
 

 

 

 

รายงานสรุป 
“เวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต 

และการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคมในประเทศไทย” 

 

 

โดย 

มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง 

  



 

 
2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บทสรุปผู้บริหาร  

 เวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตและการเตรียมตัวขององค์กร
ประชาสังคมในประเทศไทย” จัดโดยมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรม
พลเมืองและ องค์กรร่วมจัด 10 องค์กร มีเปูาหมายเพื่อสร้างและผลักดัน
กระบวนการการมีส่วนร่วมอภิบาลอินเทอร์เน็ตให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า 
200 คน ภายใตก้ารประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 11 หัวข้อ ดังนี ้

Open Government กับการพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน  
ผลกระทบทางการเมืองต่อบรรยากาศโลกออนไลน์ 
ความ เป็ นส่ วนตั ว ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งส่ วนตั ว :  ส รุปผลศึ กษาสิ ทธิ                
ในความเป็นอยู่ส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทย  
กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล...คนพิการไทยเสี่ยงถูกลอยแพ? 
ผลการศึกษาเบื้องต้นการใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์            
ในกระบวนการยตุิธรรม  
การจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายตอ่เด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์  
การจัดการทรัพยากรและโครงสรา้งพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น  
วิเคราะหร์่างพ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย พ.ศ. …. 
การศึกษาเนื้อหาบนสื่อสังคม: กรณีเนื้อหาการเมือง ประทุษวาจา
และเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมลู 
วิเคราะหร์่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

 

ทั้งนี้ จากเวทีฯดังกล่าว ได้มีการเสนอข้อคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อาทิ         
เสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมในกรณีของ          
การกําหนดกฎหมายที่กระทบสิทธิของประชาชน  เสนอให้มีการศึกษา
รูปแบบของการออกสั่งแบบรวมศูนย์เพือประยุกต์ใช้การจัดการ การจัดการ
เนื้อหาท่ีเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์  เป็นต้น  
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ที่มาและความส าคัญ 

 ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของผู้คนจํานวนมากในสังคมไทย ไม่ว่าจะใช้เพ่ือการซื้อขายสินค้า การเข้าถึงข้อมูลและ
บริการ ไปจนถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างคนใกล้ชิดและเพ่ือนร่วมงาน จนกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมไทย สิ่งหนึ่งที่ตามมากับการใช้งานอินเทอร์เน็ตดังกล่าว คือความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยใน         
การกํากับดูแลหรือการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนหนึ่งเนื่องจากความซับซ้อนของเทคโนโลยี อีกส่วนหนึ่ง
เนื่องจากการทับซ้อนของพ้ืนที่ทางสังคมที่เพ่ิมมากข้ึนจากการขยายตัวของสื่อ 
 ในอดีตที่ผ่านมา ความพยายามจัดการประเด็นอินเทอร์เน็ตกับสังคมโดยมากมักเป็นการออกมาตรการหรือ
นโยบายจากการปรึกษาหารือภายในกลุ่มประเด็น ซึ่งในทางหนึ่งมีข้อดีเพราะผู้เข้าร่วมหารือมีความเข้าใจในประเด็น
ดังกล่าว แต่ในอีกทางหนึ่งก็ทําให้ขาดมุมมองจากกลุ่มประเด็นที่อาจดูไม่เกี่ยวข้องกัน แต่อาจได้รับผลจากการดําเนิน
นโยบายเช่นกัน ความซับซ้อนในการออกแบบและดําเนินนโยบายอินเทอร์เน็ตกับสังคมดังกล่าว นํามาสู่ความริเริ่มใน
การจัดเวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Governance Forum (IGF) ทั้งในระดับสากลระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศในหลายประเทศ ซึ่งพยายามจะนํากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอินเทอร์เน็ตในหลากหลาย
ประเด็น หลากหลายระดับ มาร่วมหารือกันในประเด็นที่สําคัญต่างๆ อาทิ ความเป็นกลางของเครือข่าย              
(Net Neutrality)  การละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการสอดส่องการสื่อสารเป็นวงกว้าง การส่งเสริมการค้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบมือถือ การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ืองานด้านมนุษยธรรม เป็นต้น ซึ่งเมื่อการหารือเสร็จสิ้นแล้ว 
ข้อเสนอที่ได้จากเวทีดังกล่าว จะถูกรวบรวมผ่านหน่วยงานเจ้าของประเด็นเพ่ือส่งต่ อไปยังกลไกที่เกี่ยวข้องหรือเวที      
ที่ระดับสูงขึ้น  อันจะทําให้การออกแบบนําเสนอนโยบายมีความรอบด้านและแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผลมากขึ้น        
โดยเวที IGF ในระดับสากลจะจัดขึ้นปีละครั้ง และมีสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุน 

สํ าหรับประเทศไทยมูลนิธิ เ พ่ือ อินเทอร์ เน็ตและวั ฒนธรรมพลเมืองได้ เห็นถึ งความสํ าคัญของ                   
การมีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเชิงนโยบายที่เปิดกว้าง จึงได้มีการผลักดันเวทีลักษณะ IGF ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งใน
เบื้องต้น   ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคม เพ่ือให้องค์กรประชาสังคมกลุ่มต่างๆได้มีพ้ืนที่            
ในการแลกเปลี่ยนประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตและประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
สังคม สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นพ้ืนที่เพ่ือสร้าง ความเชื่อมโยงประเด็น
ไปสู่กลุ่ม หน่วยงาน องค์กรหรือกลไกที่ เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคและ ในระดับสากล                   
ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดเวทีดังกล่าว จึงมุ่งเน้นไปที่การเปิดกว้างให้บุคคล กลุ่ม องค์กรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้    
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การนําเสนอหัวข้อและรูปแบบงาน การประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วม เป็นคณะทํางาน                
การเป็นองค์กรร่วมจัด การสนับสนุนทุนและทรัพยากรหรือแม้กระทั่งการเสนอตัวเป็นวิทยากรหรือผู้ร่วมดําเนินการ 
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สนทนา ทั้งหมดเพ่ือให้เวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทยฯ เป็นเวทีที่ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
นั่นเอง 
 ในการนี้  มู ลนิ ธิ เ พ่ือ อินเทอร์ เน็ ตและวัฒนธรรมพลเมืองจึ งมีความคาดหวั งว่ า ในการดํ า เนิน                    
การจัด เวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตและการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคมในประเทศไทย นี้ จะสามารถ
สร้างพ้ืนที่เปิดกว้างให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอประเด็นข้อถกเถียงเชิงนโยบาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตและประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมที่กําลังได้รับความสนใจอยู่
ในขณะนี้  รวมถึงสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนําไปผลักดันต่อได้ ซึ่งจะทําให้เวทีดังกล่าว เป็นเวทีที่ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆของสังคม สามารถผลักดันข้อคิดเห็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล
อินเทอร์เน็ตและประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมร่วมกันได้ 

ระยะเวลา 

 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 

สถานที่ 

 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 มูลนิธิเพ่ืออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง 
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ภาคีร่วมจัด 

 มูลนิธิเอเชีย 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) 
 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
 เครือข่ายผู้พิการและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
 ChangeFusion.org 
 Southeast Asian Press Alliance 
 Swedish International Development Cooperation Agency 
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แนวทางการด าเนินการ 
  
 “เวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตและการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคมในประเทศไทย” ดําเนินการ
จัดโดยแบ่งออกเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  ทั้งสิ้น 11 การประชุม ตลอดระยะเวลา 2 วัน ดังต่อไปนี้  
วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 

Workshop 1 แนะนํากระบวนการ Internet Governance และสถานะของประเทศไทย   
   โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต 
Workshop 2 Open Government กับการพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน     

โดย สถาบันเชนจ์ฟิวชัน 
Workshop 3 ผลกระทบทางการเมืองต่อบรรยากาศโลกออนไลน์ 
   โดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) 
Workshop 4 ความเป็นส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว: สรุปผลศึกษาสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทย  
   โดย โครงการวิจัยความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต 
Workshop 5 กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล...คนพิการไทยเสี่ยงถูกลอยแพ? 
   โดย สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
Workshop 6 ผลการศึกษาเบื้องต้นการใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรม  
   โดย โครงการศึกษาเผยแพร่ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
 เครือข่ายพลเมืองเน็ต และมูลนิธิเอเชีย 
วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

