

ภาพเปลือยของมนุษยห์รือภาพอวยัวะเพศทั้งของหญิงและชาย ภาพการร่วมเพศหรือการบรรยายให้เกิด

จินตนาการดงักล่าวเพื่อย ัว่ยใุหเ้กิดกามารมณ์ 93 

  จากแนวค าพิพากษาศาลฎีกาและแนวความเห็นของนกักฎหมายไทยประกอบกนั พอสรุปได้

วา่ ส่ิงลามก หมายถึง ส่ิงนอ้มน าจิตใจน าพาใหบุ้คคลพบเห็นส่ิงท่ีไม่ดี ส่ิงน่ารังเกียจ มุ่งย ัว่ยกุามารมณ์กระตุน้

ความรู้สึกทางเพศของบุคคลท่ีพบเห็นเป็นส าคญัโดยไม่ไดค้  านึงถึงดา้นศิลปะและคุณค่าทางศีลธรรม 

  ความหมายตามกฎหมายต่างประเทศ 

  ค าวา่ “ลามก” มีค าท่ีใชอ้ยู ่2 ค  า คือ “Pornography” และ “Obscenity” มีความหมายใกลเ้คียง

กนั แต่มีการใชท่ี้แตกต่างกนั 94 ดงัน้ี 

  ค าว่า “Pornography” ใน  Merriam Webster’s Collegiate Dictionary มีท่ีมาจากภาษากรีก 

pornographos มีความหมายว่า การเขียนเร่ืองของหญิงโสเภณี แต่ปัจจุบนัรวมการบรรยายถึงพฤติการทาง

เพศ เช่น ภาพหรืองานเขียน วตัถุ เช่นหนงัสือหรือรูปภาพ ท่ีน าไปสู่ความต่ืนเตน้ทางเพศ หรือการบรรยายถึง

การกระท าท่ีมีอาการต่ืนเตน้เพื่อใหเ้กิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีรุนแรงอยา่งรวดเร็ว 

                                                             

 92 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผดิ, พิมพค์ร้ังท่ี 10 (กรุงเทพมหานคร: วญิญูชน, 2553),  หนา้ 211. 

 93 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ, พิมพค์ร้ังท่ี 11 (กรุงเทพมหานคร: 

วญิญูชน, 2557), หนา้ 212-213. 

 94 เนติ รัตนากร, “การให้ความคุ้มครองเด็กตามกฎหมายควบคุมส่ือลามก : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน .” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), หนา้ 13. 
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  ค าวา่ “Obscenity” มีท่ีมาจากภาษาลาติน obscenus หรือ obscenus มีความหมายวา่ ความรู้สึก

น่ารังเกียจหรือส่ิงท่ีน่ารังเกียจในทางศีลธรรมหรือคุณงามความดี 

  การใชค้  าทั้งสองมีความต่างกนั ค าวา่ “Pornography” ใชบ้รรยายวตัถุทั้งหมดท่ีเป็นเร่ืองทาง

เพศโดยแท ้และมุ่งต่อการปลุกเร้าอารมณ์เพศ ค าวา่ “Obscenity” ใชใ้นดา้นความรู้สึกหรือแสดงลกัษณะของ

วตัถุส่ิงลามก ส่ิงของ หรือการแสดงท่ีเป็นลามก และใชใ้นลกัษณะความผดิเก่ียวกบัส่ิงลามกในทางกฎหมาย 

  ความหมายของค าว่า “อนาจาร” 

  ความหมายทัว่ไป 

  ค าว่า “อนาจาร” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ค  า

นิยาม อนาจาร หมายถึง ความประพฤติชัว่ เป็นฐานความผิดอาญาท่ีผูก้ระท ากระท าการอนัควรขายหน้าต่อ

หนา้ธารก านลัโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระท าการลามกอยา่งอ่ืน95 

  ความหมายตามกฎหมายไทย 

  กฎหมายไทยไม่ไดบ้ญัญติันิยามค าว่า อนาจาร ไวโ้ดยตรงแมจ้ะบญัญติัค าว่าอนาจารไวใ้น

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 และมาตรา 279 ดงันั้น ความหมายค าว่าอนาจารตามกฎหมายไทยจึง

ตีความตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกาและแนวความเห็นของนกักฎหมายไทยประกอบกนั ดงัน้ี 

  1) แนวค าพพิากษาศาลฎกีา 

  การกระท าอนาจารคือการกระท าท่ีไม่สมควรในทางเพศ เพียงแต่กอดจูบลูบคล า แตะตอ้ง

เน้ือตวัร่างกายในทางไม่สมควรก็เป็นความผิดส าเร็จแลว้ ส่วนการกระท าช าเราจะเป็นความผิดส าเร็จเม่ือใช้

อวยัวะเพศของชายบงัคบัใส่ล่วงล ้ าเขา้ไปในอวยัวะเพศของหญิง การกระท าช าเราจึงรวมถึงการกระท า

อนาจารอยูใ่นตวั 96 

  2) แนวความคิดเห็นของนักกฎหมาย 

                                                             

 95 ราชบณัฑิตยสถาน, เร่ืองเดิม, หนา้ 1368. 

 96 ค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4024/2534 และค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2049/2560 
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  ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทัย ์อธิบายว่า “การกระท าอนาจาร” เป็นความประพฤตินอกแบบ

หรือชัว่หรือไม่สมควรทางเพศ การกระท าท่ีฝ่าฝืนศีลธรรมอนัดี โดยไม่ไดห้มายความเฉพาะถึงในทางความ

ใคร่หรือในประเวณีเท่านั้น แต่รวมถึงการท าใหอ้บัอายขายหนา้ในทางเพศดว้ย ตอ้งเป็นการกระท าต่อเน้ือตวั

ร่างกายของบุคคลโดยตรงแลว้ถือวา่เป็นการกระท าในลกัษณะอนาจารได ้โดยการพิจารณาถึงลกัษณะการ

กระท าท่ีปรากฎว่ามีการกระท าท่ีท าให้ผูถู้กกระท าเกิดความรู้สึกอบัอายในทางเพศดว้ย ดงันั้น การกล่าว

ถอ้ยค า เขียนภาพ แมเ้ป็นการกระท าทางเพศ แต่ไม่ถือเป็นอนาจารเพราะไม่ไดเ้ป็นการกระท าต่อเน้ือตวัของ

บุคคลโดยตรง การกระท าอนาจาร เช่น การกอด ปล ้า หรือสัมผสัจบัอวยัวะเพศอยา่งใดของหญิง แต่ถา้การ

กระท านั้นเป็นการกระท าโดยสมคัรใจไม่เป็นการอนาจาร97 

  ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร อธิบายวา่ “การกระท าอนาจาร” คือ การกระท าท่ีในทางภาวะ

วิสัยเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนความรู้สึกอบัอายในทางเพศโดยทัว่ไปอย่างร้ายแรง และเป็นการกระท าท่ี

ในทางอตัวิสัยไดถู้กกระท าลงดว้ยความตอ้งการทางเพศหรือความใคร่ การกระท าท่ีเป็นอนาจารเป็นการ

กระท าท่ีมุ่งหมายหรือประสงค์เพื่อก่อหรือระงบัความตอ้งการทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศของตนเองหรือ

ผูอ่ื้น เช่น การกอด จูบ ลูบคล า สัมผสัจบัตอ้งอวยัวะเพศของหญิง และการกระท าท่ีเป็นอนาจารต่อเน้ือตวั

ของบุคลแมจ้ะเป็นการผา่นบนเส้ือผา้ก็ตาม 98 

  วรีะวฒัน์ ปวราจารย ์อธิบายวา่ อนาจาร คือ การกระท าท่ีไม่สมควรในทางเพศต่อร่างกายของ

บุคคลอ่ืนอนัเป็นการกระท าต่อเน้ือตวับุคคลอ่ืน เช่น เพียงกอดจูบลูบคล า แตะเน้ือตวัร่างกายในทางไม่

สมควร การกระท าต่อเน้ือตวับุคคลท่ีไม่สมควรทางเพศมิไดห้มายความเฉพาะการประเวณีหรือความใคร่

เท่านั้น แต่รวมถึงการกระท าให้อบัอายขายหนา้ทางเพศดว้ย ดงันั้น การกล่าวถอ้ยค า การเขียนภาพ แมจ้ะไม่

สมควรในทางเพศ แต่มิไดก้ระท าต่อเน้ือตวั จึงไม่ใช่อนาจาร 99 

                                                             

 97 จิตติ ติงศภทิัย,์ เร่ืองเดิม, หนา้ 1484-1485. 

 98 คณิต ณ นคร, เร่ืองเดิม, หนา้ 433-434. 

 99 ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ , บรรณาธิการ , รวมค าบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัย  67 ปีการศึกษา 2557 เล่มที่ 15 

(กรุงเทพมหานคร: ส านกัอบรมศึกษากฎหมายเนติบณัฑิตยสภา, 2557), หนา้ 267-268. 
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  จากแนวค าพิพากษาศาลฎีกาและแนวความเห็นของนกักฎหมายไทยประกอบกนั พอสรุปได้

วา่ อนาจาร หมายถึง การกระท าท่ีไม่สมควรทางเพศมุ่งกระท าต่อเน้ือตวัร่างกายบุคคลอ่ืน ท าใหผู้อ่ื้นรู้สึกอบั

อายในทางเพศ 

  ความหมายตามกฎหมายต่างประเทศ 

  Oxford Dictionary ได้ให้นิยามค าว่า “อนาจาร” (indecent) ถ้าเป็นค าคุณศพัท์ adjective100 

หมายถึง 

  (1) เป็นพฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไปท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ความสัมพนัธ์ในเร่ืองทางเพศ (การกระท าท่ีไม่เหมาะสม) 

  (2) ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร 

  Black’s Law Dictionary indecency ไดใ้ห้นิยามค าว่า “อนาจาร” (indecent)101 หมายถึง ส่ิงท่ี

เป็นท่ีน่ารังเกียจของขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ความแตกต่างของค าว่า “ลามก” กบั “อนาจาร” 

 ค าว่า ลามก กบั อนาจาร ความหมายของค าทั้งสองค ามีความเหมือนกันในส่วนของเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัเพศ โดยแตกต่างกนัในส่วนของค าวา่ ลามก เป็นส่ิงนอ้มน าจิตใจน าพาใหบุ้คคลพบเห็นส่ิงท่ีไม่ดี ส่ิง

น่ารังเกียจ มุ่งย ัว่ยกุามารมณ์กระตุน้ความรู้สึกทางเพศของบุคคลท่ีพบเห็นเป็นส าคญั โดยไม่ไดค้  านึงถึงดา้น

ศิลปะและคุณค่าทางศีลธรรม ตามท่ีปรากฎค าวา่ลามกในประมวลกฎหมายอาญาบญัญติัค าวา่ลามกในมาตรา 

287   

 ค าวา่ อนาจาร เป็นการกระท าท่ีไม่สมควรทางเพศโดยไม่มุ่งหมายเป็นการย ัว่ยกุระตุน้ความรู้สึกทาง

เพศแก่บุคคลท่ีไดพ้บเห็น แต่มุ่งกระท าต่อเน้ือตวัร่างกายบุคคลอ่ืนท าให้ผูอ่ื้นรู้สึกอบัอายในทางเพศ เช่น 

                                                             

 100  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. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/conform
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/accept
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/behaviour
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/relation
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/matter
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/act#act
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/appropriate
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/fitting
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/leap
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/suggestion
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/haste
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บุคคลเปลือยกายเดินในท่ีสาธารณะจะเป็นการ อนาจาร ไม่ใช่เป็น ลามก ตามท่ีปรากฎค าว่าอนาจารใน

ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 283ทว ิมาตรา 284 

 ค าว่า ลามก กบั อนาจาร โดยส่วนใหญ่เขา้ใจว่ามีความหมายเหมือนกนัเป็นค าเดียวกนั “ลามก

อนาจาร” ปรากฎในพระราชบญัญติัประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 

“ห้ามไม่ให้ออกอากาศเน้ือหารายการท่ีมีลกัษณะขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีการกระท าซ่ึงเขา้

ลกัษณะลามกอนาจาร” ใช้ค  าว่า “ลามกอนาจาร” มีความหมายว่า การก าหนดเน้ือหาท่ีห้ามออกอากาศใน

เน้ือหาเป็นการกระท าต่อบุคคลหรือแสดงออกในรูปแบบต่างๆ อนัมีลกัษณะเป็นการกระท าท่ีไม่สมควร

ในทางเพศ 

 โดยในปี พ.ศ. 2556 ส านักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พิจารณาบทลงโทษช่อง 

“รายการแก๊งการ์ตูน” ของ บริษทั โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์ท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสมแก่เด็ก โดยมี

ฉากท่ีท าให้ก่อให้เกิดการย ัว่ยุทางเพศ มีท่าทางการมีเพศสัมพนัธ์ เขา้ลกัษณะการห้ามออกอากาศรายการ

เน้ือหาขดัต่อศีลธรรม และลามกอนาจารมาเผยแพร่ตามมาตรา 37 ตามพระราชบญัญติัประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 โดยงดออกอากาศการ์ตูนดงักล่าว ใหเ้หตุผลเน่ืองจากทางสถานี

เป็นช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรรมการดา้นคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ให้ความเห็นว่า “การแบนการ์ตูนดังกล่าวต้องให้เหตุผลประกอบว่าใช้ดุลพินิจการพิจารณา

ความผดิตามมาตรา 37 นั้นดว้ยฐานความผดิใด เน่ืองจากความหมายของการกระท าผดิในฐานขดัต่อศีลธรรม

อนัดี หรือฐานลามกอนาจาร หรือการคุม้ครองเด็กมีขอบเขตท่ีกวา้งมาก” 102 

 มติของส านักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจากการพิจารณาบทลงโทษช่องของ บริษทั โรส 

มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ความผิดตามมาตรา 37 พระราชบญัญติัประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 แสดงให้เห็นถึงปัญหาค าของกฎหมาย ค าวา่ “ลามกอนาจาร” ท่ีมีขอบเขตกวา้ง

เกินไปในกฎหมาย จนท าใหเ้กิดปัญหาในการตีความ 

                                                             

 102ไทยรัฐ  รวมกระแสชาวเน็ตแอนตี้ กสท.ขอความเป็นธรรมให้ ‘ เคนชิโร่’  [ออนไลน์] , 2556 http: / /
www.thairath.co.th/content/366372 [2 เมษายน 2558]. 

http://www.thairath.co.th/content/366372%20%5b2
http://www.thairath.co.th/content/366372%20%5b2
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 แนวทางการให้ความหมายลามกและอนาจารตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงแนวทางการให้ความหมายส่ือลามกตามกฎหมายต่างประเทศวา่ไดใ้หบ้ทนิยาม

ของค าวา่ลามกและอนาจารเป็นการเฉพาะหรือไม่ เพื่อน าไปสู่แนวทางการพิจารณาความหมายการตีความ

ของถอ้ยค าดงักล่าวใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือ 

 แนวทางการให้ความหมายประเทศองักฤษ  

 คดี R. v. Hicklin ปี พ.ศ. 2411 เป็นคดีสร้างบรรทดัฐานไดใ้ห้จ  ากดัความของค าว่า ลามก โดยให้

นิยามของค าวา่ “ลามก” ในคดีมุ่งหมายถึงส่ิงท่ีน ามาประกอบดว้ย คือส่ิงเหล่านั้นมีแนวโนม้ก่อให้เกิดความ

เส่ือมทรามในทางศีลธรรมแก่ผูบ้ริโภคส่ิงเหล่านั้น ตลอดจนก่อให้เกิดผลเป็นการมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม

หรือเส่ือมทราม103 

 กฎหมายควบคุมส่ิงพิมพ์ลามก (The Obscene Publication Act 1959) ได้มีการให้ความหมายใน

ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัตามมา ในวตัถุประสงคข์องกฎหมายการพิจารณาวา่เป็นส่ิงลามกเป็นส่ิงท่ีประกอบกนั

ทั้งหมดทุกส่วนส่งผลกระทบท าให้ผูท่ี้อ่าน พบเห็น หรือการไดย้ินส่ิงเหล่านั้นมีแนวโน้มท่ีเกิดความเส่ือม

