บทที่ 2
กฎหมายคอมพิวเตอร์
ในยุ ค สมั ย ที่ เ ทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์ มี บ ทบาทในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ของมนุ ษ ย์
มากขึ้น การพัฒนาและการสร้างโปรแกรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทางาน การศึกษา การค้าขาย
หรือการให้บริการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างมาก ทุกคนสามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้อย่างเสรี แต่กระนั้นก็มิใช่ทุกคนที่จะใช้งานได้อย่างถูกต้องและถูกหลัก
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมบางคนใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการศึ ก ษา การท างาน ท าการค้ า แต่ บ างคนใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ นการกระท าความผิ ด ก่ อ กวน ลั ก ลอบขโมยข้ อ มู ล ดั ด แปลงหรื อ เปลี่ ย นแปลง
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น นั่นจึงนามาซึ่งความน่าสนใจในการรับรู้เรื่องกฎหมาย เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากฎหมายที่ควรรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกันอย่างแท้จริง
การกาหนดมาตรการสาหรับการใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบในการใช้งาน
วิ ธี ก ารใช้ ง านจึ ง ต้ อ งมี วิ ธี ที่ เ ข้ า ถึ ง อย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ เป็ น กฎเกณฑ์ บั ง คั บ ทางกฎหมายในการใช้
คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
นอกจากผู้ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ จ ะต้ อ งรู้ ก ฎหมายและจะต้ อ งมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการใช้
คอมพิวเตอร์อีกด้วย ซึ่งจาเป็นที่จะต้องศึกษาในด้านของกฎหมายคอมพิวเตอร์ให้ถ่องแท้ จากภาพ
ช่วยให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 กฎหมายคอมพิวเตอร์
ที่มา: (pixabay, 2563)
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กฎหมายคอมพิวเตอร์
กฎหมาย
กฎหมายมีความสาคัญต่อประชาชนในการดาเนินชีวิต ในแต่ละวันประชาชนต้องปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ถ้ า หากใครฝ่ า ฝื น ก็ ย่ อ มมี ผ ลกระทบเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ผู้ นั้ น อย่ า งแน่ น อน
ซึ่งเรียกว่าสภาพบังคับ ทั้งนี้ได้มีผู้ให้ความหมายของกฎหมาย กฎหมายคอมพิวเตอร์ และกฎหมาย
อินเทอร์เน็ตไว้ดังนี้
กฎหมาย หมายถึง บรรดาคาสั่งหรือข้อบังคับของรัฐหรือประเทศที่ใช้บังคับความประพฤติ
ทั้งหลายของบุคคล อันเกี่ยวด้วยเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องมี
ความผิดและถูกลงโทษ ในทางอาญาอาจจะมีโทษปรับเป็นเงินหรือโทษจาคุกในทางแพ่งอาจจะถูก
บั ง คั บ ให้ ช าระหนี้ หรื อ ชดใช้ ค่ า เสี ย หาย (www.teeterper.blogspot.com/2017/12/1.html,
2563, ออนไลน์)
กฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑ์ คาสั่งหรือข้อบังคับ ที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน เพื่อควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ ซึ่งผู้มีอานาจสูงสุดหรือรัฏฐาธิปัตย์
เป็นผู้บัญญัติขึ้น ผู้ใดฝ่าฝืน มีสภาพบังคับ (www.is.gd/0eE5t0, 2563, ออนไลน์)
กฎหมาย หมายถึง ระบบของกฎและแนวทางปฏิบัติซึ่งบังคับใช้ผ่านสถาบันทางสังคมเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรม ในทุกที่ที่เป็นไปได้[ 1] กฎหมายก่อร่างการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคมในหลาย
วิถีทาง และใช้เป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางสังคม (www.is.gd/GxXke1, 2563,
ออนไลน์)
จากความหมายของกฎหมายกล่าวได้ว่ากฎหมายคือกฎเกณฑ์ คาสั่งหรือข้อบังคับ ของรัฐหรือ
ประเทศที่ ใช้ บั ง คั บ ความประพฤติ ทั้ งหลายของประชาชน หากใครฝ่ าฝื น ไม่ปฏิ บัติ ต ามจะต้ อ งมี
ความผิดและถูกลงโทษ เพื่อควบคุมความประพฤติของประชาชนในสังคม กฎหมายถือเป็นกฎเกณฑ์
กติกา หรือ มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้สมาชิกประพฤติ
ปฏิบัติตาม โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่น ด้วยเหตุที่กฎหมายมีสภาพบังคับ ทาให้ ประชาชน
ทุกคนในสั งคมต้องรู้ กฎหมาย ผู้ ใดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดจึงจะเกิดความสุขสงบในสังคมได้
กฎหมายคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กฎหมายคอมพิ ว เตอร์ ชื่ อ เต็ ม คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 เป็ น กฎหมายฉบั บแรกที่ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้
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โดยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัวรัช กาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการ
สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจะกล่าวในเนื้อหา
ของหัวข้อต่อไป (www.is.gd/Rmi6hO, 2563, ออนไลน์)
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2560
กฎหมายคอมพิ ว เตอร์ ชื่ อ เต็ ม คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ประกาศเมื่อวันที่
23 มกราคม 2560 สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2
พ.ศ.2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับหรือจาคุก ฐานส่งข้อมูลก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญแก่ผู้รับ หรือนาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ลามก ตัดต่อภาพผู้อื่นให้
เสียชื่อเสียง อับอาย รวมถึงมาตรการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิด โดยมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ( www.is.gd/4s9kPr, 2563, ออนไลน์)
กฎหมายอินเทอร์เน็ต
ปั จ จุ บั น การใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ มี ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การสื่ อ สารให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง และแม่ น ย า สร้ า งความสะดวกสบายต่ อ ผู้ ใ ช้ ง านและ
อินเทอร์เน็ตยังมีบทบาทในชีวิตประจาวันมากซึ่งมาพร้อมกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างสรร
และส่งเสริมงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตสามารถ
แบ่งได้ 7 ประเด็นดังนี้ (www.is.gd/6egsfH, 2563, ออนไลน์)
1. กฎหมายเกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กล่ า วถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
ผลทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่าง
เชื่อถือได้
2. ฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องสามารถระบุ
ตัวผู้ลงลายมือชื่อได้ มีผู้ถือใบรับรอง ผู้ใช้ใบรับรอง และบุคคลที่เป็นคนกลางในการออกใบรับรอง
3. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นการคุ้มครองเพื่อมิให้เกิดการกระทา
ที่ทาให้ ผู้ อื่น เดือดร้ อน เสี ย หายจากการนาความรู้ทางคอมพิว เตอร์ ไปใช้ในทางที่ผิ ด จ าแนกเป็น
ขโมยข้อมูลมาเปลี่ยนแปลง ทาลายข้อมูล ทาให้ คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหาย การเจาะรหัสผ่านเข้า
ไปในระบบ การเผยแพร่ภาพลามกอานาจาร ขโมยโอนเงิน คัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในทาง
ที่ผิด การข่มขู่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ สร้างสิ่งรบกวนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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4. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้รับผิดชอบหากเกิดการโอนเงินผิด
หรือพบข้อผิดพลาด
5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองการเผยแพร่เอกสาร
ข้อมูลบุคคล
6. กฎหมายลาดับรองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 เป็นกฎหมายพัฒนาโครงสร้างสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง
7. กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ได้แก่การคุ้มครองทรัพย์สิ นทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้า
ในการใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ต้ อ งมี ก ฎหมายอิ น เทอร์ เ น็ ต ก าหนดไว้ ใ นการควบคุ ม ดู แ ล