Workshop 7 การจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์  
   โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
Workshop 8 การจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
   โดย บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 
Workshop 9 วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. …. 
   โดย กลุ่มอาจารย์กฎหมายสารสนเทศสามสถาบัน 
Workshop 10 การศึกษาเนื้อหาบนสื่อสังคม: กรณีเนื้อหาการเมือง ประทุษวาจาและเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
   โดย คณาจารย์นิเทศศาสตร์ 
Workshop 11 วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
   โดย กลุ่มอาจารย์กฎหมายสารสนเทศสามสถาบัน 
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ผลการด าเนินการ 

 ผลการดําเนินการจัด “เวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตและการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคมใน
ประเทศไทย”  มีจํานวนคนเข้าร่วมทั้งสิ้น 205  คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเอเชีย 70,000 บาท 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น จํานวน 178,325 บาท 

 
รายงานสรุปเวท ี

Workshop 1 แนะน ากระบวนการ Internet Governance และสถานะของประเทศไทย    
โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต 

 
 อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น  ทั้งการเรียน การทํางานหรือ
แม้กระทั่งการใช้ชีวิตส่วนตัว เราค้นหาข้อมูล เราจ่ายเงินเพ่ือซื้อของต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมเหล่านี้ทําให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเข้าไปอยู่บนโลกออนไลน์ทั้งสิ้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางต่างๆเข้ามา
จัดการและคุ้มครองให้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการจัดการกรณี      
ที่มีการละเมิดสิทธิต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ต 
 ในการสร้างแนวทางการจัดการอินเทอร์เน็ตนั้น ต้องคํานึงถึงการเป็นพ้ืนที่ไร้พรมแดน ดังนั้นในการจัดการ
ต้องไม่ถูกจํากัดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่เพียงฝุายเดียวอย่างเดียว แต่ควรเปิดให้ประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการได้ นั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิดว่าด้วย Internet Governance หรือการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต  นอกจากนี้ Internet Governance หรือการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ก็ยังเก่ียวข้องกับการจัดสรรทรัพยากร   
การสร้างมาตรฐานทางเทคนิค การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย การเข้าถึงบริการสาธารณะ สิทธิเสรีภาพ 
กฎหมายระหว่างประเทศ ภาษาวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ซึ่งทั้งหมดก็ควรดําเนินอยู่ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆด้วยเช่นกัน  
 ความเกี่ยวพันบนโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่กระทําอย่างไร้พรมแดน การจัดการจึงต้องมองไปถึง
การสร้างความร่วมมือและสร้างแนวทางการจัดการในประเทศอ่ืนๆด้วย อาจเป็นในรูปแบบของข้อตกลง กฎหมาย 
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ  ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ตระหนักถึงประเด็นต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้มี
การจัดเวทีว่าด้วยอินเทอร์เน็ต ที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอและผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรืออภิบาลอินเทอร์เน็ตร่วมกันได้ สําหรับประเทศไทยที่ผ่านมา
องค์กรภาคประชาชนสังคมส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมากนัก       
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จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีในครั้งนี้ โดยการชักชวนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
อินเทอร์เน็ตเข้าร่วมกันในการผลักดันให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมอภิบาลอินเทอร์เน็ตร่วมกัน 
 สถานะด้านอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมีหลายประการ 

หนึ่งในนั้นคือ ปัญหาอินเทอร์เน็ตที่กระทบต่อเด็กและเยาวชนมี อาทิ ภาพลามกต่างๆหรือการละเมิดใช้ข้อมูลเด็ก 

ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่รัฐจะต้องเข้ามาจัดการแก้ไข ซึ่งผ่านมาพบว่าประเทศไทยยังมีข้อจํากัดในการจัดการ บังคับใช้

กฎหมายและการจัดสรรอํานาจของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้ในความพยายาม

แก้ไขปัญหาของรัฐนั้น ในบางครั้งอาจเลยไปถึงการล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางประการอีกด้วย   

ในบริบทด้านสิทธิโดยทั่วไปว่าเราต้องคํานึงและเรียกร้องสิทธิหลักในการใช้อินเทอร์เน็ต 2 ประการ คือ   
สิทธิในการเข้าถึง (right to access) ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสิทธิความเป็นส่วนตัว (right to privacy) 
 สิทธิในการเข้าถึงนั้น หมายถึงสิทธิที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่หลั่งไหลมากมายอยู่บนโลก
อินเทอร์เน็ตได้อย่างเสรี มีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆให้น้อยที่สุด ซึ่งตอนนี้มีกฎหมายบ้างอย่างที่กําลังจะ
ออกมา มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน อาทิ เพ่ือการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพ่ือคุ้มครองความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดี เป็นต้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาหารือว่าจะทําอย่างไ รให้กฎหมายเหล่านั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ในขณะเดียวก็ก็จะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิของประชาชน  ในบางประเทศมีการยอมรับแนวทางการคุ้มครอง
โดยลดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่แตกต่างกัน ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องหารือเพ่ือสร้างแนวทางการการจัดการใน
รูปแบบของเราเองเช่นกัน 
 สิทธิความเป็นส่วนตัวนั้น ในปัจจุบันพบว่า เราถูกละเมิดทั้งโดยจากรัฐและเอกชน ในส่วนของภาคเอกชนนั้น
พบว่า เอกชนมักจะมีการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคอยู่เสมอ เมื่อผู้บริโภคได้ทําการซื้อสินค้าหรือบริการ แม้กระทั่งในโลก
อินเทอร์เน็ตภาคเอกชนก็มักจะใช้เป็นพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปของผู้บริโภคอยู่เสมอ ทั้งหมดเป็นไปโดยทั้งที่
เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกนําไปใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(big data) เพ่ือต่อยอดสินค้าและบริการของเอกชนเอง ปัญหาคือ ผู้บริโภคไม่มีสิทธิแม้กระทั่งตัดสินใจว่าจะให้ความ
ยินยอมหรือไม่  นําไปสู่คําถามที่สําคัญว่า เรามีสิทธิที่จะควบคุมข้อมูลส่วนตัวของเราเองได้มากน้อยแค่ไหน           
ในภาครัฐเองนั้น แม้ว่าสิ่งที่ควรเป็นในการสื่อสารนั้น เราควรที่จะมีสิทธิในการเลือกว่าเราจะสื่อสารกับใคร  รวมถึง    
ไม่สื่อสารกับใครได้ แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐมีกฎหมายหลายฉบับทั้งที่ประกาศใช้แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างนั้น 
มีข้อบัญญัติให้รัฐสามารถดักรับ แทรกแซง สอดส่อง ดักฟังข้อมูลของเราได้ จึงเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องเสนอแนะ
หรือท้วงติงได้ว่าสาระของกฎหมายเหล่านั้น ได้หมายรวมและให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเรา
เพียงพอหรือไม่  

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพ้ืนที่กลางในการสร้างความสมดุลของรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ
อย่างไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน ซึ่งแนวทางการสร้างพ้ืนที่ดังกล่าวควรมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ  
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เอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน จึงจะเป็นการสร้างแนวทางการอภิบาลอินเทอร์เน็ตที่ดีให้เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยไดอ้ย่างแท้จริง 
 

Workshop 2 Open Government กับการพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน     

โดย สถาบันเชนจ์ฟิวชัน 
 

Open government data จึงมีความหมายถึง การเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ของรัฐให้ภาคเอกชนหรือบุคคลทั่วไป
ได้รับทราบ ตลอดจนสามารถนําข้อมูลที่รัฐเปิดเผยนั้นไปใช้ ปรับปรุง ต่อยอด แก้ไข รวมถึงแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ 