ทรามทางศีลธรรม104  

 แนวทางการให้ความหมายประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ประเทศท่ีให้ความคุม้ครองเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ของประชาชนในบทบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เร่ืองการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ มาตรา 1 (The 

                                                             

 103 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. 
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First Amendment) แต่กฎหมายไม่ไดใ้ห้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไร้ขอบเขต การแสดงความ

คิดเห็นในทางไม่เหมาะสมยอ่มไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายและถือวา่ผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 

ดงันั้นสามารถบญัญติักฎหมายควบคุมส่ือลามกได ้ 

 ในปี พ.ศ. 2500 คดี Roth v. United state เกิดเป็นคดีท่ีวางบรรทดัฐานการพิจารณาเร่ืองส่ิงลามกเป็น

คดีแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 คดี Miller v. California ไดว้างบรรทดัฐานการพิจาiณาวา่ส่ิงใดเป็นส่ิงลามกซ่ึง

แกไ้ขจากคดี Roth v. United state โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาเรียกวา่ “Three-Prong Test” มีหลกัส าคญั 3 

ประการ ดงัต่อไปน้ี 105 

  (ก) พิจารณาจากความนึกคิดของวิญญูชนในสมยันั้น เป็นวิญญูชนทัว่ไป (average person) 

ของชุมชนนั้นๆ มิใช่วิญญูชนของประเทศโดยรวม เม่ือมองงานนั้นโดยรวมว่าเป็นงานท่ีน้อมน าให้เกิด

ตณัหาหรือไม ่  

  (ข) งานท่ีบรรยายหรือพรรณาถึงการกระท าทางเพศในความหมายท่ีมีการก าหนดโดยเฉพาะ

ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายของแต่ละมลรัฐ 

  (ค) งานช้ินนั้นปราศจากคุณค่าตามสมควรทางวรรณกรรม ศิลปะ การเมืองการปกครอง หรือ

วิชาการหรือไม่  และได้น ามาใช้เป็นบรรทดัฐานในการวินิจฉัยช้ีขาดความเป็นวตัถุลามกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 ปัจจุบนัหลกัเกณฑ์ในคดี Miller v. California ไดถู้กน ามาใช้เป็นบรรทดัฐานในการวินิจฉัยช้ีขาด

ความเป็นส่ือลามกของสหรัฐอเมริกา โดยแนวทางการพิจารณาวา่ส่ิงใดเป็นส่ือลามกของสหรัฐอเมริกาใน

                                                             

 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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ระดบัสหรัฐและระดบัมลรัฐมีความแตกต่างตามสภาพสังคม กฎหมายบญัญติัห้ามและก าหนดโทษเก่ียวกบั

การครอบครองเพื่อการคา้และการน าเขา้ส่งออก การขนส่ง การกระจายเสียงและการเผยแพร่ส่ือลามก ดงัน้ี 

 กฎหมายระดับสหรัฐ (Federal Law) ก าหนดองคป์ระกอบความผดิดงัน้ี 

  (1) การครอบครองโดยเจตนาเพื่อขายส่ิงลามกบนอาณาเขตสหรัฐ106 

  (2) การน าเขา้หรือส่งออกวตัถุอนัลามก107 

  (3) การขนส่งวตัถุลามกเพื่อการขายหรือจ าหน่ายส่ิงลามก108 

  (4) การมีส่วนในธุรกิจการขายหรือจ าหน่ายส่ิงลามก109 

  (5) การกระจายเสียงดว้ยถอ้ยค าอนัลามก110 

  (6) การเผยแพร่วตัถุอนัลามกผา่นทางเคเบิลหรือรายการโทรทศัน์ 111 

 กฎหมายระดับมลรัฐ (State Law) โดยกฎหมายของมลรัฐมีความแตกต่างกนัตามสภาพของสังคม 

แต่ก็มีบทบญัญติัความผิดท่ีเหมือนกบัระดบัสหรัฐหลายฐานความผิด เช่น การขาย การยืม การน าออกแสดง

หรือการเผยแพร่ส่ิงลามก  

 กฎหมายระดบัมลรัฐท่ีมีนิยามความหมายของค าวา่ ลามก มีตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

 กฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State) ได้ก าหนดความหมายของค าว่า ส่ิงลามก 

หมายความถึง ส่ิงท่ีประกอบกนัทั้งหมด พิจารณาจากความนึกคิดของวิญญูชนทัว่ไปในสมยันั้น ตดัสินวา่ส่ิง

                                                             

 106 Title 18 of the United States Code, Section 1460 
 107 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 
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ลามกตอ้งเป็นส่ิงท่ีดึงดูดอารมณ์ทางเพศ ไม่วา่จะดว้ยการบรรยายหรือพรรณาพฤติกรรมทางเพศอยา่งชดัแจง้ 

และส่ิงนั้นปราศจากคุณค่าตามสมควรทางวรรณกรรม ศิลปะ การเมืองการปกครอง หรือวทิยาศาสตร์ 112 

 กฎหมายมลรัฐเคนทกักี ้(Kentucky State) ก าหนดค านิยามของค าวา่ ลามก หมายความถึง  

(ก) พิจารณาจากความนึกคิดของวิญญูชนทัว่ไปในสมยันั้น ตดัสินว่าส่ิงลามกต้องเป็นส่ิง

น าไปสู่การดึงดูดเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศ 

(ข) โดยการบรรยายหรือพรรณาพฤติกรรมทางเพศในทางน่ารังเกียจ 

(ค) ส่ิงนั้นปราศจากคุณค่าตามสมควรทางวรรณกรรม ศิลปะ การเมืองการปกครอง หรือ

วทิยาศาสตร์ 113 

 กฎหมายมลรัฐฟลอริด้า (Florida State) ไดก้  าหนดค านิยามค าวา่ พฤติกรรมทางเพศ หมายความถึง 

การร่วมเพศหรือการจ าลองการร่วมเพศ การเพศสัมพนัธ์ในลกัษณะเบ่ียงเบนทางเพศ การแสดงใหเ้ห็นความ

ทารุณโหดร้าย การร่วมเพศระหว่างคนกบัสัตว ์การส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง หรือการแสดงอวยัวะเพศ 

หรืออวยัวะในร่างกายในลกัษณะการเชิญชวนทางเพศ หรือการกระท าใดๆท่ี มีลกัษณะก่อให้เกิดความ

รุนแรงหรือการจ าลองความรุนแรงทางเพศ แต่ไม่รวมถึงการท่ีมารดาใหน้มบุตร 

  การแสดงออกทางเพศ หมายถึง การท่ีเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 18 ปีเข้าไปมีส่วนร่วมใน

พฤติกรรมทางเพศ 114 

                                                             

 112 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. กฎหมายระหว่างประเทศเกีย่วกบัส่ือลามกเด็กออนไลน์ 

 คณะผูว้ิจยัได้ท าการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศท่ีได้ก าหนดฐานความผิดและองค์ประกอบ

ความผิดเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัและปราบปรามส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ต แยกออกเป็นกลุ่ม 

ดงัน้ี 

  1) อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก  

  เป็นกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองสิทธิเด็ก โดยก าหนดสิทธิขั้น

พื้นฐานของเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการกระท าทางเพศท่ีมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อป้องกนั

การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจารและท่ีเก่ียวกบัส่ิงลามกอนาจาร115  โดยก าหนดให้รัฐ

ภาคีด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศเพื่อป้องกนัการกระท าท่ีเก่ียวกบัเพศ

ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย116 ในความเห็นคณะผูว้ิจยั แมไ้ม่มีมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามส่ือลามก

เด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยตรง แต่การเผยแพร่ส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ตถือไดว้า่เป็นการกระท า

เก่ียวกบัเพศต่อเด็กท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายรูปแบบหน่ึงท่ีกฎหมายระหวา่งประเทศใหค้วามคุม้ครอง 

  2) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เร่ืองการขายเด็ก การคา้ประเวณีเด็กและส่ือ

ลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก 

  เม่ือมีการตราพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เร่ืองการขายเด็ก การคา้ประเวณี

เด็กและส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก เป็นการเพิ่มเติมอนุสัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กในเร่ืองการแสวงประโยชน์จากเด็ก

                                                             

 (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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ในการแสดงลามกอนาจารและท่ีเก่ียวกบัส่ิงลามกอนาจาร และก าหนดใหรั้ฐภาคีด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสม

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อป้องกนัการกระท าท่ีเก่ียวกบัเพศท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ขอ้ 34 

และขอ้ 35 ในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กฯไดก้ าหนดความหมาย “ส่ือลามกที่เกี่ยวกบัเด็ก 

(Child pornography) หมายความรวมถึง ส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงเด็กเขา้มามีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งในกิจกรรมทางเพศ

อยา่งชดัแจง้ ทั้งท่ีเป็นจริงหรือจ าลองข้ึน หรือการน าเสนออวยัวะส่วนใดในทางเพศของเด็กเพื่อมุ่งประสงค์

หลกัในทางเพศ” 117 โดยรัฐภาคีตอ้งมีมาตรการทางอาญาลงโทษการกระท าในเร่ืองส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก118 

ฐานความผิดในเร่ืองส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก ผูใ้ดกระท าการผลิต แจกจ่าย เผยแพร่ น าเขา้ ส่งออก เสนอ ขาย 

ครอบครองเพื่อมุ่งกระท าเก่ียวกบัส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก ตอ้งมีบทลงโทษกฎหมายอาญาหรือกฎหมายท่ีมี

โทษทางอาญาท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะความร้ายแรงของการกระท าความผิด ไม่วา่การกระท านั้นจะกระท าใน

ราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัร119  

  จากการศึกษาพบว่า กฎหมายระหว่างประเทศมีการก าหนดมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามส่ือลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยตรง โดยก าหนดฐานความผิดเร่ืองส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กไวใ้น

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กฯ รัฐภาคีตอ้งด าเนินมาตราทางอาญาลงโทษผูก้ระท าความผิด

ในเร่ืองส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก ถือไดว้า่เป็นการสร้างมาตรการทางกฎหมายระหวา่งประเทศในการคุม้ครอง

เด็กในสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั ทั้งน้ี ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีทั้งในอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เร่ืองการคา้เด็ก และการคา้ประเวณีและส่ือลามก

ท่ีเก่ียวกบัเด็ก 

 2. กฎหมายต่างประเทศเกีย่วกบัส่ือลามกเด็กออนไลน์ 

                                                             

 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 มีการก าหนดฐานความผิดและองค์ประกอบความผิด แยกออกเป็นกลุ่ม 

ดงัน้ี 

  1) กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 

  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมภาคีในอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก แต่ไดมี้กฎหมาย

หลายฉบบัในประเทศท่ีให้ความคุม้ครองเด็กในเร่ืองส่ือลามกบนอินเทอร์เน็ตและให้ความคุม้ครองเร่ืองส่ือ

ลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ต สามารถแยกไดเ้ป็นกลุ่ม ดงัน้ี 

  1.1) กฎหมาย Communication Decency Act of 1996 (CDA) ก าหนดฐานความผิดการใช้

คอมพิวเตอร์ส่งขอ้มูลลกัษณะลามกอนาจารให้แก่บุคคลอายุต ่ากวา่ 18 ปี 120 โดยกฎหมาย CDA มุ่งให้ความ

คุม้ครองเด็กจากส่ือลามกบนอินเทอร์เน็ต แมก้ฎหมาย  CDA ถูกศาลพิพากษาวา่ขดัต่อรัฐธรรมนูญเน่ืองจาก

การจ ากดัเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็น  

  แมไ้ม่ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ต

โดยตรง แต่กฎหมายดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเด็ก

จากส่ือลามกท่ีไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต 

  1.2) กฎหมาย Child Pornography Protection Act of 1996 (CPPA) ได้ก าหนดฐานความผิด

การน าเด็กเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการผลิตภาพลามกบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงไดก้ าหนดความผิดเก่ียวกบัการตดั

ต่อภาพลามกเด็กในภาพท่ีเป็นของจริง หรือภาพดงักล่าวถูกสร้างข้ึน เลียนแบบ ดดัแปลงให้ปรากฎเด็กท่ีมี

ตวัตนจริงๆ121 มาตรา 2256 ใหนิ้ยาม “ส่ิงลามก” หมายถึง ภาพถ่าย ฟิลม์ วดีีโอ รูปภาพ หรือคอมพิวเตอร์ ไม่

วา่การผลิตส่ิงลามกนั้น จะเกิดข้ึนโดยอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจกัรกล หรือเกิดข้ึนโดยวธีิอ่ืนใดก็ตาม 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 computer-

generated image or picture,  whether made or produced by electronic,  mechanical,  or other means,  of sexually explicit 

conduct, where- 
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 (a) ก าหนดหากการผลิตส่ิงลามกมีการใชเ้ด็กเพื่อการแสดงจริงๆ  

 (b) หากส่ิงลามกดงักล่าวเด็กเขา้ร่วมในการผลิตจริงๆ รวมถึงไดก้ าหนดความผิดเก่ียวกบัการ

ตดัต่อภาพลามกเด็กในภาพท่ีเป็นของจริง 

 (c) ภาพดงักล่าวถูกสร้างข้ึน เลียนแบบ ดดัแปลงใหป้รากฎเด็กท่ีมีตวัตนจริงๆ  

 (d) ภาพดงักล่าวไดถู้กโฆษณา เชิญชวน แสดง พรรณนา หรือจ าหน่ายในทางท่ีท าให้รู้สึกวา่

เป็นของจริง 

  CPPA ถูกศาลพิพากษาว่าขดัต่อรัฐธรรมนูญเน่ืองจากการจ ากดัเสรีภาพในการพูดและการ

แสดงความคิดเห็น ถอ้ยค าของกฎหมายมาตรา 2256 (b) และ มาตรา 2256 (d) กวา้งเกินไป  

  กฎหมาย CPPA แสดงให้เห็นถึงความพยายามก าหนดฐานความผิดส่ือลามกมกเด็กบน

อินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างมาตรการทางกฎหมายการในการป้องกนัและปราบปรามส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบน

อินเทอร์เน็ต 

  1.3) กฎหมาย Child Online Protection Act of 1998 (COPA) ได้ก าหนดฐานความผิด ห้าม

การติดต่อส่ือสารใดๆ ดว้ยวตัถุประสงคท์างการคา้ท่ีผูเ้ยาวเ์ขา้ถึงวตัถุท่ีมีลกัษณะลามกอนาจารหรือมีลกัษณะ

ยัว่ยุความต้องการทางเพศ123 กฎหมาย  COPA ในส่วนห้ามผู ้เยาว์เข้าถึงเน้ือหาเป็นกฎหมายท่ีขัดต่อ

รัฐธรรมนูญเน่ืองจากกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นและไดถู้กยกเลิกไป  

  กฎหมาย COPA แมไ้ม่ไดก้  าหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบน

อินเทอร์เน็ตโดยตรง แต่กฎหมายดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการ

คุม้ครองเด็กจากส่ือลามกท่ีไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกบักฎหมาย 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

ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตจากโรงเรียนและห้องสมุดสาธารณะ  

  แมไ้ม่ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ต

โดยตรง แต่กฎหมายดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเด็ก

จากส่ือลามกท่ีไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกบักฎหมาย CDA และกฎหมาย CPPA 

    กฎหมายของสหรัฐอเมริกาในเร่ืองการควบคุมส่ือลามก สามารถแบ่งการคุม้ครองเด็กออกได้

เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ  

  1. กฎหมายกลุ่มให้ความคุม้ครองเด็กจากเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตในกฎหมาย 

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. กฎหมายกลุ่มให้ความคุม้ครองเด็กจากส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ตเป็นการ

เฉพาะ ในกฎหมาย Child Pornography Protection Act of 1996 (CPPA) 

  แมใ้นปัจจุบนัในสหรัฐอเมริกามีเฉพาะกฎหมาย Children’s Internet Protection Act of 2000 

(CIPA)  ท่ี มีผลใช้บังคับอยู่  เ น่ืองจากกฎหมาย Communication Decency Act of 1996 กฎหมาย Child 

Pornography Protection Act of 1996 (CPPA) และ กฎหมาย Child Online Protection Act of 1998 (COPA) 

ไดถู้กยกเลิกไปเน่ืองจากกฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญ  แสดงใหเ้ห็นวา่กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกายงัไม่

มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปราบส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ต