ผลประโยชน์ ของผู้ที่นาข้อมูลมาน าเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัยของข้อมูล ในการใช้ข้อมูลกฎหมายอินเทอร์เน็ตจึงต้องมีการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ระบบ และสังคม
กฎหมายนั้นมีความหมายอยู่ หลายประการ ซึ่งความหมายจะแปรเปลี่ ยนไปตามเงื่ อนไข
ต่าง ๆ เช่น ลักษณะของสังคมที่แตกต่างกัน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการของประชาชน
ในสังคม นั้น ๆ แต่หลักที่สาคัญและเป็นความหมายของกฎหมายโดยทั่วไปจะมีอยู่ 5 ประการ คือ
1. มาจากรัฏฐาธิปัตย์
2. เป็นคาสั่ง ข้อห้าม ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม
3. ใช้ได้ทั่วไป
4. ใช้ได้เสมอไป
5. มีสภาพบังคับ
กฎหมายมี ค วามส าคั ญ กั บ มนุ ษ ย์ ซึ่ ง มนุ ษ ย์ เ ป็ น สั ต ว์ สั ง คมการอยู่ ร่ ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะ
ความเจริญของสังคมมนุษย์นั้นยิ่งทาให้สังคมมีความสลับซับซ้อนตามสัญชาตญาณของมนุษย์ ย่อมจะ
ทาในสิ่งที่ชอบ ถ้าหากไม่มีการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์แล้วมนุษย์ก็จะกระทาในสิ่งที่เกินขอบเขต
เกิ น หน้ า ที่ ยิ่ ง สั ง คมเจริ ญ ขึ้ น เพี ย งใดความจาเป็ นที่ จ ะต้ อ งมี ม าตรฐานในการก าหนดพฤติ ก รรม
ของมนุษย์ที่จะต้องถือว่าเป็นมาตรฐานอันเดียวกันนั้นก็ยิ่งมีมากขึ้น
การบังคับใช้เพื่อใช้บังคับแก่ทุกคนในลักษณะของกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งจะกาหนด
วิถีทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันตั้งแต่เกิดจนตาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับหรือวิธีการควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย์มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง
ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากฎหมายไม่มีความจาเป็น และเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราในปัจจุบันนี้
กฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากตั้งแต่เราเกิดก็จะต้องแจ้งเกิด เพื่อขอสูติบัตรเมื่ออายุครบ
15 ปี บริบูรณ์ก็ต้องทาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งปัจุบันสามารถขอทาบัตรประชาชนได้ตั้งแต่อายุ
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7 ปี หากสมรสกันก็ต้องจดทะเบียนสมรสจึงจะสมบูรณ์และในระหว่างเป็นสามีภรรยากันกฎหมายก็ยัง
เข้ามาเกี่ยวข้องไปถึงวงศาคณาญาติอีกหรือจนตายก็ต้องมีใบตายเรียกว่าใบมรณะบัตร และก็ยังมี
การจัดการมรดก ซึ่งกฎหมายก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ
นอกจากนี้ในชีวิตประจาวันของคนเรายังมีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น การซื้อของการขาย
ของการจั บ จ่ ายตามท้องตลาดต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการซื้อขายหรือการทางาน
เป็นลูกจ้างนายจ้างหรืออาจจะเป็นข้าราชการก็ต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาและที่
เกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองก็เช่นกัน ประชาชนมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองมากมายเช่น การปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย หน้าที่ในการเสียภาษีอากร หน้าที่รับราชการทหารสาหรับชาวไทยกฎหมายต่าง ๆ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องก็มีมากมายหลายฉบัย เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา "คนไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว" เป็นหลักที่ว่า บุคคลใดจะแก้ตัวว่าไม่
รู้กฎหมายเพื่อให้หลุดพ้นจากความผิดตามกฎหมายมิได้ ทั้งนี้ถ้าหากต่างคนต่างอ้างว่าตนไม่รู้กฎหมาย
ที่ทาไปนั้นตนไม่รู้จริง ๆ
เมื่อบุคคลกระทาความผิ ดก็คงจะรอดตัวไม่ต้องรับผิ ดไม่ต้องรับโทษกันก็จะเป็นการปิดหู
ปิดตาไม่อยากรู้กฎหมาย และถ้าใครรู้กฎหมายก็จะต้องมีความผิด รู้มากผิดมากรู้น้อยผิดน้อย จะอ้าง
เช่นนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมที่ประชาชนจะต้องมีความรู้ เรียนรู้กฎหมาย เพื่อขจัด
ข้อปัญหาการขัดแย้งความไม่เข้าใจกันด้วยวิธีการที่เรียกว่า กฎเกณฑ์อันเดียวกันนั้นก็คือ กฎหมาย
นั่นเอง

การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นการกระทาความผิดที่ควรศึกษาเพื่อการใช้งานที่
ปลอดภัยและต้องตระหนักให้มากในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากความไม่รู้จึงทาให้เกิด ความผิดโดยไม่
รู้ตัวซึ่งมีอยู่มากมายการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ
จาแนกตามวัตถุหรือระบบที่ถูกกระทา คือ (https://is.gd/XxJuHs, 2563)
1. การกระทาต่อระบบคอมพิวเตอร์ (computer system)
2. การกระทาต่อระบบข้อมูล (information system)
3. การกระทาต่อระบบเครือข่ายซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสาร (computer network)
ทั้ ง นี้ ความผิ ด แต่ ล ะฐานที่ ก าหนดขึ้ น ดั ง ที่ ส รุป ไว้ ข้ า งต้น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ ค วาม
คุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ความผิดฐานเข้าถึงโดยไม่มีอานาจ หรือโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และการใช้ คอมพิวเตอร์
ในทางมิชอบ
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การกระทาความผิดด้วยการเข้าถึงโดยไม่มีอานาจ หรือโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และการใช้
คอมพิวเตอร์ในทางมิชอบ ถือเป็นการกระทาที่คุกคาม หรือเป็นภัยต่อความปลอดภัย (security) ของ
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล เมื่อระบบไม่มีความปลอดภัยก็จะส่งผลกระทบต่อความครบถ้วน
(integrity) การรักษาความลับ (confidential) และเสถียรภาพในการใช้งาน (availability) ของระบบ
ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
1.1 การเข้าถึงโดยไม่มีอานาจ การฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ อาจเกิดได้หลาย
วิ ธี เช่ น การเจาะระบบ (hacking or cracking) หรื อ การบุ ก รุ ก ทางคอมพิ ว เตอร์ (computer
trespass) เพื่อทาลายระบบคอมพิวเตอร์หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เก็บ
รักษาไว้เป็นความลับ เช่น รหั สลับ (passwords) หรือความลับทางการค้า (secret Trade) เป็นต้น
ทั้งนี้ ยังอาจเป็นที่มาของการกระทาผิดฐานอื่น ๆ ต่อไป เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฉ้อโกงหรือปลอม
แปลงเอกสาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องเป็นมูลค่ามหาศาลได้
1.2 การลักลอบดักข้อมูล กระทาผิดตามมาตรา 8 ฐานความผิดเกี่ยวกับการลักลอบดัก
ข้อมูลโดยฝ่าฝืน กฎหมาย (illegal interception) ตามพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิ ด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 เนื่ อ งจากมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (the right of privacy of data communication) ในท านองเดี ย วกั บ การ
ติดต่อสื่อสารรูปแบบเดิมที่ห้ามดักฟังโทรศัพท์ หรือแอบบันทึกเทปลับ เป็นต้น
การลั กลอบดั ก ข้ อมู ล โดยวิธีก ารทางเทคนิค (technical means) เพื่อลั กลอบดั ก ฟั ง
ตรวจสอบหรือติดตามเนื้อหาสาระของข่าวสารที่สื่อสารถึงกันระหว่างบุคคล หรือ กรณีเป็นการกระทา
อันเป็นการล่อลวง หรือจัดหาข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น รวมทั้งการแอบบันทึกข้อมูลที่สื่อสารถึงกัน
ด้วย ทั้งนี้วิธีการทางเทคนิคยังหมายถึง อุปกรณ์ที่มีสายเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย และหมายรวมถึง
อุปกรณ์ประเภทไร้สาย เช่น การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
1.3 ความผิดฐานรบกวนระบบ ความผิดดังกล่าวนี้ คือ การรบกวนทั้งระบบข้อมูล และ
ระบบคอมพิ ว เตอร์ (data and system interference) โดยมุ่ ง ลงโทษผู้ ก ระท าความผิ ด ที่ จ งใจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งคุ้มครองความครบถ้วนของข้อมูล และ
เสถียรภาพในการใช้งาน หรือการใช้ข้อมูล หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้บนสื่อคอมพิวเตอร์
ได้เป็นปกติ ตัวอย่างของการกระทาความผิดฐานดังกล่าวนี้ ได้แก่ การป้อนข้อมูลที่มีไวรัสทาลาย