จุดริเริ่มของการจัดทําฐานข้อมูลเปิด (Open data) ของภาคประชาสังคมมาจากเหตุการณ์น้ําท่วมปี 2554   
มีการเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝุายในหลายๆรูปแบบ แต่พบว่ามีอุปสรรคอยู่หลายประการที่จะนํา
ข้อมูลมาใช้ อาทิ ข้อมูลที่รัฐปล่อยออกมานั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ เอ้ือต่อการตัดสินใจ รวมถึงมีการส่งต่อข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตจํานวนมาก ทําให้มีความสับสน ไม่มีแหล่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีข้อมูลซ้ําซ้อนในระบบ จึง
เป็นที่มาจากการจัดทําแอปพลิเคชั่น thai flood ขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูล จากบทเรียนดังกล่าว ทําให้รัฐมีความจําเป็นที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลบางอย่าง อาทิ ข้อมูลการใช้งบประมาณ 
การให้สัมปทานเหมืองแร่ พลังงาน โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ เพ่ือให้มีการนําไปพัฒนาการประมวลผล
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัต ิ
  สําหรับการจัดทําฐานข้อมูลเปิดในหน่วยงานรัฐของไทย แม้ว่าจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังมีไม่มาก
และไม่มีความหลากหลาย รวมถึงลักษณะของข้อมูลที่รัฐเลือกทําฐานข้อมูลเปิดนั้น ยังมีลักษณะที่ไม่เอ้ือต่อ          
การตัดสินใจ อาทิ ข้อมูลไม่ตรงกัน ทําให้ไม่สามารถเอาข้อมูลที่เปิดเผยนั้นหรือนําไปใช้ในการตัดสินใจต่างๆ          
อย่างการใช้เพื่อผลักดันนโยบาย ประสานงานหรือการส่งต่อสารสนเทศได้ 
 ขณะที่สหรัฐอเมริกาฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่ Barack Obama ก้าวขึ้นเป็น
ประธานาธิบดี มีการจัดทําช่องทางเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของรัฐมากขึ้ น โดยออกแบบ Memerandum              
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาลงชื่อให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลอีกด้วย 

ประโยชน์ของ Open government data นั้น หากมองในมุมเดียวอาจไม่สามารถเห็นภาพ เพราะประโยชน์
ที่แท้จริงของ Open government data อยู่ที่การนําข้อมูลที่รัฐมีอยู่และเปิดเผย มาบูรณาการและประมวลผล 
ตัวอย่างเช่น การนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสุราของกรมสรรพสามิต หากนํามาประมวลผลกับข้อมูลทาง
การแพทย์ อาจสามารถบอกได้ถึงจํานวนประชากรที่อาจปุวยเพราะมีสาเหตุจากสุราได้ ซึ่งรัฐสามารถกําหนดนโยบาย
ได้จะตรงกับพื้นท่ีปัญหา 
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Linked Open Data (LOD) เป็นอีกขั้นหนึ่งของการทําฐานข้อมูลเปิด นั่นคือการฐานข้อมูลเปิดเหล่านั้น      

มีความเชื่อมโยงทางเทคนิคกัน ซึ่งจะทําให้สามารถหยิบนําไปใช้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง  
กรณีศึกษาการทําฐานข้อมูลเปิดที่น่าสนใจได้แก่ โครงการ Open Development Cambodia เกิดขึ้นจาก

ความร่วมมือของหลายๆองค์กรเพื่อร่วมกันจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของประเทศกัมพูชาขึ้นในเว็บไซต์  
ประเภทของข้อมูลมีทั้งข้อมูลแผนที่กายภาพ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมือง เป็นต้น เมื่อนํามา
รวบรวม ทําให้เห็นภาพรวมได้ อาทิ แผนที่ข้อมูลสัมปทาน ฯลฯซึ่งได้มีการพัฒนา interactive map เป็นเครื่องมือที่
ทําให้เห็นข้อมูลเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการระบุที่มาให้สืบค้นเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้  ต่อมาภายหลังได้มีการ
ผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลเปิดลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคแม่น้ําโขง รวมถึงพยายามเชื่อมโยงของมูลเหล่านั้นเข้า
ด้วยกัน 

ปัจจุบันโครงการฯได้มีการพัฒนารูปแบบเพ่ิมขึ้น อาทิ การพัฒนาภาษาให้ทุกประเทศสามารถใช้เครื่องมือ
ร่วมกันได้  โดยแนวทางการพัฒนาต่อ  จะส่งเสริมให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐาน RDF file และครอบคลุม
ข้อมูลทุกๆด้านมากขึ้น 

 
Workshop 3 ผลกระทบทางการเมืองต่อบรรยากาศโลกออนไลน์ 

   โดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) 
 

โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน จึงได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ บรรยากาศภาพรวมของ     
โลกออนไลน์ในด้านของการแสดงออกของบุคคลทั่วไปและสื่อมวลชนหลังรัฐประหาร ซึ่งภายหลังจากที่มี             
การรัฐประหารเกิดขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าวสารและการแสดง
ความเห็นในสื่อต่างๆ ให้จํากัดการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นไปในเชิง  การยั่วยุ ปลุกระดมหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีกลไกการควบคุมสื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์เกิดหลังรัฐประหาร ทั้งการใช้กฎหมาย 
การ Self-censorship และการขอความร่วมมือ  

ผลจากการใช้กลไกกฎหมายเพ่ือการควบคุมสื่อออนไลน์ พบว่ามีอย่างน้อย 29 เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น กลไกว่า
ด้วยการ Self-censorship ทําให้นักวิชาการ นักกิจกรรมไม่พูดเรื่องการเมือง ปิดหน้าเพจของตนเอง หรือตัดสินใจ
หยุดแสดงความคิดเห็น และกลไกด้านการขอความร่วมมือเพ่ืองดการโพสต์เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นกลไกใหม่ พบว่ามีอยู่ 2 
ลักษณะคือ การที่มีเจ้าหน้าที่ทหารโทรมาขอความร่วมมือและเจ้าหน้าที่ทหารขอความร่วมมือให้โพสต์ข้อความที่
เจ้าหน้าที่ต้องการ  

ในการรวบรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดําเนินคดี
หมิ่นประมาทในโลกออนไลน์ พบว่า ในช่วงที่ผ่านมาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯถูกนําไปใช้เป็นของภาครัฐและเอกชนใช้เพ่ือ
ปิดกั้นหรือตอบโต้กับเรื่องราวที่ไม่อยากได้ยิน  
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อีกผลกระทบประการหนึ่งจากการที่พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯถูกฟูองคดีหมิ่นประมาททําให้นักกิจกรรม 

นักวิชาการและสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ในการฟูองร้องฐานหมิ่นประมาทในหลายกรณีมักถูก
นํามาฟูองควบคู่กับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 หรือความผิดฐาน “ปลุกปั่นยั่วยุ” เป็นกฎหมายมาตราหนึ่ง  
กล่าวคือ ในความเป็นจริงแล้วมีการฟูองร้องคดีหมิ่นประมาทตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯอยู่เสมอ โดยในช่วงเวลาปกติ
เรามักจะเห็นได้ในกรณีที่ถูกฟูองร้องจากการตรวจสอบ หรือเอกชนเป็นผู้ฟูอง แต่ภายหลังจากการรัฐประหารรัฐก็
เลือกใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯขึ้นมาฟูองร้องกรณีการเมืองหรือแสดงความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐฐาน
หมิ่นประมาทด้วยเช่นกัน 

สถานการณ์คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือคดีหมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์ฯบนโลก
ออนไลน์หลังรัฐประหาร   โดยช่วงต้นปี 2557 ก่อนที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้น สถานการณ์คดีมาตรา 112             
มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น ต่อมาภายหลังการรัฐประหาร ได้มีประกาศคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
ที่ว่าด้วยการรักษาความสงบและปกปูองสถาบันกษัตริย์ ได้มีจํานวนผู้ถูกดําเนินคดีมาตรา 112 เพ่ิมขึ้น 32 คน      
แบ่งออกเป็นการหมิ่นผ่านช่องทางออฟไลน์ จํานวน 6 คน และออนไลน์ 26 คน ซึ่งการที่ตัวเลขของคดีมาตรา 112 
ผ่านช่องทางออนไลน์มีจํานวนมาก เนื่องจากในการแสดงความคิดเห็นโลกออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก การโพสวิดิโอบน
เว็บไซต์ ยูทูบซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่สาธารณะ ย่อมทําให้มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเข้าร่วมร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงลักษณะ
ความเป็นออนไลน์ทําให้ความคิดเห็นหรือสื่ออ่ืนดังกล่าว สามารถถูกส่งต่อกันได้ง่ายและมากขึ้น ทําให้คาดได้ว่าหาก        
ในอนาคตมีการพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆได้มากขึ้น อย่างอีเมล ก็จะทําให้ยอดคดี
มาตรา 112 เพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน 