โดยตรง แต่มีมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเด็กจากส่ือลามกท่ีไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต 

  2) กฎหมายประเทศองักฤษ 

  ราชอาณาจักรอังกฤษได้เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และได้มีมาตรการทาง

กฎหมายใหค้วามคุม้ครองเร่ืองส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ 
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  กฎหมาย Protection of Children Act 1978 ได้ก าหนดฐานความผิดการกระท าเก่ียวกบัภาพ

ลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ต ในฐานความผดิ น ามา หรือยอมใหน้ ามาซ่ึงภาพลามกเด็ก หรือภาพตดัต่อเด็ก124  

   กฎหมาย Obscene Publication Act 1959 (OPA)125 มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมส่ิงพิมพ์ลามก

โดยการเผยแพร่ส่ิงพิมพล์ามกในรูปของขอ้ความหรือรูปภาพ ท่ีสามารถอ่านและมองเห็นได ้รวมทั้งการ

บนัทึกเสียงและบนัทึกลงในวตัถุอ่ืนๆ126 และในมาตรา 1(1) ได้ให้นิยามค าว่า “ส่ิงพิมพ์ลามก” ส่ิงท่ีเป็น

ส่ิงพิมพล์ามกต่อเม่ือเน้ือหาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของส่ิงพิมพ ์เป็นส่ิงท่ีขดัต่อศีลธรรมของบุคคลซ่ึงอ่าน 

มองเห็น หรือไดย้นิเน้ือหาท่ีอยูใ่นนั้น127  

  3) สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดเ้ขา้ร่วมภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก และไดมี้มาตรการทาง

กฎหมายใหค้วามคุม้ครองเร่ืองส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก กล่าวคือ 

  ประมวลกฎหมายอาญา German Penal Code ก าหนดฐานความผิดเร่ืองการควบคุมส่ือลามก

ท่ีเก่ียวกบัเด็ก ในฐานความผิดในเร่ืองการควบคุมส่ือลามกอนัเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ในมาตรา 

184(3) ในฐานความผดิการเผยแพร่ส่ิงลามก หรือการแสดงส่ิงลามกต่อสาธารณะ ส่ง หรือน าแสดง หรือดว้ย

วิธีการใด เพื่อให้ไดเ้ห็นส่ิงลามกเหล่านั้น หรือ ผลิต จดัท า จดัหา เก็บไวเ้พื่อการโฆษณา หรือดว้ยวิธีการ

ใด128 โดยก าหนดบทลงโทษถา้เป็นส่ิงลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กตอ้งระวางโทษท่ีหนกัข้ึน (จ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึง

หา้ปี หรือปรับตามกฎหมาย หรือทั้งจ  าทั้งปรับ)  

                                                             

 124 Protection of Children Act 1978, section 1(1) 

 125 วราภรณ์ วนาพิทกัษ,์ เร่ืองเดิม, หนา้ 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) 
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  ประมวลกฎหมายอาญา German Penal Code ได้แยกบทบญัญติัเร่ืองส่ือลามกเด็กและส่ือ

ลามกผูใ้หญ่ กฎหมายก าหนดใหผู้ท่ี้กระท าความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือลามกเด็กตอ้งรับโทษท่ีสูงกวา่ส่ือลามก

ผูใ้หญ่ โดยน ามาตรการทางกฎหมายในการก าหนดฐานความผิดและองคป์ระกอบความผิดในพิธีสารเลือก

รับของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก เร่ืองการคา้เด็ก และการคา้ประเวณีและส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กมาก าหนด

เป็นมาตรการทางกฎหมายในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการคุม้ครองเด็กจากส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก แม้

ไม่ไดก้  าหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยตรง แต่กฎหมาย

ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงมาตรการทางกฎหมายในประเทศท่ีมีการคุม้ครองเด็กจากส่ือลามกท่ีไม่เหมาะสม 

  4) กฎหมายสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

  สาธารณรัฐสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก และไดมี้มาตรการทางกฎหมาย

ใหค้วามคุม้ครองเร่ืองส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก กล่าวคือ 

  ในประมวลกฎหมายอาญาสิงคโปร์ (Singapore Penal Code) ได้ก าหนดฐานความผิดเร่ือง

หา้มน าส่ิงลามกมาเผยแพร่ใหก้บัเด็ก หา้มการกระท าการจ าหน่าย ใหเ้ช่า น าออกแสดง ส่ิงลามกใหแ้ก่บุคคล

ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ยีสิ่บเอด็ปี โดยก าหนดบทลงโทษไวจ้  าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ129  

  ประมวลกฎหมายอาญาสิงคโปร์ ไม่ไดแ้ยกส่ือลามกเด็กออกจากส่ือลามกผูใ้หญ่ แต่ก าหนด

มาตราการทางอาญาในฐานความผดิเฉพาะเร่ืองการหา้มเผยแพร่ส่ิงลามกใหแ้ก่เด็กเท่านั้น และไม่ไดก้  าหนด

มาตรการป้องกนัและปราบปรามส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยตรง 

  สามารถแยกเกณฑก์ารพิจารณาส่ิงลามกได ้2 กลุ่ม คือ ประเทศก าหนดฐานความผิดส่ือลามก

เด็กเป็นการเฉพาะ และประเทศไม่ไดก้  าหนดฐานความผดิส่ือลามกเด็กเป็นการเฉพาะ 

  1) ประเทศก าหนดฐานความผิดส่ือลามกเด็กเป็นการเฉพาะ ไดแ้ก่สหรัฐอเมริกา ประเทศ

องักฤษ และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

  2) ประเทศไม่ไดก้  าหนดฐานความผดิส่ือลามกเด็กเป็นการเฉพาะ ไดแ้ก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

                                                             
129 Singapore Penal Code, section 293 
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  3. หลกักฎหมายประเทศไทยเกีย่วกบัส่ือลามกเด็ก 

  ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่า

ดว้ยสิทธิเด็ก เร่ืองการขายเด็ก การคา้ประเวณีเด็กและส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก ไดมี้มาตรการทางกฎหมายให้

ความคุม้ครองเร่ืองส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก แยกออกเป็นกลุ่ม ดงัน้ี 

  1) ประมวลกฎหมายอาญา ไม่มีบทนิยามค าว่า ส่ือลามก ไว ้แต่ได้ก าหนดมาตรการทาง

กฎหมายในฐานครอบครอง ส่งต่อส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กไวโ้ดยตรง ซ่ึงปรากฎอยู่ ในประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 287/1130 และความผิดเก่ียวกับการคา้ส่ือลามกเด็กไวใ้นมาตรา 287/2131 ถือได้ว่า กฎหมาย

ก าหนดฐานความผิดและองคป์ระกอบความผิด สอดคลอ้งกบัฐานความผิดและองคป์ระกอบความผิดในพิธี

สารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เร่ืองการขายเด็ก การคา้ประเวณีเด็กและส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก 

   2) พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546  

  ในพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546  ไม่มีบทนิยามค าวา่ ลามก ไว ้แต่มีหลกัเร่ืองการ

ควบคุมส่ือลามกเด็ก ในมาตรา 26 (9) ไดก้  าหนดฐานความผิดการกระท าบงัคบั ขู่เขญ็ ใชช้กัจูง ยยุง ส่งเสริม 

หรือยินยอมให้เด็กเป็นผูแ้สดงการกระท าท่ีมีลกัษณะลามกอนาจาร แสดงให้เห็นวา่พระราชบญัญติัคุม้ครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 มีมาตรการความทางอาญาในการคุม้ครองเด็กจากส่ิงลามกอนาจาร แต่เฉพาะฐานความผิด

หา้มการกระท าโดยน าเด็กจริงๆ มาเป็นผูแ้สดงลกัษณะลามกอนาจาร 

  ในพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นการให้ความคุม้ครองเด็กจากการถูกกระท า

ทางกายภาพท่ียงัไม่ครอบคลุมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบนั ท่ีไม่ได้คุกคามเด็กเฉพาะการน าตวัเด็กจริงไป

แสดง แต่รวมถึงการน าส่ือลามกอนาจารจากเด็กหรือจ าลองภาพเด็กลกัษณะลามกอนาจารแลว้น าไปเผยแพร่

บนอินเทอร์เน็ต จึงเกิดปัญหาพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ฐานความผิดไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหาส่ือลามกเด็กในปัจจุบนัและอตัราโทษท่ีกฎหมายก าหนดนอ้ยเกินไป ไม่สามารถปราบปรามส่ือลามก

ท่ีเก่ียวกบัเด็กบนอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                                                             
130  แกไ้ขเพ่ิมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี24) พ.ศ. 2558 
131  แกไ้ขเพ่ิมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี24) พ.ศ. 2558 
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  3) พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ไม่มีบทนิยาม

ค าว่า ลามก ไวใ้นกฎหมาย มีเพียงมาตรา 14(4) ก าหนดฐานความผิดแก่ผูน้ าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงมี

ลกัษณะอนัลามก และมาตรา 14(5) ผูท่ี้เผยแพร่หรือส่งต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์มีลกัษณะอนัลามกตามมาตรา 

14 (4) 

 พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ก าหนดฐาน

ความผดิส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็กไวเ้ฉพาะ ก าหนดไวใ้นรูปของการควบคุมส่ือลามกบนอินเทอร์เน็ตทัว่ไป ซ่ึง

กวา้งกวา่และครอบคลุมทั้งส่ือลามกเด็กและผูใ้หญ่ดว้ย   

 จากการศึกษากฎหมายไทยเก่ียวกบัส่ือลามก พบวา่ในกฎหมายไทยไดก้ าหนดฐานความผิดเก่ียวกบั

การครอบครอง จ าหน่ายส่ือลามกเด็กไวโ้ดยเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดเก่ียวกบัการ

บงัคบั ขู่เข็ญ ใช ้ชกัจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท าการอนัมีลกัษณะลามกอนาจาร ไม่

วา่จะเป็นไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด ใน พ.ร.บ. คุม้ครองเด็ก แต่ยงัไม่มีการก าหนดฐาน

ความผิดเก่ียวกบัส่ือลามกเด็กออนไลน์ไวโ้ดยเฉพาะ เพราะ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ เป็นการก าหนดความผิดเก่ียวกบัการน าเข้าส่ือลามกทัว่ไป ไม่มีแยกกรณีส่ือลามกเด็กไว้

โดยเฉพาะ จากการศึกษากฎหมายไทยพบวา่ ไม่มีการนิยามเร่ือง ลามก และ อนาจาร ไวโ้ดยชดัเจน มีเพียง

ความเห็นของนกัวิชาการ และแนวค าพิพากษาของศาลท่ีวินิจฉัยว่ากรณีอย่างไรบา้งเป็น ลามก ข้ึนอยู่กบั

กรณีพฤติกรรมแต่ละคดีไป  

ประเด็นทางกฎหมาย กฎหมายไทยท่ีเป็นอยู ่ ขอ้เสนอการพฒันากฎหมาย 
ฐานความผดิเผยแพร่ส่ือลามกเด็ก  -กฎหมายอาญาบญัญติัไวแ้ลว้ 

-เป็นความผิด พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ทั้งส่ือลามกเด็ก
และผูใ้หญ่ 

- 

ฐานความผดิครอบครองส่ือลามก
เด็ก 

-กฎหมายอาญาบญัญติัไวแ้ลว้ 
-เป็นความผิด พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ทั้งส่ือลามกเด็ก
และผูใ้หญ่ 

- 
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นิยามของส่ือลามกเด็ก มีก าหนดในกฎหมายอาญา  
แต่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่
ก าหนดไว ้

ก าหนดนิยามใน พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายอาญา 

นิยามส่ือลามกทัว่ไป กฎหมายอาญาไม่ก าหนด ข้ึนอยู่
กบัศาล     
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก็ไม่ได้
ก าหนดไว ้

ก าหนดนิยามใหช้ดัเจนทั้ง
กฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ 

ความเส่ียงท่ีเด็กจะเป็นผูก้ระท าผดิ เด็กอาจเป็นผูค้รอบครองหรือ 
ผูเ้ผยแพร่ส่ือลามก  และมี
ความผดิตามกฎหมาย  

ควรมีการบญัญติัหลกัการใน
กฎหมายสารบญัญติั เพื่อมิใหเ้ด็ก
ตกเป็นผูก้ระท าความผดิ  
 (โปรดดูกรณี Online grooming 
ต่อไป ท่ีเด็กอาจเป็นผูก้ระท าผดิ
ได)้  
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ประเด็นที ่4  

กฎหมายเกีย่วกบัการส่ือสารเร่ืองเพศ  “Sexting” 

    “Sexting” เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกหรือส่ือสารในเร่ือง
เก่ียวกบัเพศ โดยมีการเร่ิมตน้ใชค้  าน้ีจากการส่งขอ้ความระหวา่งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  (ผสมค าระหวา่ง Sex กบั 
Texting) Sexting  ในความหมายอย่างแคบอาจกล่าวถึงพฤติกรรมการ ส่งขอ้ความท่ีมีเน้ือหาทางเพศซ่ึง
กระท าโดยเด็กและเยาวชน และเป็นกรณีการเผยแพร่ขอ้มูลภาพลามกของตนเอง  

  ในทางกฎหมายไม่ได้มีการบญัญัติฐานความผิดเก่ียวกับ “Sexting” ไวโ้ดยตรง แต่อาจมีฐาน
ความผดิอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถปรับใชก้บั “Sexting”  

กฎหมายสหรัฐอเมริกา    

ความผิด “Sexting” จดัอยู่ในกฎหมายส่ือลามกเด็ก โดยบางมลรัฐระบุค าว่า “Sexting” โดยเฉพาะ 
แต่บางมลรัฐ รวมอยูใ่นความผดิส่ือลามกเด็ก  

คดีส าคัญเกีย่วกบั “sexting” ได้แก่  

 Miller v. Skumanick  คดีน้ีเป็นคดีแรกท่ีศาลอุทธรณ์ระดบัรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ตดัสิน
เก่ียวกบั “Sexting”      

ขอ้เท็จจริงสรุปได้ว่า เจา้หน้าท่ีโรงเรียนได้ยึดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนท่ีมีข้อมูลภาพถ่าย
นักเรียนหญิงสวมชุดชั้นในและบางภาพเปลือยท่อนบน แต่ไม่มีภาพท่ีแสดงถึงพื้นท่ีต ่ากว่าเอวลงมา  
เจา้หนา้ท่ีโรงเรียนส่งโทรศพัทใ์ห้พนกังานอยัการ  ซ่ึงจะตั้งขอ้หากบันกัเรียนหญิงในฐานความผิด “ผลิตส่ือ
ลามกเด็ก” หากนกัเรียนไม่ยอมรับการอบรมในโครงการท่ีจะตอ้งเขียนบทความอธิบายว่าการกระท าของ
ตนเองท่ีท าไปนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง   

มลรัฐ ฐานความผดิ 
Arizona  

 
 

: การเผยแพร่ภาพบุคคลอ่ืน หรือ Sexting กรณีผูก้ระท าเป็นเด็ก และผูรั้บ
ขอ้มูลเป็นเด็ก ถือเป็นความผิดลหุโทษ และ หากผูรั้บ ไม่ไดเ้ป็นผูเ้รียกร้อง  
และท าการลบหรือรายงานเจา้หนา้ท่ี จะไดรั้บการยกเวน้ความรับผดิ 

Nebraska, ความผดิฐานครอบครองและเผยแพร่ส่งต่อส่ือลามกเด็ก   
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ขอ้ยกเวน้ส าหรับผูก้ระท าท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หากเป็นการส่งภาพท่ีสร้างข้ึน
โดยสมคัรใจ และจ าเลยไม่ไดส่้งต่อใหบุ้คคลอ่ืน และผูก้ระท าไม่มี
พฤติกรรมการกดดนัหรือบงัคบัใหผู้อ่ื้นท าการสร้างหรือส่งต่อภาพ 

Utah  ผูก้ระท า ท าการเผยแพร่ส่ือลามก  มีเจตนาท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บผลกระทบทาง
อารมณ์  โดยส่งไปยงับุคคลท่ีสามซ่ีงภาพลามกบุคคลอายเุกินสิบแปดปี       
หากผูก้ระท ารู้วา่บุคคลในภาพไม่ใหค้วามยนิยอม 