ข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการป้อนโปรแกรม trojan horse เข้าไปในระบบเพื่อขโมย
รหัสผ่านของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับเพื่อใช้ลบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลหรือกระทาการใด ๆ อัน
เป็นการรบกวนข้อมูลและระบบ หรือการป้อนโปรแกรมที่ทาให้ระบบปฏิเสธการทางาน (daniel of
service) ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก หรือการทาให้ระบบทางานช้าลง เป็นต้น
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1.4 การใช้อุปกรณ์ในทางมิชอบ กระทาผิดตามมาตรา 13 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรานี้จะแตกต่างจากมาตราก่อน ๆ เนื่องจาก
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการผลิต แจกจ่าย จาหน่าย หรือครอบครองอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
กระทาความผิด เช่น อุปกรณ์สาหรับเจาะระบบ (Hacker Tools) รวมถึงรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ รหัส
การเข้าถึง หรือข้อมูลอื่นในลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย
2. การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะกระทาความผิดด้วยประการใดก็ตาม
ล้วนแล้วแต่นามาซึ่งผลเสียหายไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามโดยส่วนใหญ่แล้วการกระทาความผิดอาจเกิด
ได้หลายวิธีด้วยกัน
2.1 การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันและ
ขจัดช่องว่างของกฎหมายสาหรับความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารในระบบกระดาษ และการปลอม
แปลงข้อมูล หรือข้อความที่จัดทาขึ้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
ปลอดภัย (security) และความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ความผิดฐานฉ้อโกง เพื่อกาหนดฐานความผิด และลงโทษสาหรับการกระทา โดย
เจตนาทุจริต แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือนาข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าสู่ หรือรบกวน
การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น และโดยการกระทาดังกล่าวทาให้ได้ประโยชน์ในลักษณะที่
เป็นทรัพย์สินจากผู้นั้นหรือบุคคลที่สาม เช่น การสร้างโปรแกรม salami techniques เพื่อปัดเศษเงิน
ในบัญชีของบุคคลอื่น มารวมเก็บไว้ในบัญชีของตนเอง หรือโปรแกรม logic bombs เพื่อเฝ้าติดตาม
ความเคลื่อนไหวของระบบบัญชีและระบบเงินเดือนและทาการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในระดับดังกล่าว
เป็นต้น
2.3 ความผิดฐานทาให้สื่อลามกอนาจารแพร่กระจาย เพื่อกาหนดฐานความผิด และ
ลงโทษสาหรับการกระทาด้วยประการใด ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ปรากฏแก่ประชาชน
ด้วยการผลิต ส่งผ่าน จัดให้ได้มา หรือทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นสิ่งลามกอนาจารโดย
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ กาหนดให้ผู้กระทาความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น ถ้าสิ่งลามกอนาจารนั้นเกี่ยวกับ
บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ไม่ว่าผู้กระทาจะรู้หรือไม่ก็ตาม ดังภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 กระทาความผิด
ที่มา: (pixabay, 2563)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ในสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มนุษย์ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงโลกโซเชียลได้ง่าย แต่ก็มีมุม
มืดที่ทาให้ ผู้ ที่ไม่รู้ เท่าทัน ตกเป็ น เหยื่ อการเผยแพร่ข้อมูล และภาพที่ เป็นเท็จ ทาให้ เกิดความตื่ น
ตระหนก หรือถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ บางกรณีเป็นอันตรายถึงแก่ชี วิต ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น
การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพื่อเอาผิดผู้ที่คิดกระทาผิดจึงเป็นสิ่งจาเป็น พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ได้แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับแรก ที่บังคับใช้มาเมื่อ
10 ปีที่แล้ว โดยมีเนื้อหาเข้มข้นขึ้น มุ่งหวังปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน ไม่ให้ถูกคุกคามหรือ
ล่ ว งละเมิด สิ่ งที่แตกต่างจากเดิม คือเพิ่มการดูแลความเป็นส่ ว นตัว ให้ ประชาชนสามารถปฏิเสธ
จดหมายเล็กทรอนิ กส์ ที่เป็นสแปม ซึ่งไม่ต้องการรับได้ง่ายขึ้น โดยออกกฎเกณฑ์ควบคุมการส่ งที่
ชัดเจนและมีบทลงโทษปรับผู้ส่ งสูงสุดถึง 2 แสนบาท แต่ความผิดฐานแพร่ข้อมูลนั้น จะไม่ครอบคลุม
ถึงคดี
การหมิ่นประมาท แต่เป็นการเอาผิดเฉพาะกับการฉ้อโกง ปลอม หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
เท็จเท่านั้น และไม่สามารถใช้กฎหมายฉบับนี้ เพียงฉบับเดียวฟ้องร้องได้ ที่สาคัญการเผยแพร่ภาพตัด
ต่อ จากเดิมมีความผิดเฉพาะภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตเท่านั้น แต่กฎหมายฉบับนี้ ให้ความคุ้มครองไปถึง
ภาพผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดและทาลายภาพตัดต่อได้ หากการเผยแพร่ภาพ
ผู้เสียชีวิต ทาให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือได้รับความอับอาย ซึ่งสามารถ
ฟ้องร้องดาเนินคดีได้ ไม่ว่าผู้กระทาผิดจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ จะต้องเข้ามารับโทษในประเทศ
ไทยเท่านั้น (https://is.gd/8HKXA1, 2563, ออนไลน์)
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ ป ระกาศว่า โดยที่เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม กฎหมายว่ าด้ ว ยการกระท าความผิ ดเกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา 4 ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้
“มาตรา 4 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองและวรรคสามของมาตรา 11 แห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”
“ผู้ใดส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้รับข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิด
โอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
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ให้ รั ฐ มนตรี ออกประกาศกาหนดลั กษณะและวิธีการส่ ง รวมทั้งลั กษณะและปริมาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้รับ
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย”
มาตรา 5 ให้ ย กเลิ กความในมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 12 ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา
11 เป็นการกระทาต่อข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอัน
เป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนสี่หมื่นบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 1๐ เป็นการกระทาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้ าปี และปรับตั้งแต่หก
หมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคล
อื่นถึงแก่
ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่ แสน
บาท”
มาตรา 6 ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นมาตรา 12/1 แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
“มาตรา 12/1 ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 1๐ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาทถ้า
การกระทาความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 1๐ โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่
ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้าของมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
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“ผู้ใดจาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระทาความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดจาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระทาความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 1๐ หรือมาตรา 11หาก
ผู้นาไปใช้ได้กระทาความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา 12