ความน่ากังวลใจประการจากสถานการณ์ดําเนินคดีมาตรา 112 คือ การคณะรักษาความสงบแห่งชาติมี
ประกาศให้คดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง รวมถึงคดีมาตรา 112 จะต้องถูกนําขึ้นพิจารณาในศาลทหาร ซึ่งศาลทหาร
นั้นมีความแตกต่างจากศาลพลเรือนหลายประการ อาทิ บทลงโทษที่รุนแรงกว่า การไม่มีสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา และ
การไม่มีกระบวนการสืบเสาะคดี  ในการนําสู่การพิจารณาในชั้นศาลนั้น หากว่าผู้กระทําความผิดก่อนการรัฐประหาร 
แล้วถูกจับช่วงรัฐประหาร ให้สามารถนําส่งศาลพลเรือนได้ แต่หากเป็นการกระทําผิดบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะกระทํา
ผิดเมื่อใด แต่หากสารหรือข้อมูลการกระทําผิด ยังสามารถเข้าถึงได้บนโลกออนไลน์ ให้นําส่งศาลทหาร 
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Workshop 4 ความเป็นส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว:  

สรุปผลศึกษาสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทย  
   โดย โครงการวิจัยความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต 

 
ในสังคมไทยมีลักษณะของความเป็นส่วนตัวในแบบ “ไทยๆ” กล่าวคือคนไทยมักจะไม่ใส่ใจกับเรื่องของ    

ความเป็นส่วนตัวมากนัก ในบางครั้งความไม่ใส่ใจดังกล่าวก็กระทบกับสิทธิต่างๆได้ อาทิ สิทธิผู้บริโภคและสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยในด้านสิทธิผู้บริโภคมักจะถูกละเมิดโดยผู้ให้บริการภาคเอกชนที่จําเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของเราไปเพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจ ซึ่งในบางครั้งเราไม่รับทราบด้วยว่าข้อมูลของเรากําลังถูกจัดเก็บและถูก
นําไปใช้เพ่ือประโยชน์เหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวจากการที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นที่ขัดต่อค่านิยมบางประการของสังคมบางประการด้วยเช่นกัน  

ภาพรวมสถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ว่า ในปัจจุบันมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้น
บนโลกออนไลน์ในหลายลักษณะด้วยกัน อาทิ การถูกละเมิดจากข้อมูลรั่วเพราะ “คนใน” เองที่เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลออกมากตัวอย่างเช่นข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร การละเมิดข้อมูลส่วนตัวจากการใช้สิทธิเสรีภาพใน     
การแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของนักกิจกรรมทางสังคม ‘อ้ัม เนโกะ’ การละเมิดจาก
การขาดความละเอียดอ่อนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวตัวอย่างเช่นโรงเรียนเปิดเผยคะแนนสอบของนักเรียนที่สอบ
ตกทางเว็บไซต์  รวมถึงการละเมิดค่านิยมทางสังคมท่ีต้องจัดการ  

จากรายงานสถานการณ์ในภาพรวมของการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทย
ระหว่างปี 2556-2557 ได้ทําการ 1) สุ่มตัวอย่างเว็บไซต์ 45 ผู้ให้บริการออนไลน์ไทย แยกตามประเภทของบริการ: รัฐ 
ธนาคาร มหาวิทยาลัย  ขายสินค้า ขายบัตรโดยสาร บริการรับสมัครงาน 2) จัดทําตัวชี้วัดให้ครอบคลุมความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว ด้านเทคนิคและการจัดการข้อมูล 3) ประเมินหน้าเว็บ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญไอทีทําได้ พบว่า ผู้ให้บริการออนไลน์ไทยกับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 

 มีเพียงร้อยละ 31 ของเว็บไซต์กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนเกินครึ่ง  
 แอร์เอเชียมีนโยบายด้านข้อมูลดีที่สุดในกลุ่มเว็บไซต์ที่สํารวจ เพราะ แจ้งรายละเอียดการเก็บข้อมูล 
วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล การส่งต่อให้บุคคลที่ 3 อ่านง่าย และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 
 เว็บไซต์จํานวนหนึ่งแม้จะมีลิงก์แสดงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม แต่เมื่อคลิกเข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่มี
หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว ขณะที่บางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 
จากสถานการณ์ข้างต้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใส่ใจกับความเป็นส่วนตัวของเราเองให้มากขึ้น 

โดยเฉพาะความเป็นส่วนตัวของเราในโลกออนไลน์  เราสามารถทําได้โดยปฏิบัติตามคําแนะนําในการรักษาความ
ปลอดภัยบางประการ ดังนี้ 



 

 
14 

 
1) ปกปูองคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมและนักเจาะระบบที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่รู้ที่มา 
2) ปกปูองข้อมูลจากภัยกายภาพทั่วไป 
3) สร้างและเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัย 
4) ปกปูองข้อมูลออนไลน์หรือข้อมูลสําคัญของเราให้หนักหนามากข้ึน  
5) กู้ข้อมูล/สํารองข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 
6) ทําลายข้อมูลอ่อนไหวของเราอย่างปลอดภัยและรอบคอบ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ลบไปนั้นจะไม่

ตกไปอยู่ในมือของผู้ประสงค์ร้าย 
ทั้งนี้การปฏิบัติตามจะทําให้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและยังคงสามารถรักษาความเป็น

ส่วนตัวของเราไม่ให้ผู้ใดมาละเมิดได้  
 
Workshop 5 กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล...คนพิการไทยเสี่ยงถูกลอยแพ? 

   โดย สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
 
 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ (Accessibility) เป็นหนึ่งในหลักประกันที่จะให้คนพิการใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐาน
หรือสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ในปัจจุบันมีกฎหมายไม่กี่ฉบับที่ได้
กําหนดเรื่องของการเขา้ถึงและการใช้ประโยชน์ของผู้พิการ หนึ่งในนั้นคือ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ.สํานักงานกสทช.)    
ที่ได้มีการจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (กองทุนกทปส.) มีหลักการดําเนินงานเพื่อนําเงินรายได้บางส่วนจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการมีพ้ืนที่
ทางเศรษฐกิจต่างๆ มาชดเชยหรือเสริมช่องว่างต่างๆ อาทิ พ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึง คนยากจน คนสูงอายุ คน
พิการ เป็นต้น ผลจากการดําเนินงานของกองทุนฯทําให้สามารถลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการสื่อสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคมได้ อาทิ โครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย         
โครงการตู้โทรศัพท์สาธารณะของคนหูหนวก เป็นต้น  
 ทั้งนี้ จากการผลักดันชุดกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในชุดกฎหมายเหล่านั้นได้มีการเสนอแก้ไขใน
ส่วนของร่างพ.ร.บ.สํานักงานกสทช. โดยการเสนอให้ยุบกองทุนกทปส.และจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมขึ้นมาแทนตามร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ….  ซึ่งเครือข่ายผู้พิการต่างเห็น
พ้องตรงกันว่าสาระตามร่างพ.ร.บ.กองทุนฯ ไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือกําหนดความชัดเจนของการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ของผู้พิการแต่ประการใด กําหนดเพียงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมเท่านั้น หากร่างพ.ร.บ.กองทุนฯ
ดังกล่าว สามารถผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้ ก็จะทําให้ผู้พิการทั้งประเทศถูกละเลยและถูกกีดกันออก
จากสังคม 
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มากขึ้น อันเป็นการไม่สอดคล้องกับเปูาหมายในการปฏิรูปของรัฐบาล รวมถึงจะไม่สามารถสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
และสังคมที่ไม่ถือเขาถือเราให้เกิดขึ้นจริงได้ (Inclusive Society) อีกด้วย 

ในการนี้ เครือข่ายคนพิการจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดทําร่างกฎหมาย และควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะคนพิการ ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมและร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการจัดทําร่างกฎหมายดังกล่าว เพ่ือให้สามารถกําหนดนโยบาย
ที่นําไปสู่การปฏิรูปอย่างถูกทาง มีส่วนร่วมและลดความเลื่อมล้ําได้ ทั้งนี้ รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรคํานึงถึง
ข้อเท็จจริงที่ว่าสังคมไทยมีจํานวนผู้พิการเพ่ิมมากข้ึน หากรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่คํานึงถึงข้อเท็จจริงประการนี้ 
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาอย่างแน่นอน แต่หากทุกฝุายตระหนักและให้ความสําคัญของการกําหนดนโยบายที่เอ้ือให้คน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ก็จะสามารถสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
อย่างเท่าเทียม 
 
Workshop 6 ผลการศึกษาเบื้องต้นการใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรม  

   โดย โครงการศึกษาเผยแพร่ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
เครือข่ายพลเมืองเน็ต และมูลนิธิเอเชีย 