Florida  บุคคลท่ีจงใจท าการ “เผยแพร่ภาพทางเพศของผูอ่ื้นซ่ึงมีขอ้มูลระบุตวัตน
บุคคลนั้นทางอินเทอร์เน็ตโดยปราศจากความยนิยอมของผูน้ั้น ดว้ยเจตนา
ก่อใหเ้กิดความกระทบกระเทือนทางอารมณ์ของผูน้ั้น”  

โทษ ส าหรับการฝ่าฝืนคร้ังแรก บริการชุมชน  8 ชัว่โมง หรือปรับ 60 
เหรียญ ผูเ้ยาวต์อ้งเขา้ร่วมการอบรมเก่ียวกบั Sexting เพิ่มเติม  การฝ่าฝืน
คร้ังท่ีสองมีความผิดอาญา 

ขอ้ยกเวน้ หากผูเ้ยาวท่ี์ไดรั้บขอ้มูลลามก ไม่ไดร้้องขอ  และท าการรายงาน
เจา้หนา้ท่ี และไม่เผยแพร่ขอ้มูลนั้นต่อ จะไม่ถูกด าเนินคดี 

ตาราง 4.1  สรุปหลกักฎหมายมลรัฐในสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวกบั “Sexting” 

สรุปไดว้า่ ส าหรับสหรัฐอเมริกา ความผดิ Sexting จดัอยูใ่นกลุ่มของความผดิส่ือลามกเด็ก แมว้า่บาง

มลรัฐจะมีการเรียกใชค้  าวา่ Sexting แต่เน้ือหาของกฎหมายมีองคป์ระกอบส าคญัเช่นเดียวกบัความผดิส่ือ

ลามกเด็ก คือการเผยแพร่ส่ือลามก แต่บางมลรัฐก าหนดครอบคลุมถึง Sexting ท่ีเป็นส่ือลามกผูใ้หญ่ดว้ย 

ปัญหาของ Sexting  ท่ีส าคญัในแง่ของเด็กคือ เด็กอาจเป็นผูก้ระท าและตกเป็นจ าเลยตามกฎหมาย 

ดงันั้น กฎหมายสหรัฐอเมริกาจึงมีกลไกเพื่อปกป้องไม่ใหเ้ด็กตกเป็นผูก้ระท าผดิ  โดยเฉพาะกรณีท่ีเด็ก

ส่ือสารเน้ือหาออนไลน์ แสดงภาพลามกของตนเองผา่นแอพพลิเคชัน่ต่างๆ 

กฎหมายเกี่ยวกบั Sexting ของ ออสเตรเลีย แคนาดา องักฤษ และ แอฟริกาใต้  

 นอกจากสหรัฐอเมริกาท่ีมีกฎหมายเก่ียวกบั Sexting ในระดบัมลรัฐท่ีแตกต่างกนัแลว้ ยงัมีกฎหมาย

ของประเทศอ่ืนท่ีก าหนดความผดิเก่ียวกบั Sexting  ดงัจะสรุปในตารางเปรียบเทียบต่อไปน้ี  
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ประเทศ ช่ือกฎหมาย
เก่ียวกบั Sexting 

การก าหนดโทษผูเ้ก่ียวขอ้งกบั Sexting ขอ้ยกเวน้ / มาตรการ
ส าหรับเด็ก 

ออสเตรเลีย: มลรัฐ 
New South Wales 
 
 
: 

Crimes Act 1900 
with revisions: 
91Hcp; Criminal 
Law Consolidation 
Act of 1935 with 
current revisions: 
s. 63 & 63Acp 

ก าหนดความผดิทั้ง ผูรั้บ (Receive) และ
ผูส่้ง (Send)  

ก าหนดขอ้ยกเวน้ 
ผูก้ระท าโดยบริสุทธ์ิ 
(Innocent)  

แคนาดา Protecting 
Canadians from 
Online Crime Act 
S.C. 2014, c.31 in 
Canada’s Criminal 
Code: s. 163.1c 

ก าหนดความผดิทั้ง ผูรั้บ (Receive) และ
ผูส่้ง (Send) 

ก าหนดขอ้ยกเวน้กรณี
เก่ียวขอ้งกบัประโยชน์
สาธารณะ 

องักฤษ The Protection of 
Children Act 1978, 
and Sexual 
Offences Act 
2003cp;Criminal 
Justice Act of 
1988 with current 
revisions: S. 160cp 

ก าหนดความผดิทั้ง ผูรั้บ (Receive) และ
ผูส่้ง (Send) 

ขอ้ยกเวน้กรณีภาพนั้น
ไม่ถูกเผยแพร่ต่อบุคคล
ทัว่ไป  

 

 

 

แอฟริกาใต ้ Sexual Offenses 
Act of 2007: S. 
1cp, S. 18cp, 
S.17cp 

ก าหนดความผดิทั้ง ผูรั้บ (Receive) และ
ผูส่้ง (Send) 

ไม่มีขอ้ยกเวน้ 

ตาราง 4.2   สรุปหลกักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวกบั “Sexting” 
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วเิคราะห์การปรับใช้กฎหมายไทยกรณ ีSexting  

กฎหมายไทยไม่ไดก้  าหนดฐาน Sexting ไวโ้ดยเฉพาะ แต่สามารถน ากฎหมายต่อไปน้ีมาปรับใชไ้ด ้

-ประมวลกฎหมายอาญา  

ความผิดฐาน ผลิต ส่ง เผยแพร่ ส่ือลามก และฐานเผยแพร่ ครอบครองส่ือลามกเด็ก  (มาตรา 287 , 

287/1) โดยในการท า Sexting  เด็กอาจเป็นผูเ้ผยแพร่ภาพลามกเด็กหรือภาพลามกผูใ้หญ่ก็ได ้ หากเป็นการส่ง

ส่ือลามกเด็ก จะมีความผดิทั้งผูส่้งและผูรั้บในฐานะผูค้รอบครอง 

-พ.ร.บ. ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 2560  

ความผิดมาตรา 14 (4)  โดยทัว่ไปไม่สามารถใชก้บั Sexting เพราะเป็นการส่งขอ้มูลระหวา่งบุคคล

โดยเจาะจง ซ่ึงองคป์ระกอบมาตรา 14 (4) ก าหนดวา่ตอ้งเป็นการเผยแพร่ในช่องทางท่ีประชาชนทัว่ไปเขา้ถึง

ได้ ดงันั้น การ Sexting ทางไลน์ (LINE) ส่วนบุคคล ทางกล่องขอ้ความในส่ือสังคมออนไลน์ จึงไม่เป็น

ความผดิฐานน้ี     

ปัญหาของกฎหมายไทยท่ีเก่ียวกบั Sexting คือ กฎหมายท่ีเป็นอยู่อาจท าให้เด็กตกเป็นผูก้ระท าผิด   

ทั้งในแง่ผูส่้งและในแง่ผูรั้บขอ้มูลลามก  แมว้า่มีมาตรการเก่ียวกบักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเด็กก็เป็น

ขั้นตอนของการพิจารณา  แต่ในส่วนกฎหมายสารบญัญติัหรือฐานความผดิไม่มีกลไกยกเวน้หรือปกป้องเด็ก

ไม่ให้ตกเป็นผูก้ระท าผิดฐาน Sexting  ในขณะท่ีกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและกฎหมาย

ประเทศอ่ืนมีการก าหนดกลไกเพื่อยกเวน้ความผิดให้กบัเด็กในระดบัของกฎหมายสารบญัญติั ดงัจะได้

วเิคราะห์เปรียบเทียบกบัไทยต่อไป   

ปัญหาการปรับใช้กฎหมายกับกรณ ี Sexting  ของไทย เปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ 

ประเด็น ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2560 

กฎหมายต่างประเทศ 
(ตาราง 4.1 และ 4.2) 

คนส่งขอ้ความ Sexting 
ไปยงัเด็ก (รวมถึงการ 

หากส่งส่ือลามกต่อเด็ก
จะมีความผดิ 

ไม่เป็นความผดิ  เวน้แต่
ส่ือสารในลกัษณะท่ี

 เป็นความผดิฐานส่ือ
ลามกเด็ก 
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Streaming ขอ้มูลลามก
อนาจาร) 
(ผูใ้หญ่เป็นผูส่้ง)  

ประชาชนทัว่ไปเขา้ถึง
ได ้

  
 

เด็กท่ีรับขอ้ความ 
Sexting (รวมถึงการ 
Streaming ขอ้มูลลามก
อนาจาร) 

เด็กอาจมีความผดิฐาน
ครอบครองส่ือลามกเด็ก 

ไม่เป็นความผดิเวน้แต่
ส่ือสารในลกัษณะท่ี
ประชาชนทัว่ไปเขา้ถึง
ได ้

โดยหลกัแลว้เป็น
ความผดิ แต่กฎหมาย
ก าหนดกลไกยกเวน้ 
  

เด็กท่ีส่งขอ้ความ 
Sexting (รวมถึงการ 
Streaming ขอ้มูลลามก
อนาจาร) 

เด็กอาจมีความผดิฐาน
เผยแพร่ส่ือลามก 

ไม่เป็นความผดิ เวน้แต่
ส่ือสารในลกัษณะท่ี
ประชาชนทัว่ไปเขา้ถึง
ได ้ 

โดยหลกัแลว้เป็น
ความผดิ แต่กฎหมาย
ก าหนดกลไกยกเวน้ 
 

ตาราง 4.3 สรุปวเิคราะห์ปัญหาการปรับใชก้ฎหมายกบักรณี  Sexting  ของไทย เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการพฒันากฎหมายการส่ือสารเร่ืองเพศ (Sexting) 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ   คณะผูว้จิยัสรุปขอ้เสนอแกไ้ขกฎหมายไทย  

ดงัตารางต่อไปน้ี  

ประเด็น ขอ้เสนอแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา ขอ้เสนอแกไ้ข พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2560 

คนส่งขอ้ความ Sexting 
ไปยงัเด็ก (รวมถึงการ 
Streaming ขอ้มูลลามก
อนาจาร) 

 มีความผดิอยูแ่ลว้ โดยไม่ตอ้งแกไ้ข แกไ้ขใหค้รอบคลุมการส่ือสารขอ้มูล
ลามกท่ีไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

เด็กท่ีรับขอ้ความ 
Sexting (รวมถึงการ 
Streaming ขอ้มูลลามก
อนาจาร) 

แกไ้ขปรับปรุงตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศ (ตาราง 4.1 และ 4.2) เพื่อ
คุม้ครองเด็ก ไดแ้ก่ 
-ยกเวน้ความผิดหากเด็กเป็นผูรั้บ 
Sexting ไม่ใหผ้ดิฐานครอบครองส่ือ
ลามก 
-ยกเวน้ความผิดกรณีเด็กครอบครองแต่
ไม่ไดส่้งต่อ  

แกไ้ขปรับปรุงตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศ (ตาราง 4.1 และ 4.2) เพื่อ
คุม้ครองเด็ก ไดแ้ก่ 
-ยกเวน้ความผิดหากเด็กเป็นผูรั้บ 
Sexting ไม่ใหผ้ดิฐานครอบครองส่ือ
ลามก 
-ยกเวน้ความผิดกรณีเด็กครอบครองแต่
ไม่ไดส่้งต่อ 
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เด็กท่ีส่งขอ้ความ 
Sexting (รวมถึงการ 
Streaming ขอ้มูลลามก
อนาจาร) 

แกไ้ขปรับปรุงตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศ (ตาราง 4.1 และ 4.2) เพื่อ
คุม้ครองเด็ก  ไดแ้ก่  
-ยกเวน้ความผิดกรณีเด็กเป็นผูส่้ง 
ก าหนดมาตรการอ่ืนนอกจากโทษอาญา 
เช่น การอบรมตามหลกัสูตรท่ีจดัเฉพาะ  
 

 แกไ้ขปรับปรุงตามแนวทางกฎหมาย
ต่างประเทศ (ตาราง 4.1 และ 4.2)เพื่อ
คุม้ครองเด็ก 
-ยกเวน้ความผิดกรณีเด็กเป็นผูส่้ง 
ก าหนดมาตรการอ่ืนนอกจากโทษอาญา 
เช่น การอบรมตามหลกัสูตรท่ีจดัเฉพาะ 

ตาราง 4.4   ขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมายการส่ือสารเร่ืองเพศ (Sexting) ของไทย 
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ประเด็นที ่5 

การคุ้มครองเด็กจากการล่อลวงทางอนิเทอร์เน็ต (Online grooming) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Grooming 

ประมวลกฎหมาย

อาญา 

พ.ร.บ.กระท าความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

มาตรา 317 มาตรา 318  

มาตรา 283 และมาตรา 283 ทวิ  

เป็นฐานความผิดท่ีมีการ

ด าเนินการส าเร็จถึงจะเข้าหลกั

กฎหมาย แคต่ระเตรียมการยงัไม่

ผิด และต้องมีการพาไปเพ่ือการ

อนาจารด้วย ส าหรับเด็กท่ีมีอายุ

กวา่ 15 ปีขึน้ไป ถ้าล่อไปเพ่ือการ

อ่ืนๆ จะไมผ่ิด 

มาตรา 14  

จะต้องลอ่ลวงโดยน าเข้าข้อมลู

ปลอมหรือเท็จ และต้องเป็น

ประการท่ีจะเกิดความเสียหาย

แก่ประชาชนด้วย ถ้าเจาะจง

ผู้ เสียหาย ก็ไมเ่ข้าหลกั 

ถ้าไมค่รบองค์ประกอบจะไมเ่ป็น

ความผิดตามมาตรานี ้

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 

มาตรา 26  

มีความผิดใช้ หรือยินยอมให้เดก็

เลน่พนนั เข้าไปในสถานท่ีเล่น

การพนนั สถานค้าประเวณี หรือ

สถานท่ีท่ีห้ามมิให้เด็กเข้า 

ถ้าไปในสถานท่ีไมห้่ามเด็กเข้า

เชน่ร้านเกม ไมผ่ิด ลอ่ลวงให้โดด

เรียนไมผ่ิด 
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ความหมายของ Online Grooming 

องค์กร UNODC ให้ค  านิยามค าว่า “grooming” ซ่ึงสามารถแปลความหมายไดว้่าเป็นการกระท าท่ี
เป็นการสร้างความสัมพนัธ์เพื่อให้เด็กเกิดความไวว้างใจ ซ่ึงเป็นการกระท าเชิงหลอกลวงเด็กโดยมิได้ตอ้ง
พิจารณาวา่ผูก้ระท าผดิมีเจตนาปกปิดความจริงหรือไม่ 

EUROPOL European Cybercrime Centre ตีความค าว่า “grooming” ว่ามีองค์ประกอบของการ
กระท าความผิดซ่ึงผูใ้หญ่เสนอท่ีจะพบเหยื่อท่ีเป็นเด็ก โดยผูใ้หญ่มีเจตนาในการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 
โดยท่ีอายขุองเด็กนั้นยงัไม่ถึงเกณฑท่ี์จะมีความสัมพนัธ์ทางเพศตามท่ีกฎหมายก าหนด 

US legislation 18 USC 2252A, 18 USC 2422 และ 18 U.S.C. 2425 ใหค้วามหมายค าวา่ “grooming” 
วา่เป็นการกระท าอยา่งรอบคอบเพื่อให้เกิดการติดต่อส่ือสารทางอารมณ์กบัเด็กเพื่อเตรียมการล่วงละเมิดทาง
เพศต่อเด็ก 

Australian Criminal Code Act 1995 Section 474.26 บญัญติัการกระท า “grooming” วา่เป็นเพียงแต่
การกระท าท่ีเจตนาสร้างความไวว้างใจและสนิทใจต่อเด็กเพื่อเตรียมการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กแต่เพียง
เท่านั้น 

จากหลกัความหมาย Grooming เด็กดงักล่าว อาจสรุปไดว้่า “เป็นการกระท าเพื่อให้เด็กเช่ือใจและ
ไวใ้จ โดยมีจุดประสงค์เพื่อล่อลวง เพื่อผลประโยชน์ใดๆ ของตนเองหรือผูอ่ื้น” ซ่ึงการล่อลวงเด็กทาง
อินเทอร์เน็ตอาจท าดว้ยวิธีการสร้างโปรไฟล์หรือตวัตนปลอม เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และวิธีน้ีสามารถ
น าไปใชไ้ดก้บัหลายรูปแบบของส่ือดิจิทลั ท่ีสามารถติดต่อส่ือสารหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนไดต้ั้งแต่ 2 คนข้ึน
ไปหลากหลายวิธีท่ีใช้เพื่อการติดต่อส่ือสาร อย่างเช่น อีเมล ข้อความ ห้องแช็ต หรือแม้กระทัง่ในเกม
ออนไลน ์ 