วรรคสอง หรือวรรคสี่ หรือมาตรา 12/1
ผู้จาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกาหนดโทษ
สูงขึ้นด้วย ก็เฉพาะ
เมื่อตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น
ผู้ใดจาหน่ายหรือเผยแพร่ ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระทาความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หากผู้นาไปใช้ได้กระทาความผิดตามมาตรา
12 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา 12 วรรคสอง หรือวรรคสี่ หรือมาตรา 12/1 ผู้
จาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกาหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย
ในกรณีที่ผู้จาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และตาม
วรรคสามหรือวรรคสี่ด้วย ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว”
มาตรา 8 ให้ ย กเลิ กความในมาตรา 14 แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 14 ผู้ใดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(2) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือ
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) น าเข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ ดๆ ที่ มี ลั ก ษณะอั น ลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
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(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูล คอมพิวเตอร์ตาม (1)
(2) (3) หรือ (4)
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทาต่อประชาชน แต่เป็นการกระทาต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมู ลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้”
มาตรา 9 ให้ ย กเลิ กความในมาตรา 15 แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทาความผิด
ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทา
ความผิดตามมาตรา 14
ให้รัฐมนตรีออกประกาศกาหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทาให้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนาข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์
ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ”
มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 16 ผู้ ใ ดน าเข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปอาจเข้ า ถึ ง ได้ ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม
หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นนั้นเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่
เกินสองแสนบาท
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาต่อภาพของผู้ตาย และการกระทานั้นน่าจะทาให้
บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับ
อายผู้กระทาต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอัน
เป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทา ผู้กระทาไม่
มีความผิดความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่
สมรสหรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย”
มาตรา 11 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 16/1 และมาตรา 16/2 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
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“มาตรา 16/1 ในคดีความผิดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 16 ซึ่งมีคาพิพากษาว่าจาเลยมี
ความผิด ศาลอาจสั่ง
(1) ให้ทาลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว
(2) ให้ โ ฆษณาหรื อ เผยแพร่ ค าพิ พ ากษาทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จาเลยเป็นผู้
ชาระค่าโฆษณาหรือเผยแพร่
(3) ให้ดาเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทา
ความผิดนั้น
มาตรา 16/2 ผู้ใดรู้ว่าข้อมูล คอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้
ทาลายตามมาตรา 16/1 ผู้นั้นต้องทาลายข้อมูลดังกล่าว หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 14 หรือมาตรา 16 แล้วแต่กรณี”
มาตรา 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 17/1 ในหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
แห่งพระราชบั ญญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 “มาตรา 17/1
ความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 11 มาตรา 13 วรรคหนึ่งมาตรา 16/2 มาตรา 23
มาตรา 24 และมาตรา 27
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจานวนสามคนซึ่งคนหนึ่งต้อง
เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทาการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับ
ตามคาเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกาหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอัน
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้เริ่มนั บอายุความในการ
ฟ้องคดีใหม่นับตั้งแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว”
มาตรา 13 ให้ยกเลิกความในมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 18 ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรค
สองให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้
เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทาความผิดและหาตัวผู้กระทาความผิด
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมาเพื่อให้ถ้อยคาส่ง
คาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้
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(2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน
(4) ทาสาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาความผิด ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) สั่ ง ให้ บุ ค คลซึ่ ง ครอบครองหรื อ ควบคุ ม ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(6) ตรวจสอบหรื อ เข้ า ถึ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทาความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จาเป็นให้ด้วยก็ได้
(7) ถอดรหัสลับของข้อมูล คอมพิว เตอร์ ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุ คคลที่เกี่ยวข้องกับ การ
เข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทาการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การถอดรหัสลับดังกล่าว
(8) ยึ ด หรื อ อายั ด ระบบคอมพิ ว เตอร์ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น เฉพาะเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทาความผิด
เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความอาญา ในบรรดาความผิ ด อาญาต่ อ กฎหมายอื่ น ซึ่ ง ได้ ใ ช้ ร ะบบ คอมพิ ว เตอร์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการ
กระทาความผิดหรือมีข้อมูล คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งดาเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ หรือ
หากปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้ าที่รีบ รวบรวมข้อเท็จจริงและหลั กฐานแล้ว แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ งเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป
ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) ดาเนินการตามคา
ร้องขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ หรือภายในระยะเวลาที่พนั กงาน
เจ้าหน้าที่กาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร ต้อง
ได้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง นี้ รั ฐ มนตรี อ าจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาก าหนด
ระยะเวลาที่ต้องดาเนินการที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้
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มาตรา 19 การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8)ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อมีคาสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตามคาร้อง ทั้งนี้ คาร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทาหรือกาลังจะกระทาการอย่าง