 
นักวิจัยโครงการวิจัยพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ฯ นําเสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้นว่า ที่มาของ

การศึกษามาจากความตระหนักถึงสภาพการณ์ของการค้นหาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันว่ามีความ
ซับซ้อน อันมาจากข้อจํากัดทางด้านความรู้ วิธีการ ซึ่งในกระบวนการทางอาญานั้น ข้อจํากัดดังกล่าวจะตกเป็นภาระ
ของจําเลยในการพิสูจน์ความจริง ทําให้การต่อสู้คดีเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยการบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ   
ในปัจจุบันที่สามารถแบ่งลักษณะการกระทําความผิดได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
หรือทําลายระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต  และ การกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ในมาตรา 14 มาตรา 
15 และมาตรา 16 ว่าด้วยการนําข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบหรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ซึ่งในการต่อสู้ทางคดีที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯดังกล่าว อาจมีข้อจํากัดบางประการของการแสวงหา
พยานหลักฐานทางดิจิทัลและความชอบของพยานหลักฐานที่ได้มา การอ่านพยานหลักฐานทางดิจิทัล การดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น จึงนําไปสู่การศึกษาเพ่ือให้จําเลยสามารถต่อสู้ได้อย่างเท่าเทียมกันตาม
หลักการดําเนินคดีที่เป็นธรรม (Fair Trial) รวมถึงเป็นการให้ความรู้แก่ทนายความและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมว่าวิธีการให้ได้มาซึ่งหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนําไปต่อสู้อย่างเป็นธรรมได้  
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 ขอบเขตของการศึกษานั้น เป็นการศึกษาเฉพาะวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และ        
การนําเสนอพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อการค้นหาความจริงและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมของ
คู่ความในคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการแสวงหาและการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดีของทนายความและคู่ความ      
ในคดีท่ีเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

2) เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงหลักการสากลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดีที่เป็น
ความผิดตาม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นประโยชน์ในการดําเนินคดีเพ่ือความ
ยุติธรรมแก่คู่ความทุกฝุาย 

3) เพ่ือให้ทนายความในคดีสามารถเข้าถึงหน่วยงาน องค์กร หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชน์      
ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นประโยชน์ในการต่อสู่คดีที่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

4) เพ่ือให้ทราบถึงข้อจํากัดในการบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย 

ลักษณะคดีและสถิติ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการทวนงานวิจัยพบว่ามีงานวิจัยหัวข้อ “ผลกระทบจาก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น” จัดทําโดย : ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมาย
ประชาชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ตั้งแต่กรกฎาคม 2550             
ถึง ธันวาคม 2554 อันเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง พบว่า มีคดีความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ    
ที่ขึ้นถึงชั้นศาล มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ความผิดต่อระบบจํานวน 62 คดี และความผิดต่อเนื้อหาจํานวน 215 คดี         
(โดยทั้งหมดยังไม่นับไปถึงคดีที่พิพากษาถึงที่สุดแล้ว ซึ่งจะถูกนํามากล่าวในรายงานวิจัยครั้งต่อไป) ทั้งนี้ จากงานวิจัย
ดังกล่าว สามารถตั้งข้อสังเกตได้ประการหนึ่งว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯนั้น โดยแท้จริงมีเจตนารมณ์เพ่ือปูองกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องต่อระบบ แต่จากสถิติทางคดีนั้นกลับพบว่า คดีการกระทํา
ความผิดที่เกี่ยวข้องต่อระบบ มีการฟูองคดีค่อนข้างน้อย แต่คดีที่เป็นความผิดต่อเนื้อหามีจํานวนมากกว่า คาดการณ์
ว่าปัจจัยหนึ่งน่าจะมาจากสถานการณ์ทางการเมือง ที่มีการโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาในช่วงปี 2552-2553 ซึ่งทั้งหมด
ผู้ศึกษาจะนําไปวิเคราะห์ผ่านชั้นคําพิพากษาอีกครั้งหนึ่ง 
 การศึกษาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการศึกษาตั้งแต่คํานิยามความหมายจากกฎหมายความผิด
อาญาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อนํามาเทียบเคียงกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รวมถึงพิจารณาจากคําพิพากษาในคดีที่ขึ้นสู่ศาลในคดี  
ที่ถึงที่สุดทั้งศาลชั้นต้นหรือศาลฎีกา เพ่ือให้ได้มาซึ่งคํานิยาม  ศึกษาการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์     
ในชั้นพนักงานสอบสวน ศึกษาความชอบด้วยกฎหมาย มี 2 ชั้นด้วยกัน ได้แก่ การได้มาซึ่งพยานหลักฐานและ 
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ความชอบในการอ่านหรือการรับรองข้อมูล  ศึกษาสื่อและการอ่านสื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด       
ศึกษาหน่วยงานที่รับรองการอ่านข้อมูล และ การศึกษาการนําเสนอพยานหลักฐานขึ้นสู่ศาล  

การศึกษาบทบาทหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ หน่วยที่รับอ่านในฝุายรัฐและฝุายเอกชน จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ประเทศไทยมีหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานเอกชนที่มีความสามารถในการอ่านข้อมูลจํานวนหนึ่ง สําหรับหน่วยงานเอกชนนั้น มีบริษัทที่รับอ่านข้อมูล
หรือกู้ข้อมูล จํานวน 3-4 บริษัท ศึกษามาตรฐานการเก็บรักษาสื่อหรืออุปกรณ์ โดยเทียบกับกระบวนการชันสูตรพลิก
ศพ เนื่องจากกระบวนการชันสูตรพลิกศพ มีรูปแบบและแนวทางว่าผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝุาย ศึกษามาตรฐานการอ่าน
ข้อมูลจากสื่อหรืออุปกรณ์  และการศึกษาพยานผู้เชี่ยวชาญ ว่าต้องมีคุณสมบัติใด  

ศึกษาบทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  โดยพิจารณาจากความเกี่ยวพันกับ           
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยทนายความจะมีภาระการพิสูจน์ว่าจําเลยมีความผิดจริงหรือไม่ แต่การหักล้างพยานหลักฐาน
เป็นหน้าที่ของจําเลย ซึ่งจะไปดูว่าบทบาทของทนายความในคดีเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้าง โดยพิจารณาจากการเข้าใจ
กระบวนการได้มาซึ่ งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  การสืบหักล้างความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ               
ในการดําเนินคดีให้กับจําเลย 
 
Workshop 7 การจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์  

   โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
 
 สถานการณ์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิเด็กและสิ่งยั่วยุบนโลกออนไลน์ ว่าเทคโนโลยีในทุกวันนี้เติบโตแบบก้าว
กระโดดอย่างรวดเร็ว มีสิ่งยั่วยุต่างๆเกิดขึ้นมากมายและได้กลายมาเป็นปัญหาสังคมมาโดยตลอด นอกจากนี้           
ในลักษณะของความเป็นโลกออนไลน์เอง ก็ทําให้เด็กลุ่มหลง มีโลกส่วนตัวเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันคนร้ายเองก็มองเห็น
โอกาสจากการที่เด็กใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ สามารถหลอกลวงจนเด็กเป็นเหยื่อได้ ในส่วนของสถานการณ์เนื้อหาที่
เป็นอันตรายต่อเด็กบนโลกออนไลน์ในต่างประเทศนั้น มีหลายกรณีท่ีนําไปสู่การฆ่าตัวตาย  

แนวทางการจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์  ได้แก่  
การสร้างภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โครงการสายด่วนขึ้นเพ่ือรับแจ้งและให้
คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการใช้ข้อกฎหมายในการจัดการผู้ที่สร้างเนื้อหาที่เป็นอันตราย
นั้น 
 ทั้งนี้ ในการทํางานเพ่ือจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์นั้น มีข้อจํากัดอยู่
หลายประการ ได้แก่ ข้อจํากัดด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน
ในโลกออนไลน์ ข้อจํากัดด้านขาดแคลนงบประมาณ ข้อจํากัดด้านกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหา  
 



 

 
18 

 
ข้อจํากัดด้านการขาดแคลนเทคโนโลยี เ พ่ือใช้ในการวิ เคราะห์ว่าภาพที่ เผ ยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์นั้น             
ข้อจํากัดด้านกระบวนการจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์ในประเทศ เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์นั้น คือ 
ส่งเสริมให้มีการถ่วงดุลอํานาจและการตรวจสอบโดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอให้รัฐหันมาใส่ใจต่อสิทธิเด็กให้เป็นนโยบายหลักหรือพันธกิจสําคัญอันจะนําไปสู่การผลักดันข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อการจัดการปัญหานั่นเอง และเสนอให้ศึกษาของการออกสั่งแบบรวมศูนย์เพื่อใช้ในการจัดการเนื้อหาที่เป็น
อันตรายต่อเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์ 
 