จากกรณีค านิยามของหลกัต่างประเทศน้ี พบวา่มีความใกลเ้คียงกบัหลกัฎหมายไทยท่ีมีบงัคบัใชอ้ยู่
ปัจจุบนั แมว้่าไม่ได้ครอบคลุมและตรงกบักรณีการล่อลวงเด็กโดยตรงนัก อาทิ ประมาลกฎหมายอาญา 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ 

กฎหมายต่างประเทศเกีย่วกบั  Online Grooming  

 จากการศึกษาพบว่า หลายประเทศบญัญติักฎหมายเฉพาะเก่ียวกบั Online grooming  ดงัจะกล่าว
ต่อไปน้ี  

 กฎหมายสหราชอาณาจักร  
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กฎหมายความผิดเก่ียวกับเพศ  ซ่ึงมีความผิดฐาน “ส่ือสารทางเพศกับเด็ก”  ซ่ึงมีองค์ประกอบ
ความผดิดงัน้ี   

 “บุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป  กระท าความผิดฐานส่ือสารทางเพศกบัเด็ก เม่ือ เจตนาส่ือสารกบั
บุคคลอ่ืน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการไดรั้บความพึงพอใจทางเพศ โดยการส่ือสารดงักล่าวเป็น การส่ือสารท่ีมี
ลกัษณะทางเพศ หรือมีเจตนาท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นท าการส่ือสารในเร่ืองทางเพศกบัผูก้ระท าหรือกบับุคคลอ่ืน  
และ ผูอ่ื้นนั้นมีอายุไม่เกิน 16 ปี  และผูก้ระท าไม่มีเหตุอนัควรเช่ือว่าผูถู้กกระท าอายุเกิน 16 ปี” โทษอาญา
ของการฝ่าฝืนคือการลงโทษจ าคุกสูงสุดไม่เกิน 2 ปี  

กฎหมาย แคนาดา  

กฎหมายอาญาของแคนาดา มีฐานความผดิน้ีวา่ “การล่อลวงเด็ก” (Luring a child) ซ่ึงมีองคป์ระกอบ
ความผดิท่ีส าคญัคือ  “บุคคลใด โดยใชว้ธีิการทางระบบคอมพิวเตอร์ ท าการส่ือสารดงัต่อไปน้ี 

 -ส่ือสารกบัเด็กอายุต  ่ากวา่สิบแปดปี หรือเด็กท่ีผูก้ระท าเช่ือว่าอายุต  ่ากวา่สิบแปดปี  เพื่อการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัเพศตามฐานความผดิท่ีก าหนด  

 -ส่ือสารกบัเด็กอายุต  ่ากวา่ 16 ปี หรือเด็กท่ีผูก้ระท าเช่ือวา่อายุต  ่ากวา่ 16 ปี  เพื่อการกระท าความผิด
เก่ียวกบัเพศตามฐานความผดิท่ีก าหนด  

 -ส่ือสารกบัเด็กอายุต  ่ากวา่ 14 ปี หรือเด็กท่ีผูก้ระท าเช่ือวา่อายุต  ่ากวา่ 14 ปี  เพื่อการกระท าความผิด
เก่ียวกบัเพศตามฐานความผดิท่ีก าหนด  

กฎหมายสหรัฐอเมริกา   

ไม่ได้ก าหนด “Online grooming” ไวโ้ดยเฉพาะ แต่ก าหนดความผิด การส่ือสารชักชวนเด็กให้
คา้ประเวณีหรือร่วมกิจกรรมทางเพศ  ดงัน้ี  

    “ผูใ้ด ใชก้ารส่ือสารระหวา่งรัฐ  ในการชกัจูง  ชกัชวน กระตุน้ย ัว่ย ุบงัคบั บุคคลใด ท่ีอายไุม่เกินสิบ
แปดปี ในเขา้ร่วมในการคา้ประเวณี หรือ กิจกรรมทางเพศ  ซ่ึงเป็นความผดิตามกฎหมาย   

กฎหมายเกีย่วกบั Online Grooming ของแอฟริกาใต้  

แอฟริกาใต้มีฐานความผิดเฉพาะ คือ ความผิดฐานติดต่อชักชวนเด็กทางส่ือออนไลน์เพื่อ
วตัถุประสงคท์างเพศ มีหลกัดงัน้ี  
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ผลิต ครอบครอง เผยแพร่ สนบัสนุนใหผ้ลิต เผยแพร่  เน้ือหาท่ีมุ่งหมายเฉพาะส าหรับการสนบัสนุน
การกระท าทางเพศ กบั หรือโดยเด็ก 

ผลิต ครอบครอง ส่งต่อ สนับสนุน การผลิต ครอบครอง ส่งต่อ ส่ิงพิมพ์ ฟิล์ม ท่ีส่งเสริมหรือมุ่ง
หมายใชเ้พื่อกระท าการทางเพศกบั หรือโดยเด็ก 

จดัหาให้ หรือ แสดงต่อเด็ก ซ่ึง เน้ือหาท่ีมุ่งหมายใชใ้นการแสดงการกระท าทางเพศ หรือ ส่ือลามก
เด็กหรือ ส่ิงพิมพ ์ภาพยนตร์ ดว้ยเจตนา ส่งเสริม กระตุน้ แนะน า หรือ ชกัจูงให ้เด็กกระท าการทางเพศ 

กระท าการใดต่อไปน้ีต่อหนา้หรือในการรับรู้ของเด็ก  ดว้ยเจตนากระตุน้ย ัว่ยหุรือชกัชวนเด็ก 

  (ก) ใหเ้ด็กแสดงกิจกรรมทางเพศกบัตนหรือกบับุคคลท่ีสาม 
  (ข) ใหเ้ด็กช่วยตวัเองต่อหนา้ตนหรือบุคคลท่ีสาม หรือมีบุคคลท่ีสามดูอยูด่ว้ย  
 (ค) ใหดู้ตนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการทางเพศหรือช่วยตวัเอง  
 (ง) แสดงเน้ือหาส่ือลามกเด็ก 
  (ง) ใหเ้ด็กแสดงส่วนของร่างกายใหต้นหรือบุคคลท่ีสาม   

เช้ือเชิญ  ชกัจูง ย ัว่ยุ หรือบงัคบั ให้เด็กกระท าการอยา่งใดอย่างหน่ึง (ก) เดินทางไปในท่ีใดในโลก
เพื่อพบกบัผูก้ระท าดว้ยเจตนากระท ากิจกรรมทางเพศกบัเด็ก  (ข)ในการพบหรือการส่ือสารหรือภายหลงั
จากนั้น มีการกระท าทางเพศกบัเด็กหรืออภิปราย อธิบาย หรือบรรยายการกระท าทางเพศ หรือ ส่ือสาร
เน้ือหาเก่ียวกบัส่ือลามกเด็ก  

กฎหมายสิงค์โปร์  

สิงคโ์ปร์มีฐานความผดิส าหรับ การชกัชวนทางเพศท่ีกระท าต่อเด็ก (Sexual grooming) มีหลกัดงัน้ี    

ผูใ้ดอายุเกิน 21 ปี กระท าการดงัต่อไปน้ี มีความผิดฐานล่อลวงเด็กอายุต  ่ากว่า 16 ปี โดยผูก้ระท า
ไม่ไดเ้ช่ือวา่เด็กนั้นอายุเกิน 16 ปี พบหรือส่ือสารกบัเด็ก สองคร้ังหรือมากกวา่นั้น โดย เจตนาพบกบัเด็กหรือ
เดินทางด้วยเจตนาไปพบเด็ก และ เจตนากระท าการใดอนัเป็นความผิดเก่ียวกบัเพศ ในขณะท่ีพบหรือ
ภายหลงัจากนั้น 

 

Online grooming กบั ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
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จากการศึกษาหลักกฎหมายอาญาไทย พบว่ามีฐานความผิดเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อุบาย
หลอกลวงเด็ก เช่นความผดิฐานพรากผูเ้ยาว ์ซ่ึงความผดิฐานพรากผูเ้ยาวต์ามกฎหมายอาญาของไทยนั้น แบ่ง
ช่วงอายเุด็ก คือ 

-ถา้เด็กอายไุม่เกิน 15 ปี จะล่อลวง พาไป แมเ้ด็กสมคัรใจไปดว้ยหรือไม่ก็ตาม ก็มีความผดิฐานพราก
ผูเ้ยาว ์ถา้พาไปเพื่อการอนาจารก็ตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึน ตามมาตรา 317132 และมีความผิดฐานอนาจารเด็ก
มาตรา 283 ทว ิดว้ย  

-ถา้เป็นในกรณีเด็กท่ีถูกล่อไป หรือพาไปอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี เด็กนั้นตอ้งไม่เต็มใจ ถึงจะ
ผิดฐานพรากผูเ้ยาวต์ามมาตราน้ี และถา้พาไปเพื่อการอนาจารก็จะไดรั้บโทษหนกัข้ึน ตามมาตรา 318133 เวน้
แต่ถา้เป็นกรณีไปเพื่อการอนาจารเด็กอายเุกินสิบห้าปีแต่ยงัไม่เกินสิบแปดปี จะเต็มใจหรือไม่ก็ตามก็ยงัมีผดิ
ฐานอนาจารเด็กมาตรา 283 ทว ิอยูน่ัน่เอง134  

นอกจากน้ียงัมีฐานความผิดส าหรับผูท่ี้เป็นธุระจดัหาโดยใชก้ลอุบายหลอกลวงไปเพื่อสนองความ
ใคร่ของผูอ่ื้นอีกดว้ย135 ซ่ึงปรากฎอยูใ่นมาตรา 283 ประมวลกฎหมายอาญา 

                                                             
132 มาตรา 317 ผูใ้ดโดยปราศจากเหตุอนัสมควร พรากเด็กอายยุงัไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผูป้กครอง 

หรือผูดู้แล ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบหา้ปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 
ผูใ้ดโดยทุจริต ซ้ือ จ าหน่าย หรือรับตวัเด็กซ่ึงถูกพรากตามวรรคแรก ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูพ้รากนั้น 
ถา้ความผิดตามมาตราน้ีไดก้ระท าเพ่ือหาก าไร หรือเพ่ือการอนาจาร ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง

ยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
133 มาตรา 318 ผูใ้ดพรากผูเ้ยาวอ์ายกุวา่สิบหา้ปี แต่ยงัไม่เกินสิบแปดปีไปเสีย จากบิดามารดา ผูป้กครอง หรือผูดู้แล 

โดยผู้ เยาว์น้ันไม่เตม็ใจไปด้วย ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ส่ีหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
ผูใ้ดโดยทุจริต ซ้ือ จ าหน่าย หรือรับตวัผูเ้ยาวซ่ึ์งถูกพรากตามวรรคแรก ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูพ้รากนั้น 
ถา้ความผิดตามมาตราน้ีไดก้ระท าเพ่ือหาก าไร หรือเพ่ือการอนาจาร ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึง

สิบหา้ปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 
134 มาตรา 283 ทวิ บญัญติัวา่ “ผูใ้ดพาบุคคลอายเุกินสิบหา้ปีแต่ยงัไม่เกินสิบแปดปี ไปเพ่ือการอนาจาร แมผู้น้ั้นจะ

ยนิยอมก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
ถา้การกระท าความผิดตาม วรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายยุงัไม่ เกินสิบหา้ปี ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่

เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ผูใ้ดซ่อนเร้นบุคคลซ่ึงถูกพา ไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ตอ้งระวาง โทษตามท่ีบญัญติัในวรรคแรกหรือวรรค

สอง แลว้แต่กรณี 
ความผิดตามวรรคแรกและ วรรคสามเฉพาะกรณีท่ีกระท าแก่บุคคลอาย ุเกินสิบหา้ปี เป็นความผิดอนัยอมความได ้
135 มาตรา 283 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดเพ่ือสนองความใคร่ของผูอ่ื้นเป็นธุระจดัหาล่อไปหรือพาไป เพ่ือการอนาจารซ่ึงชาย

หรือหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลงัประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใชว้ิธีข่มขืนใจดว้ย
ประการอ่ืนใด 
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ปัญหาการปรับใช้กฎหมายอาญากบัความผดิ Online grooming  

การชักชวน ล่อลวง ในลกัษณะ Grooming อาจเขา้องค์ประกอบความผิดฐาน พรากผูเ้ยาว ์และ 
จดัหาล่อไป หรือชกัพาไป ตามกฎหมายอาญาดงักล่าวมาแลว้ได ้ เน่ืองจาก กฎหมายอาญาไม่จ  ากดัว่าการ
พรากผูเ้ยาว ์การจดัหาล่อไป ใชอุ้บายหลอกลวง ตอ้งกระท าในทางกายภาพต่อเน้ือตวัร่างกาย กล่าวคืออาจใช้
การส่ือสาร ค าพูด หรือการชกัจูงทางส่ือออนไลน์ได ้เปรียบเทียบกบัความผิดฐานฉ้อโกงหรือหม่ินประมาท
ตามกฎหมายอาญาท่ีแมว้า่ไม่ไดร้ะบุไวโ้ดยตรงถึงการกระท าทาง “อินเทอร์เน็ต”  แต่การหม่ินประมาทหรือ
ฉอ้โกงทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถปรับใชฐ้านความผดิดงักล่าวได ้ แต่อาจมีขอ้จ ากดั 4 ประการ ดงัน้ี 

ประการทีห่น่ึง จากการศึกษา ค าพิพากษาฎีกาของศาลไทย ท่ีพิจารณาค าวา่ “ใชอุ้บายหลอกลวง” ซ่ึง
ตอ้งมีการตีความพฤติกรรมโดยเคร่งครัด กล่าวคือการกระท าความผดินั้นจะตอ้งเป็นการกระท าในลกัษณะท่ี
เป็นการพูดเท็จหรือมีเจตนาท่ีจะไม่ปฏิบติัตามส่ิงท่ีตนพูดอยู่แต่ตน้ และตอ้งปรากฏพฤติการณ์อนัชดัเจนท่ี
ส่อแสดงวา่จ าเลยใชอุ้บายและพูดไม่จริง 

อุบายหลอกลวงนั้นมีหลากหลายวธีิตามแนวค าพิพากษาดงัน้ี 

1. หลอกลวงโดยอาศัยความไว้เน้ือเช่ือใจกนั หรือรู้จักกนัเป็นญาติกนัมาก่อน 

ตามค าพิพากษาฎีกาท่ี 1514/2532 จ าเลยท่ี 1 กบัพวกรับอาสาขบัรถพาผูเ้สียหายไปยงัโรงแรมท่ีพกั 
แต่กลบัขบัรถพาผูเ้สียหายไปยงัท่ีเปล่ียวแลว้ปลุกปล ้าจบัหนา้อกและถอดเส้ือกางเกงผูเ้สียหาย พอดีมีรถยนต์
บรรทุกผา่นมา จ าเลยท่ี 1 จึงขบัรถพาผูเ้สียหายไปยงับ่อเล้ียงปลาและดึงตวัผูเ้สียหายลงมาจากรถ จ าเลยท่ี 1 
กอดจูบ ผูเ้สียหาย จ าเลยท่ี 2 กระชากกางเกงของผูเ้สียหายออก ผูเ้สียหายด้ินหลุดแลว้กระโดดลงไปในบ่อ
เล้ียงปลา จ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 กบัพวกพูดข่มขู่วา่ถา้ไม่ข้ึนมาจะตามลงไปกดให้ตาย บา้ง จะเอาไฟฟ้าช็อต บา้ง ทั้ง
มีพวกจ าเลยบางคนถอดเส้ือกางเกงออกหมด บางคนเหลือแต่กางเกงใน เป็นเหตุใหผู้เ้สียหายไม่กลา้ข้ึน ตอ้ง 
ทนทรมานอยูใ่นบ่อถึง 1 ชัว่โมงเศษ และท่ีผูเ้สียหายข้ึนจากบ่อก็เพราะถูกหลอกว่าพวกจ าเลยไปหมดแลว้  
ผูเ้สียหายจึงข้ึนมาแลว้ถูก จ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 กบัพวกจบัตวัข่มขืนกระท าช าเรา การกระท าของจ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 จึง
เป็นความผดิฐาน พาหญิงไปเพื่อการอนาจารและฐานหน่วงเหน่ียวผูอ่ื้นให้ปราศจากเสรีภาพ การท่ีจ าเลยท่ี 1 
                                                             