หนึ่ ง อย่ างใดอัน เป็ น ความผิด เหตุที่ต้องใช้อานาจ ลักษณะของการกระทาความผิ ด รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทาความผิดและผู้กระทาความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคา
ร้องด้วย ในการพิจารณาคาร้องให้ศาลพิจารณาคาร้องดังกล่าวโดยเร็ว
เมื่อศาลมีคาสั่ งอนุญาตแล้ว ก่ อนดาเนินการตามคาสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ ส่ ง
สาเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทาให้ต้องใช้อานาจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) มอบให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสาเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทาได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดาเนินการตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8)
ส่งสาเนาบันทึกรายละเอียดการดาเนินการและเหตุผลแห่งการดาเนินการให้ศาลที่มีเขตอานาจภายใน
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดาเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน
การทาสาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 18 (4) ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ามีการกระทาความผิด และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดาเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจาเป็น
การยึดหรืออายัดตามมาตรา 18 (8) นอกจากจะต้องส่งมอบสาเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่
จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจาเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นคาร้อง
ต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียว หรือ
หลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจาเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกาหนดเวลา
ดังกล่าวแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 14 ให้ยกเลิกความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 20 ในกรณีที่มีการทาให้ แ พร่ห ลายซึ่ งข้ อมูล คอมพิว เตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคาร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขต
อ านาจขอให้ มี ค าสั่ ง ระงั บ การท าให้ แ พร่ ห ลายหรื อ ลบข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ นั้ น ออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ได้
(1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
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(2) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กาหนด
ไว้ในภาค 2 ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
กฎหมายอื่ น ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ นั้ นมีลั กษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีล ธรรมอันดีของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้ร้องขอ
ในกรณีที่มีการทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการกลั่ น กรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคาร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มี
เขตอานาจขอให้มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
คอมพิว เตอร์ ได้ ทั้งนี้ ให้ น าบทบั ญญัติว่ าด้ว ยคณะกรรมการที่มี อ านาจดาเนิน การพิจ ารณาทาง
ปกครองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองมาใช้ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะ แต่ละคณะให้มีกรรมการจานวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนด้าน
สิทธิมนุษยชน
ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการได้รับ
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
การดาเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม ในกรณี ที่ ศ าลมี ค าสั่ ง ให้ ร ะงั บ การท าให้ แ พร่ ห ลายหรื อ ลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการระงับการทาให้แพร่หลาย
หรื อ ลบข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ นั้ น เอง หรื อ จะสั่ ง ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารระงั บ การท าให้ แ พร่ ห ลายหรื อ ลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติ
สาหรับการระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคานึงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ศาลจะมี
คาสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะยื่นคาร้องตามวรรคสองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องรายงาน
ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”

41

มาตรา 15 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคาสั่งที่มีผลทาให้ข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคาสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทาลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่ง หรือโดยประการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็น
ชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจนามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคาสั่งดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ซึ่ง
อาจนามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้”
มาตรา 16 ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“มาตรา 22 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา 18 วรรค
สองเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่
ได้มาตามมาตรา 18 ให้แก่บุคคลใด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับผู้ กระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทาความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง
หรือเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือ
กับพนักงานสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 18 วรรคสอง โดยมิชอบหรือเป็น
การกระทาตามคาสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสาม
ปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 23 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสองผู้ใด
กระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 24 ผู้ ใดล่ ว งรู้ ข้อมูล คอมพิว เตอร์ ข้อมูล จราจรทางคอมพิว เตอร์ หรือข้อมู ล ของ
ผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา 18 และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้
หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 25 ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา 18 วรรคสอง ให้อ้างและรับฟัง
เป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอัน
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ว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง
หรือโดยมิชอบประการอื่น”
มาตรา 17 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจาเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ
ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได้”
มาตรา 18 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองและวรรคสามของมาตรา 28 แห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อาจได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ในการกาหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องคานึงถึงภาระหน้าที่ ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็น
จานวนมากคุณภาพของงาน และการดารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย”
มาตรา 19 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
“มาตรา 31 ค่าใช้จ่ ายในเรื่ องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(1) การสื บ สวน การแสวงหาข้ อ มู ล และรวบรวมพยานหลั ก ฐานในคดี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(2) การดาเนินการตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (4) (5) (6) (7) และ (8) และมาตรา 20