Workshop 8 การจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

   โดย บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 
 

ชื่อโดเมนเนม (Domain Name) ว่าหมายถึง ชื่อที่ใช้แทนหมายเลขไอพี (IP address) ในระบบอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งหมายเลขไอพี  จะมีลักษณะเป็นตัวเลข เช่น 202.28.55.253 ทําให้ชื่อโดเมนสามารถจดจําได้ง่ายกว่าตัวเลข  
นอกจากนีห้มายเลขไอพีสามารถเปลี่ยนได ้แตโ่ดเมนเปลี่ยนไม่ได ้

 
ตัวอย่างเมนเนม ในวงเล็บสีแดง 

หมายเลขไอพีในรุ่นปัจจุบัน (IPv4) มีได้ท้ังหมด 4,294,967,296 ตัว โดยในอนาคตจะกลายเป็น IPv6 เพราะ
สามารถใช้ไดถ้ึง 340 ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน เช่น 3FFE:085B:1F1F:0000:0000:00A9:1234 

 

 

 



 

 
19 

 

 
ตัวอย่างความหมายของโดเมนเนม 

 

ประเภทของ Top-level domains (TLD) มี 2 ประเภท ดังนี้ 
1) Country Code Top-level Domain (ccTLD) ตัวอย่างเช่น .th, .jp, .my, .id, .kr, .us, .uk, .se, 

.no, .la ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานของ ISO-3166-1 
2) Generic Top-level Domain (gTLD) ตัวอย่างเช่น .com, .net, .org, .info, .biz 

สําหรับประเทศไทยนั้น มีโดเมนเนม คือ .th  จดทะเบียนครั้งเมื่อกรกฎาคม 2531 ต่อมาช่วงธันวาคม 2534 
ได้มีการประชุมวิชาการครั้งแรกขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพ่ือกําหนดให้มีเมนเนมเพ่ิมขึ้นคือ .ac.th, 
.co.th, .or.th, .go.th 

ปี 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับรับดูแล Domain Name System: DNS 
ปี 2536 เริ่มเรียกกลุ่มอาสาสมัครที่ทํางานดูแล Domain Name System ว่า THNIC 
ปี 2539–2540 การให้บริการเป็นการร่วมมือกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ปี 2541 การดูแลย้ายมาที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
ปี 2542 จัดตั้งบริษัท ที.เอช.นิค เพ่ือรับลงทะเบียน 
ปี 2544 จัดตั้งบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ เพ่ือรับหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล 
และในปี 2550 จัดตั้ง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพ่ือดูแลนโยบายการบริหาร .th  
ICANN (Internet Corporation for Assigned Name and Numbers) เปิดให้มีการขอ Top Level 

Domain เพ่ิมขึ้นได้ในโครงการ New gTLDs รอบแรกปิดรับใบสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555      
มีผู้ส่งใบสมัครทั้งสิ้น 1,930 Applications ประเทศไทย มีผู้ส่งใบสมัคร 2 ชื่อ คือ .SCB และ .THAI  
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Workshop 9 วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. …. 

   โดย กลุ่มอาจารย์กฎหมายสารสนเทศสามสถาบัน 
 

ความเป็นมาของร่าง พ.ร.บ. ปูองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ...  ว่า มีที่มาจาก       
การผลักดันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ทําการยกร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ                 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันและปราบปรามสื่อรูปแบบต่างๆ ที่จะกระตุ้น ส่งเสริม หรือยั่วยุให้เกิดพฤติกรรมอันตราย 
ได้แก่  1) การกระทําวิปริตทางเพศ 2) ความสัมพันธ์หรือการกระทําทางเพศกับเด็ก 3) การกระทําทารุณกรรมต่อเด็ก         
4) การฆ่าตัวตายของเด็กหรือเป็นหมู่คณะ 5) การใช้ยาเสพติด และ 6) การกระทําความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย    
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฆ่าผู้อ่ืน หรือทําร้ายร่างกาย โดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดร้าย โดยกระบวนการ
กฎหมายนั้น ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน2555 ให้ความเห็นชอบร่างฯ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฏีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ เตรียมนําเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ทั้งนี้ จากร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ สามารถตั้งข้อสังเกตต่อร่างฯดังกล่าวได้หลายประการ อาทิ   
ประเด็นการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีจํานวนมาก อาจส่งผลต่อการแย่งงานกันทําหรือมีความทับซ้อนของงาน 

รวมถึงจํานวนของคณะกรรมการฯ ที่มีทั้งสิ้น 18 คน อาจส่งผลการพิจารณาออกเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะกําหนด
แนวทางในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานสามารถออกเสียงชี้ขาดได้ แต่อาจไม่สอดคล้องตามหลักการออกเสียงที่
เหมาะสม 

ประเด็นการตีความสื่อต่างๆว่าเข้าข่ายเป็นสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามที่คํานิยามกําหนด อาจทําให้ สื่อ
ต่างๆทีแ่พรหลายอยู่ในปัจจุบัน ถูกตีความเป็นสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามคํานิยามของกฎหมายทั้งสิ้น จะทําให้สื่อ
ต่างๆเหล่านี้ ถูกควบคุมปิดก้ันโดยทันที 
 ประเด็นลักษณะของการยกข้อยกเว้นขึ้นมาเป็นบทหลักให้สามารถกระทําได้และเป็นการกระทําที่อาจละเมิด
ต่อสิทธิส่วนบุคคลได้  ตามข้อกําหนดในมาตรา 14 และ เข้าถึง ในมาตรา16  ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระทําความผิด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจในการเข้าไปตรวจค้นในสถานที่โดยไม่ต้องขอหมาย
ศาล กรณีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทําลาย หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
 ประเด็นกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษ ผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ที่รู้ว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน  ในมาตรา 22         
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ไม่มีความชัดเจน เป็นต้น  
 นอกจากนี้ ในการควบรวมสื่อวิปริตทางเพศมาเป็นสาระของร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯนั้น ถือเป็นการพิจารณาอย่าง
ไม่รอบคอบ เนื่องจากข้อกําหนดตามร่างกฎหมายดังกล่าว มีฐานแนวคิดในเชิงศีลธรรมมากกว่าการพิจารณาในฐาน 
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แนวคิดเชิงสังคม ซึ่งจะนําไปสู่ความยากในการบังคับใช้จริง รวมถึงยังเป็นการลิดรอนสิทธิทางเพศของผู้ใหญ่ อันเป็น
วัยที่มีวุฒิภาวะมากพอ 
 นอกจากนี้ แนวทางการกําหนดกฎหมายยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางสังคมที่ว่า การรังแกในพ้ืนที่        
ไซเบอร์ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมอันตราย เช่น การฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด  ฯลฯ มากกว่าปัจจัย                  
ด้านการลอกเลียนแบบของเด็กและเยาวชน ซึ่งร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ไม่ได้กล่าวถึงการกระทําความผิดจากการรังแกใน
พ้ืนที่ไซเบอร์แต่ประการใด จากประเด็นทั้งหมด จึงสามารถสรุปได้ว่า ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ฉบับนี้ มิได้มีเปูาหมายเพ่ือ
ปกปูองคุ้มครองเด็กจากสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และไม่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เด็กอย่างการรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร์แต่อย่างใด  แต่เป็นกฎหมายที่เน้นไปในด้านการนําเสนอของสื่อ การครอบครองสื่อ
การมุ่งควบคุมพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคม ซึ่งจากลักษณะดังกล่าว อาจไปกระทบต่อสิทธิและแสดงเสรีภาพ
ของประชาชนทั่วไปได้ 
 
Workshop 11 วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

   โดย กลุ่มอาจารย์กฎหมายสารสนเทศสามสถาบัน 
 
เหตุผลและความจําเป็นของการมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหลายประการด้วยกัน อาทิ เหตุผล