ถา้การกระท าความผิดตาม วรรคแรกเป็นการกระท าแก่บุคคลอายเุกินสิบหา้ปีแต่ยงัไม่เกินสิบแปดปีผูก้ระท าตอ้ง
ระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่เจ็ดปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวติ 

ถา้การกระท าความผิดตาม วรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กอายไุม่เกินสิบหา้ปี ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สิบปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวติ หรือประหารชีวติ 

ผูใ้ดเพ่ือสนองความใคร่ของผูอ่ื้น รับตวับุคคลซ่ึงมีผูจ้ดัหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสองหรือวรรค
สาม หรือสนบัสนุนใน การกระท าความผิดดงักล่าว ตอ้งระวางโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้น วรรคแรกวรรคสอง หรือวรรคสาม 
แลว้แต่กรณี”  
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ท่ี 2 หน่วงเหน่ียวผูเ้สียหายไวก้็เพื่อมุ่งประสงค์ท่ีจะเอาตวัผูเ้สียหายไปข่มขืนกระท าช าเรา ซ่ึงเป็นความ
ประสงคม์าตั้งแต่แรกแลว้ การกระท าดงักล่าวจึงต่อเน่ืองกนัตลอดมาโดยไม่ขาดตอน การกระท าของจ าเลยท่ี 
1 ท่ี 2 จึงเป็นการกระท ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท แมจ้ะไดค้วามวา่ ผูเ้สียหายออกจากบา้นไปอยูท่ี่อ่ืน 
แต่ มารดาก็ยงัใหส้ร้อยทองค า ถือไดว้า่มารดายงัอุปการะเล้ียงดูผูเ้สียหายอยู ่การท่ีจ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 พาผูเ้สียหาย
ไปกระท าอนาจารโดยผูเ้สียหายไม่ยินยอมถือได้ว่าเป็นการล่วงอ านาจปกครองของบิดามารดาจึงเป็น
ความผดิฐาน พรากผูเ้ยาว ์

2. หลอกลวงโดยการน าผลประโยชน์ เงิน หรืองานมาเข้าล่อหลอก 

ตามค าพิพากษาฎีกาท่ี 210/2541 จ าเลยหลอกลวงผูเ้สียหายวา่จะพาผูเ้สียหายไปท างานในร้านอาหาร 
แต่กลบัพาไปขายให้แก่นาย บ. เพื่อให้คา้ประเวณี จะนบัว่าผูเ้สียหายเต็มใจไปดว้ยไม่ได ้เพราะผูเ้สียหาย
ไม่ไดเ้ตม็ใจไปคา้ประเวณีมาแต่ตน้ แต่ไปกบัจ าเลยเพราะจ าเลยหลอกลวงวา่จะพาไปท างานท่ีร้านขายอาหาร
ของน้องสาวจ าเลย และการท่ีจ าเลยหลอกลวงผูเ้สียหายแล้วพาผูเ้สียหายไปขายให้แก่นาย บ. เพื่อให้
คา้ประเวณีก็เป็นท่ีเห็นไดว้า่จ  าเลยมีเจตนาท่ีจะล่อผูเ้สียหายไปเพื่อการอนาจารและเพื่อส าเร็จความใคร่ของ
ผูอ่ื้น โดยใชอุ้บายหลอกลวงผูเ้สียหาย จ าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 283 วรรคสอง และมาตรา 318 วรรค
สาม  

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 582/2527 จ าเลยชวนเด็กหญิงทั้งสามท่ีหนีออกจากบา้นเพื่อมาหางานท าไปอยู่
ดว้ย อา้งวา่จะหดัลิเกให ้แต่ไม่หดัให ้กลบัจะใหค้า้ประเวณีโดยขู่วา่ถา้ไม่ยอมไปกบัชาย จะส่งไปต่างจงัหวดั 
จนเด็กหญิงคนหน่ึงจ าตอ้งยอมไปกบัชาย และชายนั้นพยายามจะกระท ามิดีมิร้ายในระหวา่งทาง ดงัน้ี จ  าเลย
กระท าการเป็นธุระจดัหาหรือชกัพาเด็กหญิงอายไุม่เกิน 13 ปี ไปเพื่อการอนาจารเพื่อใหส้ าเร็จความใคร่ของ
ผูอ่ื้น เป็นความผิดตามมาตรา 283 วรรคสาม แต่หากขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ขณะท่ีชกัชวนเด็กหญิงมิได้อยู่ใน
ความปกครองดูแลของมารดาเสียแลว้  

ค าพิพากษาฎีกาท่ี1682/2532 อุบายหลอกลวงผูเ้สียหายซ่ึงมีอายุ 5 ปี 4 เดือน 11 วนั ให้ไปเก็บ
ดอกไมใ้นสวนแลว้จะให้เงิน ผูเ้สียหายหลงเช่ือเดินตามจ าเลยไปในสวน จ าเลยกระท าช าเราผูเ้สียหาย ขอ้หา
พรากเด็กจ าคุก 6 ปี ขอ้หากระท าช าเราเด็กหญิง จ าคุก 10 ปี รวมจ าคุก 16 ปี   

สรุป การล่อลวงเด็กตามกฎหมายอาญา จะมีข้อจ ากัดท่ีเป็นกรณีการหลอกลวงด้วยอุบายซ่ึงมี
ขอ้เทจ็จริงวา่เป็นความเทจ็ แต่การท า Online grooming มีลกัษณะกวา้งกวา่ บางกรณีอาจหลอกลวงดว้ยความ
เท็จ แต่บางกรณีอาจเป็นเพียงการพูดคุยสร้างความสัมพนัธ์กบัเด็กเพื่อน าไปสู่การอนาจารโดยยงัไม่มีการ
แสดงความเทจ็หรือหลอกลวงก็ได ้ 

ประการท่ีสอง  การพรากผูเ้ยาว ์ตามแนวค าพิพากษาฎีกา แมว้า่จะมีการส่ือสารเขา้มาเก่ียวขอ้ง  แต่
จะตอ้งมีลกัษณะและความสัมพนัธ์กบัการกระท าทางกายภาพ  แมว้่าไม่ถึงขั้นท าให้เด็กไม่มีอิสระในการ
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เคล่ือนไหว แต่ต้องเป็นการแยกเด็กออกจากการควบคุมดูแลของผูป้กครอง ( ค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
12665/2556 )  ดงันั้น เพียงการพูดชกัชวนหรือการส่ือสารขอ้มูลยงัไม่ถือเป็นการพรากผูเ้ยาว ์ประเด็นน้ีจะมี
ปัญหาในการบงัคบัใชก้บับุคคลท่ีท าการส่ือสารขอ้มูลออนไลน์เพื่อชกัชวนเด็ก  

ประการท่ีสาม  จากหลักกฎหมายอาญาของไทยท่ีมีอยู่ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่ามีฐาน
ความผิดและบทลงโทษในกรณีท่ีมีการล่อไปและตอ้งบวกกบัการกระท าความผิดอนาจารด้วยถึงจะเป็น
ความผดิ ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงการล่อลวงพาไปติดเกม หรือการพนนั อ่ืนๆ  ประเด็นน้ีอาจมีสองมุมมอง 

มุมมองท่ีหน่ึง   เป็นขอ้จ ากดัของกฎหมายอาญา หรือเป็นช่องวา่งท่ีไม่สามารถปรับใชก้บัการล่อลวง
เด็กท่ีไม่เก่ียวกบัเร่ืองทางเพศ 136       

  มุมมองท่ีสอง  หากพิจารณาแนวคิดทฤษฎี ของ Online grooming ของต่างประเทศก็จะเห็นไดว้า่ 
เก่ียวขอ้งเฉพาะกบั การล่อลวงเพื่อประโยชน์ดา้นเพศ  ดงันั้นการพูดคุยสนทนาล่อลวงเพื่อการอ่ืน เช่น พาไป
ติดยาเสพติด การพนนั  จึงไม่อยูใ่นความหมายของ Online grooming   

ประการท่ีส่ี เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่แลว้ การล่อลวงเพื่อประโยชน์ทางเพศท่ีกระท าทางออนไลน์  
สามารถปรับใชก้ฎหมายอาญาได ้ แต่เหตุผลท่ีท าใหมี้การด าเนินคดีเร่ือง Online grooming นอ้ย เน่ืองมาจาก
ปัญหาทางปฏิบติัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย     

Online Grooming กบั พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของไทยจะพบว่าไม่มี

ฐานความผิดเฉพาะส าหรับกรณี การล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต หรือ Online grooming โดยเฉพาะ อย่างไรก็

ตาม พบว่ามีบางมาตราท่ีสามารถน ามาปรับใช้เพื่อการคุม้ครองสิทธิของผูถู้กล่อลวงอินเทอร์เน็ตได ้ เช่น 

มาตรา 14   

ส าหรับการปรับใช้มาตรา 14137 กับกรณีการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตนั้น จะข้ึนอยู่กับลักษณะ

ขอ้เท็จจริงของพฤติกรรม ตอ้งมีการส่งขอ้มูลปลอมหรือเท็จ หากขอ้ความดงักล่าวมิได้มีลกัษณะขอ้มูล

                                                             
136 แต่ถา้เป็นกรณีเด็กอาย ุไม่เกิน 15 ปี ยงัสามารถปรับใชใ้นกรณีน้ีไดต้ามมาตรา 317 แต่ส าหรับเด็กท่ีอายเุกิน 15 ปีไปแลว้ 
ฐานความผิดตามหลกักฎหมายอาญายงัไม่ครอบคลุมเร่ืองอ่ืนๆ จะเป็นเร่ืองกรณีถูกพาไปเพ่ือการอนาจารอยา่งเดียว 
137มาตรา 14 มีหลกัวา่ผูใ้ดกระท าความผิดท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ปลอม หรือเท็จ ก็ไม่อาจปรับใชม้าตรา 14 (1) หรือ (2) ได ้ อีกทั้งถา้เป็นการส่งขอ้มูลท่ีเป็นท่ีเสียหายแค่คน

หน่ึงเฉพาะเจาะจงก็อาจไม่เขา้ข่ายความผิดน้ี เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้เป็นขอ้มูลท่ีปลอมเท็จและตอ้ง

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนดว้ย ดงัน้ีพบวา่ การล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตตาม

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของไทยยงัไม่สามารถปรับใชไ้ด้

โดยตรง 

นอกจากน้ี มาตรา 14 (4)  ท่ีก าหนดโทษส าหรับเผยแพร่ข้อมูลลามก อาจน ามาใช้กับ Online 

grooming ในกรณีท่ีผูก้ระท าส่ือสารชกัชวนดว้ยการใช้ขอ้ความ หรือภาพลามก แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมการ

ส่ือสารชกัชวนท่ีเป็นการสร้างความสัมพนัธ์โดยยงัไม่ใชข้อ้มูลลามก 

ข้อจ ากัดส าคัญของมาตรา 14 (4)  ก็ คือ  การท่ีก าหนดว่า  “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ลามกและ

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได”้  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัความผิด Online grooming ตาม

กฎหมายต่างประเทศแลว้พบว่า  มาตราน้ีมีขอ้จ ากดัหากเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัเพศต่อเด็กท่ีกระท า

ทางการส่ือสารเฉพาะตวั เช่น พูดคุยทางแอพพลิเคชัน่สองต่อสองกบัเด็ก หรือแมแ้ต่สนทนาในกลุ่มปิดท่ี

ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ       

ความผิดเก่ียวกบัสแปม (Spam) ตามมาตรา 11 ท่ีเพิ่มเติมใหม่ ปี พ.ศ. 2560  อาจน ามาใช้กบัการ

ติดต่อชักชวนเด็กและเยาวชน ในลักษณะ เดือดร้อนร าคาญ แต่ก็มีเฉพาะโทษปรับโดยไม่มีโทษจ าคุก 

                                                             

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือนหรือ
ปลอมไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 
อนัมิใช่การกระท าความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(2) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
ต่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
โครงสร้างพ้ืนฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

(3) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกับความมัน่คงแห่ง
ราชอาณาจกัรหรือความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ลว้วา่เป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ 

(4) 
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นอกจากน้ี หากผูติ้ดต่อรบกวนเด็กท าระบบการติดต่อให้ผูรั้บการติดต่อแจง้ยกเลิกได ้แมเ้ด็กไม่แจง้ยกเลิกก็

ถือวา่ผูก้ระท าไม่มีความผิดแลว้ ดงันั้น ความผิดเก่ียวกบัสแปมจึงมกัใชก้บัภาคธุรกิจและการโฆษณาแต่ไม่

เหมาะสมกบัการใชใ้นกรณีติดต่อชกัชวนแบบ grooming  

วเิคราะห์ปัญหาการปรับใช้กฎหมายไทยกบั Online grooming เปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ  

จากการศึกษา สามารถเปรียบเทียบภาพรวมของกฎหมายเก่ียวกับ Online grooming ดังตาราง

ต่อไปน้ี  
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ประเทศ Grooming   ซ่ึงมีการพบ
เด็ก 

Grooming ซ่ึงไม่ตอ้งมีการ
พบเด็ก 

ก าหนดความผดิส าหรับ 
การแสดงภาพลามกต่อเด็ก 

แอฟริกาใต ้ เป็นความผดิ เป็นความผดิ เป็นความผดิ 
สหราชอาณาจกัร เป็นความผดิ เป็นความผดิ เป็นความผดิ 
สหรัฐอเมริกา เป็นความผดิ เป็นความผดิ เป็นความผดิ 
สิงคโ์ปร์ เป็นความผดิ ไม่เป็นความผดิ เป็นความผดิ 
ไทย เป็นความผดิ (ปอ) ไม่เป็นความผดิ เป็นความผดิ 

ตารางท่ี  5.1  ภาพรวมของกฎหมายเฉพาะเก่ียวกบั Online grooming 

จากการศึกษาพบว่า  กฎหมายไทยท่ีเป็นอยู่มีปัญหาหรือช่องโหว่หรือความไม่ครอบคลุมส าหรับ 

Online grooming ใน 5 ประเด็นต่อไปน้ี  

การส่ือสารและชกัชวนใหเ้ด็กมาพบเพื่อกระท าล่วงเกินทางเพศ กรณีน้ี สามารถเขา้องคป์ระกอบ

ความผดิฐานพรากผูเ้ยาวต์ามกฎหมายอาญาได ้โดยเฉพาะการชกัจูงมาเพื่อพบกนัทางกายภาพ แต่ไม่เป็น

ความผดิตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์  

การส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์โดยไม่ไดน้ดัพบเด็ก เช่น การชกัชวนสร้างความสัมพนัธ์เพื่อความ

สนิทสนม ดงัน้ียงัไม่เป็นความผดิตามกฎหมายอาญา และไม่เป็นความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แมว้า่มี

การส่งภาพลามกประกอบ หากไม่ไดเ้ผยแพร่ภาพนั้นต่อสาธารณะ  

การน าเสนอเน้ือหาทางเพศต่อเด็กทางส่ือออนไลน์โดยยงัไม่มีการชกัชวนใหก้ระท ากิจกรรมทาง

เพศยงัไม่เป็นความผดิตามกฎหมายอาญาฐานพรากผูเ้ยาว ์เวน้แต่ ถา้มีส่ือลามกเด็กประกอบจะมีความผดิ

ฐานส่ือลามกเด็ก และไม่เป็นความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แมว้า่มีการส่งภาพลามกประกอบ หากไม่ได้

เผยแพร่ภาพนั้นต่อสาธารณะ 

การน าเสนอเน้ือหาทางเพศโดยมีการชกัชวนเด็กให้ท ากิจกรรมทางเพศ  เช่น การคุยวีดีโอออนไลน์

กบัเด็กโดยผูก้ระท าเผยแพร่ภาพตนเองขณะเปลือยใหเ้ด็กดู รวมทั้งย ัว่ยใุห้เด็กมาพบกบัผูก้ระท า ตามแนวค า