(3) การดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด ตาม
พระราชบัญญัตินี้”
มาตรา 20 บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่
ต้องออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
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การดาเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบมาตรา
21 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ในมาตรา 2 ของพระราชบัญญัตินี้ ระบุว่า ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 120 วัน นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นหมายความว่าจะบังคับใช้ภายใน 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกัน
และปราบปราม การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระทาความผิด
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยที่มีการ
จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมซึ่งมีภารกิจในการกาหนดมาตรฐานและมาตรการ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้ง การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติใน
ส่วนที่เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย กาหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไข เพิ่มเติมฐานความผิด
เดิม รวมทั้งบทกาหนดโทษของความผิดดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ ในการ
ระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกาหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ซึ่งมีอานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
แนวทางปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ต้องตระหนัก
ตรึกตรองให้รอบคอบก่อนกระทาการใด ๆ อันส่งผลที่จะตามมาไม่ว่าผลนั้นจะดีหรือไม่ เพื่อให้การใช้
ออนไลน์เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย ขอสรุปสาระสาคัญตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีประเด็นหลักดังนี้
1. การฝากร้านใน Facebook IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
2. ส่ง SMS มาโฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ต้องมีทางเลือกให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูล
นั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
3. ส่ง e-Mail ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
4. กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ. ยกเว้นการกด Like เรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เสี่ยงเข้าข่ายความผิด
มาตรา 112 หรือมีความผิดร่วม
5. กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่ Share นั้นมีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่าย
ความผิดตาม พ.ร.บ. โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ 3
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6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์
กระทาเอง สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มี
ความผิดตามกฎหมาย เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึง Facebook ที่ให้แสดงความคิดเห็น
หากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที เจ้าของ
ระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด
7. ฉะนั้น Admin ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบข้อความที่ผิด พ.ร.บ. เมื่อลบออก
จากพื้นที่ที่ตนดูแล จะถือเป็นผู้พ้นผิด แต่หากไม่ยอมลบออก จะมีโทษจาคุกไม่เกิ น 5 ปี ปรับไม่เกิน
100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
8. การ Post สิ่ งลามกอนาจาร ที่ทาให้ เกิดการเผยแพร่สู่ ประชาชนได้ จาคุกไม่เกิน 5 ปี
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
9. การ Post เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชมอย่างให้
เกียรติ
10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียเชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่น
เกลียดชัง ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
11. การ Post ด่าว่าผู้อื่น มีกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหา
เอาผิดผู้ Post ได้ โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
12. ไม่ทาการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ
13. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้ อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิช ย์
หารายได้
ทั้งนี้ได้ยกข้อสังเกตเพียงส่วนหนึ่ งของ พ.ร.บ.คอมพิว เตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่มีผล
บั งคับ ใช้แล้ ว หากจะกระท าการใด ๆ ขอให้ Check Sure ก่อน Share จะได้ไม่เดื อ ดร้ อ นนะคะ
สามารถศึกษารายละเอีย ดเพิ่มเติมของ พ.ร.บ.คอมพิว เตอร์ ได้ที่นี่ (www.is.gd/l9WNEI/, 2563,
ออนไลน์)

กฎหมายคอมพิวเตอร์กับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
กฎหมายคอมพิวเตอร์กับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในการรับรู้
ในแต่ละวัน สามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต จึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในโลกยุคเทคโนโลยีข่าวสารในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันผู้รับสื่อจึงควรใช้วิจารณญาณ
ในการรับข้อมูล ตรวจทาน คิดวิเคราะห์เพราะบางคนก็ได้ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทา
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ความผิดโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่นาไปสู่ความเสียหายกับผู้อื่นหรือต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือด้วยความจงใจ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ทั่วโลกมีหลายพันล้านคนทั่วไป การนาเข้าข้อมูลหรือการเผยแพร่เนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสม เช่น การสร้างข่าวลือ หลอกลวง หรือเรื่องโกหกเพื่อหวังทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นหรืออาจจะรวมไปถึงประเทศชาติ ทั้งในด้านสังคม
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
การปฏิบัติตนต่อการเข้าถึงระบบหรือการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง สืบหาข้อมูล ด้าน
การเรียน การบริหารองค์กร ควรมีแนวทางในการใช้ อย่างถูกต้องไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ก้าว
ล่วงทาให้เกิดความเสียหายได้แก่
1. ไม่ตัดภาพ ต่อภาพ เพื่อเผยแพร่ต่อของผู้อื่น ทาให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียง
2. ก่อนการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล โปรแกรมหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ ควรศึกษาข้อมูล ของ
เงื่อนไขให้ละเอียด
3. ไม่ฟอร์เวิร์ดภาพลามกอนาจาร คลิปวีดีโอที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์
4. ไม่ขโมยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น ระมัดระวังการ อีเมล์แปลก ๆ อย่าหลงเชื่อ
เขาง่าย
5. ควรลงโปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายแวร์ไว้ในคอมพิวเตอร์
6. ไม่เจาะระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
7. ไม่ควรจดจาหรือบันทึกรหัสผ่านในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองไว้บริเวณเครื่อง
และควรเปลี่ยน รหัสเข้าใช้งาน ทุก ๆ 3-4 เดือน
8. ไม่แอบดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
ดังนั้นถึงแม้ว่าสื่อ อินเทอร์ เน็ตนั้นได้ถูกใช้นามาเป็นสื่ อในการเสนอข้อมูล ได้อย่างเสรี แต่
ขณะเดียวกันก้ต้องใช้วิจารณญาณในการรั บข่าวสารและระมัดระวังในการส่งต่อข่าวสารที่อาจส่งผล
ต่อความมัน่ คงของประเทศ

มาตรการรักษาปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
องค์กรในปัจจุบันได้หันมาสนใจในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะด้วยทรัพย์สินที่จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้ ความปลอดภัยพิจารณาจากการป้องกันข้อมูล ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์จากผู้บุกรุก