ด้านสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเห็นว่าเป็นเหตุผลที่สําคัญและเป็นรากฐานการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล       
ของหลายประเทศ กล่าวคือ สภาพข้อเท็จจริงจากการที่ประชาชนถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตั วด้านข้อมูลด้วยวิธี
ทางใดทางหนึ่ง อาทิ การถูกรบกวนโดยอีเมลสแปม  การเก็บข้อมูลเพ่ือการค้า การบังคับใช้กฎหมายอ่ืนที่อาจส่งผล
กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เหตุผลอีกประการได้แก่ เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กฎหมาย
เนื่องจาก กฎหมายภายในบางประเทศ อาจใช้ความไม่มีของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศอ่ืน มาเป็นเหตุใน
การกีดกันการค้ากับประเทศนั้นๆ หรืออาจทําให้เกิดอุปสรรคได้  

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกิจการสื่อสารมวลชนในประเทศไทย การสื่อสารมวลชน เป็นแบบหนึ่งของ
การสื่อสาร สามารถกระจายเรื่องราวความรู้ เปิดเผยไปสู่คนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ บทบาทของสื่อสารมวลชนและสิทธิ
เสรีภาพ มี 2 ประการ ได้แก่ สิทธิในการแสวงหาข่าวสารและสิทธิการ ในขณะที่สิทธิการรับรู้ สิทธิของสาธารณะ  
(public)  ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือตรวจสอบหรือกําหนดอนาคต คนในสังคมมีสิทธิที่จะรู้เพ่ือนําข้อมูลเหล่านั้นมา
ตัดสินต่อการเลือกหรือกําหนดหนทางในการดําเนินชีวิตของเขาเองหรือของสังคมที่เขาดํารงอยู่ ดังนั้น ในการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนนั้น ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร สื่อมวลชนเองก็มีสิทธิในการแสวงหาข่าวสาร 
ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมาแสวงหาจุดสมดุล อันได้แก่ สิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นเอง  ซึ่งเป็นสิ่งที่      
ทุกคนไม่ว่าจะประชาชนหรือสื่อมวลชนไม่สามารถที่จะก้าวล้ําได้ 
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นอกจากนี้ ในทางวารสารศาสตร์ถือว่าสิทธิส่วนบุคคลของคนแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสถานะของ

บุคคลผู้นั้นในสังคมด้วย กล่าวคือ เมื่อบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลสาธารณะ (Public Figure) สิทธิส่วนบุคคลของเขาก็จะ
ลดน้อยถอยลง อาทิ ดารา ผู้ที่ตองการให้ชื่อของตนติดปาก นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ขอบรัฐ เพราะเกี่ยวข้องกับการ
บริหารประโยชน์ส่วนรวม โดยเราสามารถล่วงรู้ข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะได้ ในส่วนของด้านความเป็น
ส่วนตัวยังถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ควรละเมิด 

ในส่วนของที่มาของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่า ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป ทําให้มีการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายยังครอบคลุมไม่ถึง เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ  ความเป็นอยู่ส่วนตัวอันไม่พึงเปิดเผย ประวัติอาชญากรรม หรือกิจกรรมส่วนตัวอ่ืนๆที่ควร
ปกปิดเป็นความลับ สําหรับประเทศไทยได้มีการร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกมาแล้วทั้งสิ้น 2 ฉบับ  ร่าง
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแรก ได้ผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้
นําเข้าสู่สภานิติ 

สาระของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับร่างโดยสพธอ.  สามารถตั้งข้อสังเกตบางประการ อาทิ
มาตรา 25 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน
ลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบความรู้สึก
ของผู้อื่นหรือประชาชนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ ได้รับยกเว้นตามมาตรา 23 (2) (3) หรือ (5) และกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ลักษณะ
ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลอ่อนไหว ในอนุมาตรา 2 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะ
กําหนดเป็นข้อยกเว้นเพื่อเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหว เป็นต้น 

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการใช้หรือเปิดเผย
ตามวัตถุประสงค์หรือเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม 
และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  ในกรณีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 23 ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จําเป็นต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยข้อยกเว้นตามมาตรา 23 ที่ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลเพ่ือทราบ อนุมาตรา 6 กรณีอ่ืนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  แม้ว่ากฎหมายจําเป็นต้องเปิดช่องในการเพ่ิมเติมข้อบัญญัติบางประการตาม อนุมาตรา 6           
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการบังคับใช้จริง โดยที่ไม่ต้องยกร่างใหม่ แต่หากมีการกําหนดกฎกระทรวง
เพ่ิมเติมที่อาจมีลักษณะของการจํากัดตัดสิทธิของประชาชนก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่มีความเหมาะสม ดังนั้นจึงไม่ควร            
มีข้อยกเว้น และหากว่ามีความต้องการในการแก้ไขเพ่ิมเติม ควรมีการเสนอเพ่ิมเติมโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจะ       
มีความเหมาะสมมากกว่า เป็นต้น 
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 การที่ยินยอมที่ให้ได้รับรู้ข้อมูลในพ้ืนที่สาธารณะ สามารถอนุมานได้ในลักษณะหนึ่งว่าเรายินยอมให้ผู้อ่ืน
เผยแพร่ข้อมูลของเราต่อผู้อ่ืนได้ ในขณะที่พ้ืนที่ส่วนบุคคลโดยแท้ ผู้ที่เรายินยอมให้รับรู้ข้อมูล คือบุคคลที่เรายอมรับ
หรือเลือกแล้วในระดับหนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลจะเข้มข้นทําให้สามารถอนุมานได้ในลักษณะที่ไม่
ต้องการให้มีการนําข้อมูลเหล่านั้นไปเผยแพร่ต่อ ในส่วนของ พ้ืนที่กึ่งสาธารณะนั้น อาจเป็นไปในลักษณะของ         
การเผยแพร่ข้อมูลให้รับรู้ได้ แต่บุคคลอื่นไม่สามารถนําข้อมูลนั้นไปเผยแพร่ต่อได้หรือหากต้องการเผยแพร่ต่อ จะต้อง
มีการขอความยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเสียก่อน ไม่สามารถนําไปเผยแพร่ต่อโดยพละการได้  
 กล่าวคือ การยินยอมให้รู้กับการยินยอมให้เผยแพร่มีความแตกต่างกัน หากเราสมัครใจนําตัวเองไปอยู่ในพ้ืนที่
สาธารณะ หรือกึ่งสาธารณะ จําเป็นหรือไม่ว่าสิทธิส่วนบุคคลของเราจะหมดสิ้นไปด้วย? สิทธิ  เราต้องเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่รูปแบบใดก็ตาม ขณะเดียวกันผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลก็จําเป็นที่จะต้องตระหนัก
และหวงแหน เพราะว่าเป็นสิทธิของเราที่ไม่ว่าใครก็ละเมิดมิได้ 
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เอกสารแนบท้าย 
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ภาพถ่ายประกอบการจัดเวที 
 

            
Amnesty Thailand ร่วมออกบูธกิจกรรม  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นร่วมออกบูธกิจกรรม 

                 
เปิดงานเวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตฯ แนะนํากระบวนการ Internet Governance 
 

                
Open Government กับการพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน     ผลกระทบทางการเมืองต่อบรรยากาศโลกออนไลน์ 
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กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล...คนพิการไทยเสี่ยงถูกลอยแพ?   ผลการศึกษาเบื้องต้นการใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

              
การจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนฯ  วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุฯ 
  

    
 การศึกษาเนื้อหาบนสื่อสังคม   วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
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รายงานสรปุเวท ี(ฉบับเต็ม) 

 รายงานสรุปสาระจาก “เวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตและการเตรียมตัวขององค์กรประชาสังคม        
ในประเทศไทย” ดําเนินการจัดโดยแบ่งออกเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  ทั้งสิ้น 11 การประชุม มีดังนี้  

Workshop 1 แนะน ากระบวนการ Internet Governance และสถานะของประเทศไทย  

 โดย  คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล  
 คุณพงศ์ธร จันทรัศมี  

 คุณคณาทิป ทองรวีวงศ์  
       วัน 16 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09:00-09:30 น  
       ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม ชั้น 1 อาคารชินโสภณพนิช  
ประเด็นของการประชุม 