พิพากษาศาล เพียงการชักชวนด้วยวาจายงัไม่ถึงขั้นพรากผูเ้ยาว ์ เวน้แต่ ถ้ามีส่ือลามกเด็กประกอบจะมี

ความผิดฐานส่ือลามกเด็ก และไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แมว้่ามีการส่งภาพลามกประกอบ  

หากไม่ไดเ้ผยแพร่ภาพนั้นต่อสาธารณะ 
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การชกัจูงหรือบงัคบัใหเ้ด็กส่ือสารเน้ือหาทางเพศใหผู้ก้ระท าไดรั้บชม เช่น คุยวดีีโอออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่และยยุงใหเ้ด็กถ่ายทอดตวัเองขณะเปลือยหรือช่วยตวัเองใหผู้ก้ระท ารับชม กรณีน้ีไม่เป็นการ

พรากผูเ้ยาว ์แต่เด็กอาจมีความผดิฐานเผยแพร่ส่ือลามกเด็กตามกฎหมายอาญาและผูก้ระท าอาจมีความผดิ

ฐานผูใ้ช ้ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เด็กเป็นผูเ้ผยแพร่ส่ือลามกเสียเอง แต่ไม่เป็นความผิดเพราะไม่ไดส่ื้อสาร

ต่อสาธารณะท่ีประชาชนเขา้ถึงได ้ 

 ปัญหาการปรับใชก้ฎหมายสามารถสรุปเปรียบเทียบไดต้ามตารางต่อไปน้ี  

ประเด็น ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2560 

กฎหมายต่างประเทศ 

การส่ือสารและชกัชวน
ใหเ้ด็กมาพบเพื่อกระท า
ล่วงเกินทางเพศ  

หากมีการล่อลวงหรือ
ชกัพามาเพื่อการ
อนาจารจะเป็นความผดิ 

ไม่เป็นความผดิ  เป็นความผดิ เช่น 
กฎหมายแอฟริกาใต ้
สิงคโ์ปร์ สหราช
อาณาจกัร 

การส่ือสารสร้าง
ความสัมพนัธ์โดยไม่ได้
นดัพบเด็ก 

เพียงการส่ือสารยงัไม่
เป็นการพรากผูเ้ยาว ์

ไม่เป็นความผดิ เป็นความผดิ เช่น 
กฎหมายแอฟริกาใต ้
สิงคโ์ปร์ สหราช
อาณาจกัร 

การน าเสนอเน้ือหาทาง
เพศต่อเด็กทางส่ือ
ออนไลน์โดยยงัไม่มี
การชกัชวนใหก้ระท า
กิจกรรมทางเพศ 

เพียงการส่ือสารยงัไม่
เป็นการพรากผูเ้ยาว ์
 
ถา้มีส่ือลามกเด็ก
ประกอบจะมีความผดิ 

ไม่เป็นความผดิ   
เวน้แต่ส่ือสารใน
ลกัษณะท่ีประชาชน
ทัว่ไปเขา้ถึงได ้ 

เป็นความผดิ เช่น 
กฎหมายแอฟกาใต ้
สิงคโปร์ สหราช
อาณาจกัร 

การน าเสนอเน้ือหาทาง
เพศโดยมีการชกัชวน
เด็กใหท้  ากิจกรรมทาง
เพศ 

เพียงการส่ือสารยงัไม่
เป็นการพรากผูเ้ยาว ์
 
ถา้มีส่ือลามกเด็ก
ประกอบจะมีความผดิ 
 

ไม่เป็นความผดิ   
เวน้แต่ส่ือสารใน
ลกัษณะท่ีประชาชน
ทัว่ไปเขา้ถึงได ้

เป็นความผดิ เช่น 
กฎหมายแอฟริกาใต ้
สิงคโปร์ สหราช
อาณาจกัร 
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การชกัจูงหรือบงัคบัให้
เด็กส่ือสารเน้ือหาทาง
เพศใหผู้ก้ระท าไดรั้บชม  

เพียงการส่ือสารยงัไม่
เป็นการพรากผูเ้ยาว ์
 
อาจมีความผิดฐานใชใ้ห้
เด็กเผยแพร่ส่ือลามก  

เด็กเป็นผูส่ื้อสารขอ้มูล
ลามก แต่ไม่เป็น
ความผดิ เวน้แต่เด็ก
ส่ือสารทางช่องทางท่ี
ผูอ่ื้นเขา้ถึงได ้ 
 

เป็นความผดิ เช่น 
กฎหมายแอฟริกาใต ้
สิงคโปร์ สหราช
อาณาจกัร 

ตารางท่ี 5.2 ปัญหาการปรับใชก้ฎหมายกบักรณี  Online grooming ของไทย เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการล่อลวงเด็กออนไลน์ (Online grooming)  

แนวทางท่ี 1   เน่ืองจากกฎหมายอาญามีฐานความผิดเก่ียวกบัการพรากผูเ้ยาว ์การล่อลวงเด็กไวเ้ป็น

การเฉพาะแลว้ แต่ยงัไม่ครอบคลุมพฤติกรรม Online grooming บางขั้นตอน โดยเฉพาะในขั้นตอนการติดต่อ

สร้างสัมพนัธ์กบัเด็ก จึงควรมีการก าหนดความผิดในขั้นตอนน้ีตามแบบกฎหมายต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ 

แอฟริกาใต ้เป็นตน้  

แนวทางท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยเพิ่มเติมความผิดฐานล่อลวงเด็กออนไลน์

โดยเฉพาะ รวมทั้งแกไ้ขให้มีฐานความผิดรองรับการติดต่อส่ือสารส่วนบุคคลท่ีมีเน้ือหาทางเพศกบัเด็กใน

กรณีท่ีไม่ได้ส่ือสารต่อสาธารณะ เช่น การเผยแพร่ส่ือลามกแบบเจาะจงให้เด็กดูหรือจูงใจให้เด็กส่ือสาร

ขอ้มูลลามกใหผู้ก้ระท าดู โดยมีตารางเปรียบเทียบประเด็นท่ีควรพฒันาตามกฎหมายไทยกบัต่างประเทศดงัน้ี  

ลกัษณะของการกระท า กฎหมายไทยท่ีเป็นอยู ่ ขอ้เสนอแนะ 
การส่ือสารและชกัชวน
ใหเ้ด็กมาพบเพื่อกระท า
ล่วงเกินทางเพศ  

  กฎหมายอาญาฐานพรากผูเ้ยาว ์  ---- 

การส่ือสารสร้าง
ความสัมพนัธ์โดยไม่ได้
นดัพบเด็ก 

 ไม่มีกฎหมายท่ีน ามาใชไ้ด ้ เพิ่มเติมฐานความผิดในกฎหมาย
อาญา หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  

การน าเสนอเน้ือหาทาง
เพศต่อเด็กทางส่ือ
ออนไลน์โดยยงัไม่มีการ
ชกัชวนใหก้ระท า
กิจกรรมทางเพศ 

ไม่ผดิกฎหมาย  ถา้เป็นการส่ือสารเน้ือหาทาง
เพศท่ีไม่ใช่ส่ือลามกเด็ก  

เพิ่มเติมฐานความผิดในกฎหมาย
อาญา หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
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การน าเสนอเน้ือหาทาง
เพศโดยมีการชกัชวนเด็ก
ใหท้  ากิจกรรมทางเพศ 

ไม่ผดิกฎหมาย  ถา้เป็นการส่ือสารเน้ือหาทาง
เพศท่ีไม่ใช่ส่ือลามกเด็ก 

เพิ่มเติมฐานความผิดในกฎหมาย
อาญา หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

การชกัจูงหรือบงัคบัให้
เด็กส่ือสารเน้ือหาทาง
เพศใหผู้ก้ระท าไดรั้บชม 
(รวม sexting , 
streaming)   

  เด็กอาจมีความผดิฐานเผยแพร่ส่ือลามกเด็ก -แกไ้ขความผดิส่ือลามกเด็กเพื่อ
ไม่ใหเ้ด็กเป็นผูท้  าผิด 
-เพิ่มเติมฐานความผดิท่ีมี
องคป์ระกอบเฉพาะเพื่อลงโทษผู ้
ชกัจูงดงัเช่นกฎหมายแอฟริกาใต ้

ตารางท่ี 5.3 ขอ้เสนอแนะการพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการล่อลวงเด็กออนไลน์ (Online grooming) ของไทย 
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ประเด็นที ่6 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็ก (Children’s Online Privacy Protection) 
 

กฎหมายสหรัฐอเมริกาเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก 

  จากการศึกษากฎหมายสหรัฐอเมริกา พบวา่ กลุ่มกฎหมายท่ีวางหลกัเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิ

ในความเป็นอยูส่่วนตวัของเด็ก  ไดแ้ก่ กฎหมายคุม้ครองความเป็นอยูส่่วนตวัของเด็กออนไลน์ (Children’s 

Online Privacy Protection Act หรือ ซ่ึงต่อไปในงานวจิยัน้ีจะเรียกวา่ COPPA)      

หลกัส าคัญของกฎหมาย COPPA  

 กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรของสหรัฐอเมริกาฉบบัน้ีไดว้างหลกัคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั 

(Right of privacy) ของเด็ก  โดยเจาะจงไปท่ีขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal data)  ซ่ึงมีหลกัส าคญัดงัน้ี 

ห้ามผูใ้ห้บริการเวบ็ไซต์หรือบริการออนไลน์อ่ืนๆ ซ่ึงมุ่งหมายให้บริการกบัเด็ก หรือ ผูใ้ห้บริการ

ใดๆ ท่ีมีความรู้อย่างแทจ้ริงว่าตนไดเ้ก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก ท าการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กใน

ลกัษณะท่ีฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ดงับญัญติัไวใ้นกฎหมายน้ี โดยกฎหมายฉบบัน้ีก าหนดหน้าท่ีดงัต่อไปน้ีแก่ผู ้

ให้บริการเวบ็ไซตห์รือบริการออนไลน์อ่ืนๆ ซ่ึงมุ่งหมายให้บริการกบัเด็ก หรือ ผูใ้ห้บริการใดๆ ท่ีรู้วา่ตนได้

เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก    

 -แจง้เตือน (Notice) ในเว็บไซต์ว่าจะมีการเก็บขอ้มูลใดของเด็ก รวมทั้งแจง้ว่าจะมีการน าไปใช้

อยา่งไร และแนวปฏิบติัในการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

 -ขอความยินยอมซ่ึงอาจบ่งระบุไดจ้ากผูป้กครอง (Verifiable parental consent) ส าหรับการเก็บ ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก (Code of Federal Regulation (C.F.R) Children’s Online Privacy 
Protection Rule)  

ดงันั้น หากผูใ้ห้บริการมิไดป้ฏิบติัตามหน้าท่ีหลกัดงักล่าว ก็จะถือวา่เป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเด็กท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑต์ามกฎหมาย COPPA    

 เด็ก ตามกฎหมายน้ีหมายถึงบุคคลท่ีอายุไม่เกิน 13 ปี ((C.F.R) section 312.2) ซ่ึงเป็นการก าหนด
อายท่ีุเขม้งวดกวา่อนุสัญญาสิทธิเด็ก 
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  ขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก (Personal information) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลใดๆท่ี อาจบ่งระบุตวัเด็กได้ 

(Individually identifiable information) รวมถึง ช่ือและนามสกุล ท่ีอยูอ่าศยั  ท่ีอยูจ่ดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ

ขอ้มูลการติดต่อออนไลน์อ่ืนๆ หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขประกนัสังคม   

หน้าท่ีหลกัของผูใ้ห้บริการเวบ็ไซต์หรือผูใ้ห้บริการออนไลน์อ่ืนๆ ท่ีรู้ว่าตนท าการเก็บขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูใ้ชง้านท่ีเป็นเด็ก  คือการขอความยนิยอมจากผูป้กครอง (parental consent) ก่อนการเก็บรวบรวม 

ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลของเด็กดงักล่าว นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการยงัมีหนา้ท่ีตอ้งท าการประกาศ (Notice) แจง้วา่ 

จะมีการเก็บขอ้มูลใดของผูใ้ช้งานท่ีเป็นเด็ก วตัถุประสงค์ในการเก็บขอ้มูลนั้น ตลอดจนแจง้ให้ทราบว่า

ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกน าไปใชอ้ยา่งไร ((C.F.R) section 312.3) 

กฎหมาย COPPA ใหอ้ านาจคณะกรรมาธิการการคา้สหรัฐ (Federal Trade Commission ซ่ึงต่อไปจะ

เรียกว่า “FTC”) ออกกฎเกณฑ์ก าหนดรายละเอียดของหลักกฎหมายตาม COPPA ได้ ทั้ งน้ี FTC ออก

กฎเกณฑ์ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น หลกัการให้ความยินยอมจากผูป้กครองของเด็ก FTC Children‘s 

Online Privacy Protection Rule (1999)   ซ่ึงอาจท าไดด้ว้ยวธีิต่างๆ เช่น  การส่งโทรสาร (Fax)  นอกจากน้ียงั

ก าหนดให้เว็บไซต์ท่ีจะเก็บขอ้มูลเด็ก ตอ้งจดัให้มีหมายเลขโทรศพัท์ไม่เสียค่าบริการ (toll free) ส าหรับ

ผูป้กครองในการติดต่อให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลดังกล่าว  รวมทั้งการแสดงความยินยอมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (C.F.R section 312.5) 

การบังคับใช้กฎหมาย COPPA  

ส าหรับการบงัคบัใช้กฎหมายน้ี  FTC มีอ านาจด าเนินคดีกบัผูฝ่้าฝืนกฎหมาย โดยมีอ านาจก าหนด

ค่าปรับทางแพง่ (15 U.S.C.A section  6505 (a) )  ตวัอยา่งคดีส าคญัท่ีแสดงถึงการบงัคบัใชก้ฎหมาย COPPA 

โดย FTC ดงัเช่น    

-กรณีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีส าคญั เช่น เวบ็ไซต ์Girlslife.com  ซ่ึงให้บริการเวบ็ไซต์แก่เด็กหญิง 

อายุ 9-14 ปี โดยให้บริการบทความ คอลัมน์ การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผูใ้ช้งาน  FTC  กล่าวหาว่า 

เวบ็ไซตด์งักล่าวฝ่าฝืนกฎหมาย COPPA เน่ืองจากเก็บขอ้มูลท่ีบ่งระบุตวัตนของเด็ก เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลข

โทรศพัท ์โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองของเด็ก อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมาธิการ FTC ตกลงระงบั
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ขอ้พิพาทกบัเวบ็ไซต์ดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขบางประการ เช่น การลบขอ้มูลบ่งระบุตวัตนของเด็กออกจาก

ระบบ รวมทั้งช าระค่าปรับ 

ส าหรับกรณีผูใ้ห้บริการเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม (Social network website) ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่ง

กวา้งขวางในกลุ่มเด็กนั้น จากรายงานการใชบ้งัคบักฎหมาย COPPA ท่ี FTC เสนอต่อสภาคองเกรซ  FTC ได้

เนน้ย  ้าวา่ FTC ตระหนกัถึงประเด็นความเป็นอยูส่่วนตวัและความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่าย

สังคมต่อเด็ก โดยเฉพาะขอ้มูลต่างๆ ของเด็กในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมอาจถูกเขา้ถึงโดยผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต

คนอ่ืน อนัอาจน าไปสู่ปัญหาหลายประการ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศจากผูล่้าเหยื่อทางออนไลน์ (Online 

sexual predator)  ส าหรับตวัอยา่งการบงัคบัใชก้ฎหมาย COPPA ในกรณีผูใ้ห้บริการเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม

มีดงัเช่น  

จากหลกักฎหมายและตวัอยา่งการบงัคบัใชก้ฎหมายจะเห็นไดว้า่ กฎหมาย COPPA ก าหนดหน้าท่ี

แก่ผูใ้ห้บริการเวบ็ไซตแ์ละส่ือออนไลน์ในการด าเนินการเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของเด็ก ส าหรับในแง่

ของสิทธิส่วนบุคคลนั้นมาตรการท่ีกฎหมายก าหนดข้ึนจะมีส่วนป้องกนัมิให้เวบ็ไซต์น าขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเด็กไปใชเ้พื่อการตลาด หรือส่งขอ้มูลต่อไปยงับุคคลท่ีสาม       