ตลอดจนความเสียหายอันเกิดจากการบุกรุก การก่อวินาศกรรม และภัยธรรมชาติ พิจารณาจากความ
ความปลอดภัยพิจารณาจากการป้องกันข้อมูล ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์จากผู้บุกรุก ตลอดจนความ
เสี ย หายอัน เกิดจากการบุ กรุก การก่อวินาศกรรม และภัยธรรมชาติ พิจารณาจากวิธีการป้องกัน
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ที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถป้องกันได้ การรักษาความปลอดภัยมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น การวัดความ
ปลอดภัยพื้นฐานของระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การจากัดการใช้งาน การ
เข้ารหัสข้อความ การป้องกันจากภัยธรรมชาติ และการป้องกันข้อมูลไม่ให้สูญหาย
การจ ากั ด การใช้ ง าน ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย มั ก จะป้ อ งกั น ระบบ
คอมพิวเตอร์จากการบุกรุก โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต บางครั้งระบบรักษาความปลอดภัยจะต้องป้องกัน
ตั้งแต่การมียามหน้าห้องคอมพิวเตอร์ โดยต้องตรวจสอบผู้ที่เข้าออกทุกคน หรือการเข้าใช้งานจะต้อง
ใช้อุปกรณ์อ่านรหัสทางชีวภาพ เช่น เครื่องอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ หรือเครื่องอ่านม่านตา ดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลด้วยม่านตา
ที่มา: (pixabay, 2563)
ความยาวของรหัสผ่านมีผลต่อความยากง่ายในการเดาสุ่มของโปรแกรมแกะรหัสผ่าน โดย
โปรแกรมที่มีชื่อว่า dictionary attack จะใช้ซอฟต์แวร์เพื่อใช้สุ่ มคาศัพท์ทั้งหมดของพจนานุ ก รม
ตามลาดับเพื่อเข้าสู่ระบบ ด้วยเหตุผลนี้ คาศัพท์ ชื่อ และตัวเลขที่เรียงกัน จึงไม่เหมาะที่จะนามาตั้ง
เป็นรหัสผ่าน และไม่ควรใช้รหัสผ่านนี้ซ้ากับบัญชีผู้ใช้อื่นๆ อีกด้วย เพราะหากมีบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูก
บุกรุกได้บัญชีที่เหลือก็มีโอกาสที่จะถูกบุกรุกได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากตั้งรหัสผ่านของอีเมล์
facebook กับ hotmail เหมือนกัน เมื่อบัญชี facebook ถูกบุกรุกเข้าไปได้ บัญชี hotmail ก็อาจถูก
บุกรุกเข้าไปได้เช่นกัน
การเข้ารหัสข้อมูล
เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลถูกส่งออกไปสู่ระบบเครือข่ายหรือเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ก็มีความ
เป็นไปได้ที่จะถูกเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต วิธีแก้ไขคือ การเข้ารหัส การเข้ารหัส
หมายถึงกระบวนการเข้ารหัสข้อความที่สร้างขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ใดอ่านข้อมูลนั้นได้ ยกเว้นแต่ผู้ที่มีชิ้น
ส่วนข้อมูลที่สาคัญ เรียกว่ารหัสกุญแจ การใช้งานการเข้ารหัสทั่วไปได้แก่
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1. การเข้ า รหั ส อี เ มล์ ป้ อ งกั น การอ่ า นข้ อ ความในขณะที่ ข้ อ ความนั้ น ถู ก ส่ ง ผ่ า นไปใน
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมการเข้ารหัสเป็นที่รู้จักกันดีโปรแกรมหนึ่งมีชื่อว่า pretty good privacy
2. การเข้ารหัสแฟ้มข้อมูล การเข้ารหัสแฟ้มข้อมูลคือการป้องกันแฟ้มข้อมูลที่มีพฤติกรรม
น่าสงสัยก่อนที่มันจะถูกบันทึกลงในฮาร์ดไดรฟ์ ผู้ใช้สามารถเข้ารหัสแฟ้มข้ อมูล ทีละแฟ้ม หรือใช้
โปรแกรมเข้ารหัส ทุกแฟ้มพร้อมกัน
3. การเข้ารหัสเว็บไซต์ เป็นการรักษาความปลอดภัยของการประมวลผลรายการต่าง ๆ ของ
เว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางด้านการเงินเว็บเพจที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านหรือข้อมูล
สาคัญเช่น เลขที่บัตรเครดิต มักจะเข้ารหัสข้อมูลเหล่านี้ได้
4. วีพีเอ็น เป็นการเข้ารหัสเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง เครือข่ายภายในองค์กรเดียวกัน
ซึ่งทาให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้งานเครือข่ายขององค์กรได้ จากที่บ้าน การเชื่อมต่อจะสร้างเครือข่ายที่
ปลอดภัยเหมือนอยู่ในระบบแลนขององค์กรนั้นโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
5. การเข้ า รหั ส ไร้ ส าย เป็ น การจ ากั ด การเข้ า ถึ ง ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตการเข้ า ถึ ง
เครื อ ข่ า ยไร้ ส าย โพรโทคอลส าหรั บ การเข้ า รหั ส ของเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก เรี ย กว่ า WEP
(wired equivalent privacy) ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย WPA (Wi-Fi protected access) และ WPA2
การป้ องกัน ข้อมูล ไม่ให้ สู ญหายอุปกรณ์ต่า ง ๆ จะต้องเปลี่ ยนใหม่อยู่เสมอ ข้อมูล บริ ษั ท
บางครั้งไม่สามารถจะแทนที่ได้ บริษัทส่วนใหญ่จะพยายามเก็บซอฟต์แวร์และข้อมูลการตรวจสอบ
และโปรแกรมเก่า ๆ บางระบบใช้หน่วยความจาสารองเก็บข้อมูลจานวนมากเพื่อป้องกันการสูญหาย
หากเกิดฮาร์ดไดรฟ์เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้
การสารองข้อมูลบ่อย ๆ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการสูญเสียข้อมูลผู้ใช้จะต้องสารอง
ข้อมูลเก็บไว้ที่อื่นอีกด้วย เพื่อป้องกันขโมย น้าท่วม หรือภัยอย่างอื่น แม้แต่การขโมยข้อมูลก็ตาม
การเข้าถึงหรือการใช้รหัสผ่านพึงจาเป็นเช่นเดียวกันอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่จัดเก็บนั้นวิธีการมีความ
หลากหลายวิธีการจัดเก็บก็เช่นกันอาจทาให้เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วนั้นอาจเกิดการทับซ้อนของข้อมูลได้
จึงควรระมัดระวังในการกระทาและป้องกันทุกวิธีทางในการที่จะเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลนั่นเอง
เมื่อทราบกันดีแล้ว จึงควรสารองข้อมูลเผื่อสาหรับการสูญหายที่จะเกิดขึ้นจะได้กว่าการปล่อยหรือวาง
เฉยต่อการกระทาของตน

ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย
เมื่อได้ศึกษากฎหมายทั่วไปกฎหมายเบื้องต้นหรือกฎหมายที่หลากหลาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางธุร กิจ หรื อการประกอบธุร กิจ สิ่ งส าคัญที่องค์กรต้ องยึ ดถื อ ปฏิบัติ คื อการยึด ถื อความถู ก ต้ อ ง

48

คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและต้องควบคู่ไปกับกฎหมายที่องค์กรจะต้องไม่นามาใช้
ในทางที่ผิดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง (จินตนา บุญบงการ, 2561, หน้า 68-70)
จริยธรรมและกฎหมายต่างก็เป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคม ทั้ง 2 อย่างมีความแตกต่างมีบทบาทเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งกฎหมายและจริยธรรมจะ
บอกได้ว่าประชาชนมีความรับผิ ดชอบที่จ ะทาสิ่งที่ถูกและหลี กเลี่ยงการกระทาในสิ่งที่ผิด ในด้าน
จริยธรรมอะไรผิดอะไรถูกเป็นเรื่องของวัฒนธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ในส่วนของกฎหมายมักมีการ
ระบุที่ชัดเจนว่าอะไรผิดอะไรถูก อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอกรับว่า ลาพังกฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอใน
การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมแต่ต้องอาศัยจริยธรรมด้วย มีเหตุผลหลากหลายประการที่
เห็นว่ากฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอ ได้แก่
1. ในวงการธุรกิจ กฎหมายไม่ได้ใช้บังคับกับทุกกิจกรรมในทางธุรกิจ เพราะไม่ได้หมายความ
ว่าอะไรก็ตามที่ผิดจริยธรรมต้องผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวหลายอย่างอาจไม่ถูกต้อง
ตามจริยธรรม แต่ไม่ผิดกฎหมาย
2. การออกกฎหมายมีกระบวนการที่ยาวและซับซ้อน และเมื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วยัง
อาจได้รับการทดสอบในศาลว่ากฎหมายนั้นจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด กฎหมายไม่สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งทางจริยธรรมได้ และจะใช้ได้ในกรณีที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น หรือเป็นกรณีที่มีความ
ชัดเจน ประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายจะแก้ไขข้อขัดแย้งทางจริธรรมได้โดยกฎหมายได้เฉพาะ
ประเด็นที่ระบุไว้ในกฎหมายเท่านั้นน และเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกฎหมายครอบคลุ มหมดทุก ๆ เรื่อง
โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมหรือศีลธรรม
เมื่อเปรียบเทียบจริยธรรมมีความแตกต่างกับกฎหมายคือ จริยธรรมเป็นเครื่องมือควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย์ แต่เป็นการลงโทษทางสังคม (social sanction) ส่วนกฎหมายนั้น
เป็นเครื่องมือที่ควบคุมพฤติกรรมในระดับต่าของมนุษย์ และมีบทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน
การควบคุมพฤติกรรมในระดับต่าของมนุษย์ข้างต้น เป็นการควบคุมพฤติกรรมขั้นต่าสุดที่
สังคมยอมรับได้ ถ้าต่ากว่านั้นสังคมจะไม่ยอมรับและถือว่าผิดกฎหมาย แต่จริยธรรมหรือศีลธรรมฆ่า
คนเป็นพฤติกรรมขั้นต่าที่ต้องมีการควบคุมจริยธรรม ไม่ต้องการเพียงไม่ให้มีการฆ่ากันเท่านั้น แต่
ต้องการให้มนุษย์มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือกัน
ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ จริยธรรมจะเน้นการควบคุมพฤติกรรมจากภายในคือการ
สร้างจิตสานึกว่าเป็นการกระทาที่ถูกที่ควร ส่วนกฎหมายเป็นการควบคุมจากภายนอก คือเน้นการ
ลงโทษ อย่างไรก็ตามในกรณีจรรยาบรรณ แม้จะเน้นการสร้างจิตสานึก แต่มีบทลงโทษสาหรับผู้ไม่
ปฏิบัติตาม
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ภาพที่ 2.4 ข้อแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย
ที่มา: (ดัดแปลงจาก, จินตนา บุญบงการ, 2555)
การพัฒนาแนวคิดจิตสานึกทางจริยธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของจิตสานึก เป็นเรื่องที่
แต่ละกิจการจะเลือกแนวปฏิบัติ ไม่มีกฎหมายใดมากาหนดเป็นกฎหมายตายตัวบางกิจการอาจพัฒนา
ไปจนถึงจุดที่ทุกคนในกิจการมุ่งเน้นพฤติกรรมที่ดีงามสูงสุด เน้นในการทาความดี ความกตัญญูทั้งต่อ
บุคคลใกล้ชิดไปจนถึงธรรมชาติที่ทาให้มีดินน้าลมไฟและชีวิตทุกสรรพสิ่ง อันจะทาให้กิจการมุ่งเน้น
การทาดีต่อทุกสิ่งรอบตัวอันจะทาให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวอย่างสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือที่กฎหมายเอาโทษไม่ได้ แต่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมและ
ศีลธรรมนั้นมีดังต่อไปนี้คือ (www.is.gd/7CVMv4, 2563, ออนไลน์)
1. ครูบาอาจารย์ซึ่งนอกจากเป็นผู้สอนวิชาความรู้แล้ว ต้องเป็นตัวอย่างของผู้ซึ่งผดุงไว้ซึ่ง
ศีลธรรมและจริยธรรม มีสิทธิตามกฎหมายที่จะลงทุนเพื่อเปิดดาเนินธุรกิจอาบอบนวด โดยตั้งบริษัท
จากัดซึ่งถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คาถามก็คือ ครูบาอาจารย์เหล่านั้นทาสิ่ งที่
ถูกต้องหรือไม่ในแง่ศีลธรรมส่วนตัว (morality) และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (professional ethic)
2. นายแพทย์ซึ่งตรวจช่องคลอดของคนไข้เมื่อคนไข้ขึ้นขาหยั่ง แต่แสดงสีหน้าบ่งบอกไป
ในทางความรู้สึกทางเพศซึ่งไม่ใช่สีหน้าของผู้มีอาชีพแพทย์ ซึ่งไม่ผิดกฎหมาย คาถามก็คือ แพทย์ผู้นั้น
สมควรที่จะรักษาคนไข้ต่อไปหรือไม่ และสมควรที่จะได้รับความไว้วางใจจากคนไข้ต่อไปหรือไม่ ทั้ง ๆ
ที่ไม่ได้ทาผิดกฎหมายอะไร

50

3. นักธุรกิจที่ฉกฉวยประโยชน์ในขณะที่สินค้าขาดแคลน ขายสินค้าในราคาที่สูงกว่าปกติ
เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมิได้มีการควบคุมตามกฎหมาย เป็นการฉกฉวยหาประโยชน์ค้ากาไรเกินควร
(profiteering) แทนที่จะเป็นการทากาไร (profit making) ตามปกติ แม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่นักธุรกิจ
ผู้นั้นจะตอบได้หรือไม่ว่าเขาคือคนที่เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมชาติ หรือเป็นพลเมืองดีของโลก
จากตัวอย่างทั้ง 3 ข้อ จะปรากฎข้อคาถามไปในทางเดียวกันคืออาชีพที่ตนประกอบอยู่เพื่อ
ดารงชีวิตแต่กลับกระทาสิ่งผิดคุณธรรมจริยธรรมเช่นนี้แล้วการมองให้ถ่องแท้ควรมองที่การกระทา
ของแต่บุคคลเป็นรายกรณี อาจไม่รวมผลการกระทาทั้งหมด อาจยกเว้นได้เป็นรายบุคคลนั่นเอง

บทสรุป
ในยุคสมัยที่ทุกอย่างต้องอาศัยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
การท างาน การแพทย์ การสื่ อ สาร การเดิ น ทาง เป็ น ต้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกสบายในการใช้
ชีวิตประจาวันทุกคนรู้จักวิธีการใช้ คอมพิวเตอร์ แต่น้อยคนที่จะรู้จักกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
ในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถเห็นตัวอย่างการกระทาความผิดได้ตาม
ข่าวสารทั่วไป จะเห็นได้ว่าเนื่องจากคนในสังคมไม่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายและเทคโนโลยี จึงทา
ให้มีผู้กระทาความผิดเป็นจานวนมากทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม
ดังนั้ น การศึกษาในเรื่ องของกฎหมายเทคโนโลยีส ารสนเทศ กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ มาตรการ
ป้ อ งกั น อาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ มาก เพราะจะท าให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ไม่เหมาะสม ไม่นาคอมพิวเตอร์ไปทาร้าย ก่อกวน ลักลอบ
ขโมยข้อมูล ละเมิ ดลิขสิทธิ์และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น หากทุกคนในสังคมสามารถทาได้
กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ก็ไม่มีความจาเป็นอีกต่อไปแต่ตราบใดที่
บุคคลในสังคมยังไม่ใส่ใจในการใช้ คอมพิวเตอร์กฎหมายและข้อบังคับก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ท าให้ สั ง คมสงบสุ ข กฎหมายคื อ บรรดาค าสั่ ง หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของรั ฐ หรื อ ประเทศที่ ใ ช้ บั ง คั บ ความ
ประพฤติทั้งหลายของบุคคลอันเกี่ยวด้วยเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องมีความผิ ดและถูกลงโทษในทางอาญาอาจจะมีโ ทษปรับเป็นเงินหรือโทษจาคุกในทางแพ่ง
อาจจะถูกบังคับให้ชาระหนี้ หรือชดใช้ค่าเสียหาย
กฎหมายคอมพิ ว เตอร์ ชื่ อ เต็ ม คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ประกาศเมื่อวันที่
23 มกราคม 2560 สมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2
พ.ศ.2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับหรือจาคุก ฐานส่งข้อมูลก่อให้เกิดความเดือดร้อน
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ราคาญแก่ผู้รับ หรือนาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ลามก ตัดต่อภาพผู้อื่นให้
เสียชื่อเสียง อับอาย
นอกจากพระราชบั ญญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิว เตอร์ แล้ ว นั้น ก็ยังมี
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ทั้งนี้ผู้ใช้ควรรู้จักป้องกันข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองเพื่อไม่ให้เอื้อ
ประโยชน์ต่อบุคคลที่คิดร้ายได้ เช่น เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อย ๆ การใช้เครื่องสแกนม่านตาหรือลายนิ้วมือ
ตามบริษัทต่าง ๆ เป็นต้น
การกระทาใด ๆ ที่ยึดถือปฏิบัติในทางกฎหมายควบคุมไปกับจริยธรรมและดารงชีวิตไม่ทาให้
ผู้อื่นเดือดร้อน ย่อมแสดงว่าบุคคลนั้ นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จึงทาให้สังคมนั้นน่าอยู่
นั่นเอง

คาถามทวนบท
จงตอบคาถามต่อไปนี้
1.0 กฎหมายอินเทอร์เน็ตคืออะไร จงอธิบาย
2.0 ทาไมจึงต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ จงอธิบายตามความเข้าใจ
3.0 ความผิดฐานเข้าถึงโดยไม่มีอานาจ หรือโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และการใช้ คอมพิว เตอร์
ในทางมิชอบ ได้แก่มาตราใดบ้างจงอธิบายมา 2 มาตรา
4.0 การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร จงชี้แจงมา 4 ข้อ
5.0 จงบอกข้อควรระวังในการใช้งานระบบหรือระบบคอมพิวเตอร์มา 4 ข้อ มาพอสังเขป
6.0 นักศึกษาเคยกระทาผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 บ้างหรือไม่ จงอธิบายมาพอสังเขป
7.0 กฎหมายคอมพิวเตอร์กับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
8.0 สรุปโทษของการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตราใดร้ายแรงที่สุด
9.0 การเข้ารหัสข้อมูล ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
10. ให้ ย กตัว อย่ างข่าวที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิ ดเกี่ ยวกับ คอมพิว เตอร์ มาคนละ
1 ข่าว พร้อมอธิบายที่มาของข่าวอย่างละเอียด
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