วเิคราะห์ประเด็นทางกฎหมายเกีย่วกบัมาตรการทางเทคนิคในการบ่งระบุอายุของเด็ก   

กฎหมาย COPPA รวมทั้งกฎเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการ FTC  ไม่ไดก้  าหนดวิธีการบ่งระบุอายุเด็ก

ท่ีชัดเจน ท าให้ในทางปฏิบติั เด็กมีการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อหลบเล่ียงโดยให้ขอ้มูลเท็จเก่ียวกบัอายุ (Age 

falsification) ท าให้เด็กยงัคงใช้งานเว็บไซต์ต่างๆได้และเกิดความเส่ียงต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก จาก

รายงานของคณะกรรมาธิการ FTC ท่ีน าเสนอต่อสภาคองเกรซ ได้ช้ีให้เห็นปัญหาส าคญัในการบงัคบัใช้

กฎหมาย COPPA ก็คือ ยงัคงมีเด็กท่ีใช้วิธีการเล่ียงกฎหมายเพื่อแอบใช้งานโดยไม่ได้มีการยินยอมจาก

ผูป้กครองจริง  ซ่ึงคณะกรรมาธิการเห็นว่าจะตอ้งพฒันามาตรการทางเทคนิคอย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกนั

ปัญหาน้ี แต่ไม่มีแนวทางท่ีจะก าหนดโทษอาญาส าหรับเด็กท่ีหลีกเล่ียง 

วเิคราะห์ประเด็นผู้ให้บริการ 

ผูใ้หบ้ริการท่ีตกอยูภ่ายใตนิ้ยามของ COPPA มีสองประเภทคือ 
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ประเภทแรก “ผูใ้ห้บริการเวบ็ไซต์หรือบริการออนไลน์อ่ืนท่ีมุ่งหมายให้บริการแก่เด็ก ทั้งน้ีไม่ว่า

บริการทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีมุ่งหมายให้บริการแก่เด็ก อย่างไรก็ตาม หากเป็นเพียงท าลิงค์

เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์หรือบริการออนไลน์ท่ีมุ่งให้บริการแก่เด็กก็ยงัไม่ถือว่าเป็นผูใ้ห้บริการท่ีมุ่งหมาย

ใหบ้ริการแก่เด็ก” 

จากรายงานผลการบงัคบัใชก้ฎหมาย COPPA ของคณะกรรมาธิการ FTC ในปี พ.ศ. 2545 ช้ีให้เห็น

วา่ เจา้หนา้ท่ีมีการส ารวจและบงัคบัใชก้ฎหมายเฉพาะเวบ็ไซตท่ี์เห็นวา่มุ่งใหบ้ริการเด็กเท่านั้น ไม่ครอบคลุม

เวบ็ไซตอี์กจ านวนมากท่ีมิไดมุ้่งให้บริการเด็ก แต่ก็มีผูใ้ชง้านท่ีเป็นเด็กปะปนเขา้มา ปัญหาน้ียงัคงมีอยูอ่ยา่ง

ต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากรายงานของคณะกรรมาธิการ FTC ท่ีน าเสนอต่อสภาคองเกรซ ยงัคงยอมรับถึง

ปัญหาดงักล่าว จะเห็นได้ว่า แมโ้ดยหลกัการแล้วกฎหมาย COPPA ครอบคลุมเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามท่ีเก็บ

ขอ้มูลของเด็ก แต่ในทางปฏิบติัในการบงัคบัใช้กฎหมายแลว้ เจา้หน้าท่ีจะมุ่งเน้นตรวจสอบเว็บไซต์ท่ีมุ่ง

ใหบ้ริการแก่เด็ก อนัเป็นปัญหาในแง่การบงัคบัใชก้ฎหมาย ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาจากสภาพและลกัษณะ

ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซตน์ั้นๆ 138   

ประเภทท่ีสอง ผูใ้ห้บริการท่ีมีความรู้อยา่งแทจ้ริง วา่ตนไดท้  าการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก  ซ่ึง

จะพิจารณาจากความรู้ของผูใ้ห้บริการหรือเจตนาในการเก็บขอ้มูลเด็กท่ีมาใช้งาน หากมีขอ้เท็จจริงว่า ผู ้

ให้บริการนั้นทราบว่าเวบ็ไซต์หรือบริการของตนได้เก็บขอ้มูลจากเด็ก ก็ถือไดว้่าเป็นผูใ้ห้บริการท่ีตกอยู่

ภายใตก้ฎหมายน้ี แต่ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการดงักล่าวจะตอ้งมีความรู้อย่างแทจ้ริง หรือมีเจตนาว่าตนท าการเก็บ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก    

วเิคราะห์ประเด็นปัญหาเกีย่วกบัการให้ความยนิยอม 

เง่ือนไขส าคญัตามกฎหมาย COPPA ซ่ึงผูใ้ห้บริการท่ีอยู่ในขอบเขตของกฎหมายน้ีตอ้งปฏิบติัคือ 

จะตอ้งด าเนินการให้ไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองของเด็กก่อนจึงให้เด็กใชบ้ริการได ้โดยตอ้งมีการแจง้ 

(Notice) ถึงการเก็บขอ้มูลและรายละเอียดของการเก็บขอ้มูลดงักล่าวดว้ย ประเด็นปัญหาคือ ความยินยอม

จากผูป้กครองนั้นจะตอ้งมีลกัษณะหรือวิธีการอยา่งไร กล่าวคือ COPPA ก าหนดวา่จะตอ้งมี  “ความยินยอม

                                                             
138 คณาธิป ทองรววีงศ,์ มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กในบริบทของการส่ือสารขอ้มูล
ออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย , บทความวชิาการน าเสนอในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2557 
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ของผูป้กครองท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งได้”  (COPPA  section 1302 (9)) โดยนิยามความหมายความยินยอม

ดงักล่าวไวก้วา้งๆ สรุปไดว้า่ วธีิใดๆ ก็ตาม (เม่ือพิจารณาถึงเทคโนโลยท่ีีมีอยูข่ณะนั้น) ท่ีจะท าใหแ้น่ใจไดว้า่

ผูป้กครองของเด็กไดรั้บแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กแลว้ส าหรับตวัอย่างของ

วธีิการท่ีถือวา่พิสูจน์ความถูกตอ้งได ้เช่น  การพิสูจน์ยนืยนัตวัตนของผูป้กครองโดยเลขหมายบตัรอ่ืนท่ีระบุ

ตวัไดเ้ช่นเลขหมายประกนัสังคม  ความยินยอมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยใชล้ายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นตน้     

วเิคราะห์ประเด็นการบังคับใช้ผ่านกลไกและแนวปฏบิัติของภาคอุตสาหกรรม 

มีการศึกษาวิจยัแนวปฏิบติัของภาคอุตสาหกรรมส่ือสังคมออนไลน์พบว่า139  ผูใ้ห้บริการบางราย 

เช่น  IG ไดจ้ดัท าคู่มือผูป้กครอง (Parent’s guide) เพื่อให้ขอ้มูลความรู้ส าหรับผูป้กครองเด็กและเยาวชนซ่ึง

ใชง้าน IG โดยมีเน้ือหาส าคญัท่ีเก่ียวกบัอายุของเด็กวา่ “ IG มีการก าหนดอายขุั้นต ่าของผูใ้ชง้านท่ี 13 ปี ทั้งน้ี

เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของเด็กออนไลน์”  โดย IG จะท าการลบบญัชี

ผูใ้ชง้านท่ีอายตุ  ่ากวา่ 13 หากไดรั้บแจง้  ดงัน้ีจะเห็นไดว้า่ ภาคอุตสาหกรรมอาจบงัคบัใชใ้นลกัษณะท่ีเขม้งวด

กวา่กฎหมาย เพราะ COPPA ไม่ไดก้  าหนดหนา้ท่ีวา่ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งยกเลิกหรือลบบญัชีของเด็กท่ีเขา้มาใช้

งาน ในแง่น้ีอาจกล่าวได้ว่า  กฎหมาย COPPA เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต ่าเพื่อสร้างความตระหนกัและอาจ

ส่งผลใหผู้ใ้หบ้ริการมีแนวปฏิบติัท่ีเขม้งวดกวา่กฎหมายก็ได ้ 

วเิคราะห์ประเด็นอายุเด็ก 

-การท่ีกฎหมาย COPPA คุม้ครองเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี  แต่ก็ยงัมีมุมมองวา่  กลุ่มเด็กท่ีอายุเกิน 13 ปี 

ก็ยงัอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น กลุ่มวยัรุ่น (Teenager)  ก็เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความเปราะบางต่อพฤติกรรมการ

รบกวนทางเวบ็ไซตแ์ละเครือข่ายออนไลน์ไม่นอ้ยไปกวา่เด็กอายไุม่เกิน 13 ปี นกัวิชาการบางท่านยงัเห็นวา่

การไม่ครอบคลุมอายุในช่วงกลุ่มวยัรุ่นนับเป็นจุดบกพร่องท่ีส าคญัของกฎหมายน้ี  (Andrew Hotaling  

(2008) กลุ่มวยัรุ่นมกัจะไม่ตระหนกัถึงผลกระทบในทางลบท่ีจะตามมาจากการแลกเปล่ียนและเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัตนทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ  ดงันั้นกลุ่มสิทธิเด็กและ NGO  เช่น “Academy of 

                                                             
139 คณาธิป ทองรววีงศ ์, การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็กในกรณีเครือข่ายสงัคมอินสตาแกรม, วารสารเซนตจ์อห์น, 
2559. 
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Pediatrics”  “Children Now”  เรียกร้องใหแ้กไ้ขกฎหมาย COPPA ใหค้รอบคลุมผูเ้ยาวท่ี์อายไุม่เกิน 18 ปีดว้ย

เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีเปราะบางและควรไดรั้บการคุม้ครองเช่นเดียวกนั  

วเิคราะห์เปรียบเทยีบกฎหมาย COPPA กบักฎหมายไทย  

สหรัฐอเมริกามีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (COPPA) ซ่ึงวางหลกัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก

โดยก าหนดหน้าท่ีส าหรับผูใ้ห้บริการเวบ็ไซต์หรือส่ือออนไลน์ท่ีเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก ตอ้งไดรั้บ

ความยินยอมจากผูป้กครองของเด็กก่อน  เม่ือพิจารณาในระบบกฎหมายไทยปัจจุบันจะพบว่า ไทยมี

กฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กหลายฉบบั เช่น   

 -  พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

แม้ว่ามิได้บญัญติัไวโ้ดยชัดเจนถึงการคุ้มครอง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของเด็กและเยาวชน แต่ก็มีหลักท่ี

เก่ียวขอ้ง  เช่น  

-หา้มมิใหเ้จา้พนกังานผูจ้บักุมเด็กหรือเยาวชน หรือพนกังานสอบสวนจดัให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือ

ยินยอม ให้มีการถ่ายภาพหรือบนัทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาวา่กระท าความผิด เวน้แต่เพื่อประโยชน์

ในการสอบสวน 

อยา่งไรก็ตาม การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลดงักล่าวมีขอบเขตเฉพาะในบริบทของการคุม้ครองใน

กระบวนพิจารณาคดีเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการกระท าในสภาพแวดลอ้มทัว่ไปทางสังคม   

-พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546   มิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยชัดเจนถึงการคุม้ครอง “ขอ้มูลส่วน

บุคคล” ของเด็กและเยาวชน แต่ก็มีหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

มาตรา 27  ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางส่ือมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภทใด ซ่ึง

ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็กหรือผูป้กครอง โดยเจตนาท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือ

สิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

ผลการวจิยัเปรียบเทียบกบั COPPA  พบวา่ กฎหมายคุม้ครองเด็กมาตราน้ี แมว้า่จะระบุถึงขอ้มูลของ

เด็ก แต่มีขอ้จ ากดัหลายประการคือ 
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-ค าวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็ก  อาจมีความหมายต่างจาก ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal data)  ซ่ึงมีนิยาม

เฉพาะในกฎหมาย COPPA   

-มาตราน้ีคุม้ครองขอ้มูลเด็กเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนหรือส่ือสารสนเทศ  สะทอ้น

เจตนารมณ์ใชก้บัการเผยแพร่ข่าวสารอนักระทบช่ือเสียงเด็ก อาจไม่รวมถึงการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์โดย

ผูป้ระกอบการอ่ืน เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจโปรแกรมประยกุต ์  

-มาตราน้ีคุม้ครองเฉพาะการเผยแพร่ขอ้มูล แต่ไม่รวมถึงการจดัเก็บหรือแสวงหามาซ่ึงขอ้มูลเด็ก 

จึงต่างจาก COPPA  ซ่ึงครอบคลุมทั้งการเก็บและเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูล 

 -มาตราน้ีตอ้งการเจตนาเพื่อท าให้เกิดความเสียช่ือเสียงหรือกระทบจิตใจ แต่การเก็บขอ้มูลดิจิทลั

ของเด็กไปใชอ้าจยงัไม่ถึงขั้นกระทบช่ือเสียงหรือจิตใจ เน่ืองจากกฎหมาย COPPA  เนน้มาตรการเชิงป้องกนั

ก่อนจะมีการน าไปใชอ้นัส่งผลกระทบดงักล่าว 

 -มาตราน้ีไม่มีหลกัการใหผู้ป้กครองมากลัน่กรองขอ้มูลเหมือนกฎหมาย COPPA 

เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมาย COPPA ของสหรัฐอเมริกาดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ กฎหมายเฉพาะ

ของไทยท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กดงักล่าวขา้งตน้ มิได้มีหลกัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กใน

บริบทของการใชง้านอินเทอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์โดยตรง และครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ดงัเช่นกฎหมาย 

COPPA     

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กออนไลน์ (Online Privacy) 

กลไกส าคญัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กในระบบออนไลน์ของกฎหมาย COPPA  นั้น

มีลกัษณะเป็นการก าหนดหนา้ท่ีร่วมกนัระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูป้กครอง กล่าวคือ ผูใ้ห้บริการเวบ็ไซตห์รือ

กิจกรรมออนไลน์อ่ืนๆ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมของผูป้กครองก่อนจึงจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กได ้  

จากการวิเคราะห์กฎหมาย COPPA กับกฎหมายไทย พบว่า ระบบกฎหมายไทยปัจจุบนัยงัไม่มี

กฎหมายเฉพาะท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในแง่ขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กในบริบทการใชง้านอินเทอร์เน็ต

และส่ือออนไลน์ กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูย่งัไม่ครอบคลุมและเพียงพอในการน ามาปรับใชคุ้ม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเด็ก  คณะผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอ 2 แนวทางดงัน้ี  
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แนวทางท่ี 1  การปรับปรุงแกไ้ข พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546  แมว้่ากล่าวถึงการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลเด็กในเร่ืองของการโฆษณาและการเผยแพร่ขอ้มูลทางส่ือมวลชน แต่ก็ไม่มีนิยามชดัเจนถึงขอ้มูล
ส่วนบุคคล  และยงัไม่ครอบคลุมครบทั้งกระบวนการของการกระท าต่อข้อมูลของเด็ก กล่าวคือ ตั้งแต่
ขั้นตอนการจดัเก็บ และ การน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ   คณะผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายให้มีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเด็กบนอินเทอร์เน็ต โดยการก าหนดค านิยาม 
หลกัเกณฑ์การกระท าต่อขอ้มูลทั้งกระบวนการตั้งแต่การจดัเก็บ การขออนุญาตผูป้กครอง  ไปจนถึงการ
น าไปใช ้ รวมถึงก าหนดฐานความผดิของผูจ้ดัเก็บและน าขอ้มูลไปใชไ้วเ้ป็นการเฉพาะ  

แนวทางท่ี 2 การบญัญติักฎหมายใหม่เพื่อคุม้ครองเด็กในสภาพแวดล้อมออนไลน์ แยกจาก พรบ
คุม้ครองเด็กท่ีมุ่งเน้นการกระท าต่อเด็กทางกายภาพ    กฎหมายใหม่น้ีจะมีขอบเขตรวมความผิดออนไลน์
ต่างๆ เช่น การกลัน่แกลง้รังแก  และมีหมวดหน่ึงวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กโดยเฉพาะ  

 

 

 

 

 

 

 

 