1. แนะนํากระบวนการ Internet Governance 
2. สถานะของประเทศไทย  

สรุปสาระ 
 คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานข่ายพลเมืองเน็ต กล่าวถึงบทบาทของอินเทอร์เน็ตว่าได้เข้ามีมา      
ความเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น  ทั้งการเรียน การทํางานหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตส่วนตัว เราค้นหา
ข้อมูล เราจ่ายเงินเพ่ือซื้อของต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมเหล่านี้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเข้าไปอยู่บน    
โลกออนไลน์ทั้งสิ้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางต่างๆเข้ามาจัดการและคุ้มครองให้เราสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการจัดการกรณีที่ มีการละเมิดสิทธิต่างๆบนโลก
อินเทอร์เน็ต 
 ในการสร้างแนวทางการจัดการอินเทอร์เน็ตนั้น ต้องคํานึงถึงการเป็นพ้ืนที่ไร้พรมแดน ดังนั้นในการจัดการ
ต้องไม่ถูกจํากัดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล (government) อยู่เพียงฝุายเดียวอย่างเดียว แต่ควรเปิดให้ประชาชน 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการได้ นั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิดว่าด้วย Internet 
Governance หรือการอภิบาลอินเทอร์เน็ตนั่นเอง 
 นอกจากนี้ Internet Governance หรือการอภิบาลอินเทอร์เน็ต ก็ยังเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากร     
การสร้างมาตรฐานทางเทคนิค การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย การเข้าถึงบริการสาธารณะ            
สิทธิเสรีภาพ กฎหมายระหว่างประเทศ ภาษาวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ซึ่งทั้งหมดก็ควรดําเนินอยู่ภายใต้กระบวนการ 
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การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆด้วยเช่นกัน อาทิ การที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งภาษาหลัก 
ภาษาท้องถิ่น  ในโลกคอมพิวเตอร์ก็ควรต้องคํานึงถึงความหลากหลายเหล่านี้ด้วยเช่นกัน  จากนั้นควรร่วมกัน        
สร้างเครื่องมือหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆเพื่อขึ้นมารองรับภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายเหล่านั้น 
 การกําหนดมาตรฐานต่างๆ ต้องไม่จําเพาะว่าเป็นบทบาทของเอกชน อาทิ การออกแบบเบาว์เซอร์ โดยผู้ผลิต
อาจสามารถทําให้ดียิ่งกว่า โดยการเข้าไปพูดคุยกับผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับขึ้น 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็เช่นกัน ต้องไม่ถูกจํากัดว่าเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับลูกค้าแต่เพียงอย่างเดียว 
รัฐสามารถเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสัญญาที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้  ซึ่งจะถือว่ารัฐจะเป็นผู้ผลักดันสําคัญให้เกิด
สิ่งที่เรียกว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมในการออกนโยบาย 
 ความเกี่ยวพันบนโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่กระทําอย่างไร้พรมแดน การจัดการจึงต้องมองไปถึง
การสร้างความร่วมมือและสร้างแนวทางการจัดการในประเทศอ่ืนๆด้วย อาจเป็นในรูปแบบของข้อตกลง กฎหมาย 
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ   

ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ตระหนักถึงประเด็นต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ มีการจัดเวทีว่าด้วย
อินเทอร์เน็ต ที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วน (multi-stakeholderism) สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเสนอและผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรืออภิบาลอินเทอร์เน็ตร่วมกันได้ สําหรับประเทศไทย
ที่ผ่านมาองค์กรภาคประชาชนสังคมส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมาก
นัก จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีในครั้งนี้ โดยการชักชวนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอินเทอร์เน็ตเข้าร่วมกันในการผลักดันให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมอภิบาลอินเทอร์เน็ตร่วมกัน 

คุณพงศ์ธร จันทรัศม ีผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการการพนัน มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ กล่าวถึงประเด็นเด็กและเยาวชนกับว่า ในปัจจุบันปัญหาอินเทอร์เน็ตที่กระทบต่อเด็กและเยาวชนมีหลาย
ประการ อาทิ ภาพลามกต่างๆหรือการละเมิดใช้ข้อมูลเด็ก ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่รั ฐจะต้องเข้ามาจัดการแก้ไข      
ซึ่งผ่านมาพบว่าประเทศไทยยังมีข้อจํากัดในการจัดการและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ รวมถึงใน     
ความพยายามแก้ไขปัญหาของรัฐนั้น ในบางครั้งอาจเลยไปถึงการล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางประการอีก
ด้วย   

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพ้ืนที่กลางเพ่ือหารือถึงความสมดุลของรัฐในการปกปูองเด็ก
และเยาวชน โดยไม่กระทบสิทธิด้านอ่ืนๆ ยกตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....  มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกหยิบยกเพ่ือหารือถึงประเด็นด้าน
การละเมิดสิทธิโดยรัฐเพ่ือคุ้มครองเด็ก รัฐสามารถกระทําได้ในบริบทใดบ้าง นอกจากนี้ อีกหนึ่งประเด็นที่ควรหยิบยก
มาหารือนั้นคือ การกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ  เนื่องจากประเทศไทยมี คณะกรรมการตาม
บัญญัติของกฎหมายต่างๆมากมาย นําไปสู่คําถามที่ว่า หน่วยงานใดหรือองค์กรใดที่จะเป็นหน่วยงานกลางที่มีอํานาจ
ในการจัดการอินเทอร์เน็ตที่อาจส่งผลอันตรายต่อเด็ก รวมถึงการให้อํานาจคณะกรรมการต่างๆในการจัดการอย่างไม่ 
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เหมาะสม อาจทําให้ละเมิดสิทธิบางประการของประชาชนก็เป็นได้ ซึ่งคาดหวังว่าเวทีนี้ จะสามารถพูดคุยเพ่ือหาทาง
ออกได้ว่าจะร่วมสร้างแนวทางการจัดการที่สามารถปูองกันเด็กและเยาวชนอย่างไม่ละเมิดสิทธิประชาชนให้เกิดข้ึนได้ 
 คุณคณาทิป ทองรวีวงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กล่าวถึงบริบทด้านสิทธิโดยทั่วไปว่า
เราต้องคํานึงและเรียกร้องสิทธิหลักในการใช้อินเทอร์เน็ต 2 ประการ คือ สิทธิในการเข้าถึง (right to access) ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ และสิทธิความเป็นส่วนตัว (right to privacy) 
 สิทธิในการเข้าถึงนั้น หมายถึงสิทธิที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่หลั่งไหลมากมายอยู่บนโลก
อินเทอร์เน็ตได้อย่างเสรี มีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆให้น้อยที่สุด ซึ่งตอนนี้มีกฎหมายบ้างอย่างที่กําลังจะ
ออกมา มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน อาทิ เพ่ือการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพ่ือคุ้มครองความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดี เป็นต้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาหารือว่าจะทําอย่างไรให้กฎหมายเหล่านั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ในขณะเดียวก็ก็จะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิของประชาชน  ในบางประเทศมีการยอมรับแนวทางการคุ้มครอง
โดยลดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่แตกต่างกัน ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องหารือเพ่ือสร้างแนวทางการการจัดการ     
ในรูปแบบของเราเองเช่นกัน 
 สิทธิความเป็นส่วนตัวนั้น ในปัจจุบันพบว่า เราถูกละเมิดทั้งโดยจากรัฐและเอกชน ในส่วนของภาคเอกชนนั้น
พบว่า เอกชนมักจะมีการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคอยู่เสมอ เมื่อผู้บริโภคได้ทําการซื้อสินค้าหรือบริการ แม้กระทั่งในโลก
อินเทอร์เน็ตภาคเอกชนก็มักจะใช้เป็นพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปของผู้บริโภคอยู่เสมอ ทั้งหมดเป็นไปโดยทั้งที่
เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกนําไปใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(big data) เพ่ือต่อยอดสินค้าและบริการของเอกชนเอง ปัญหาคือ ผู้บริโภคไม่มีสิทธิแม้กระทั่งตัดสินใจว่าจะให้ความ
ยินยอมหรือไม่  นําไปสู่คําถามที่สําคัญว่า เรามีสิทธิที่จะควบคุมข้อมูลส่วนตัวของเราเองได้มากน้อยแค่ไหน           
ในภาครัฐเองนั้น แม้ว่าสิ่งที่ควรเป็นในการสื่อสารนั้น เราควรที่จะมีสิทธิในการเลือกว่าเราจะสื่อสารกับใคร  รวมถึง    
ไม่สื่อสารกับใครได้ แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐมกีฎหมายหลายฉบับทั้งท่ีประกาศใช้แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างนั้น 
มีข้อบัญญัติให้รัฐสามารถดักรับ แทรกแซง สอดส่อง ดักฟังข้อมูลของเราได้ จึงเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องเสนอแนะ
หรือท้วงติงได้ว่าสาระของกฎหมายเหล่านั้น ได้หมายรวมและให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเรา
เพียงพอหรือไม่  
 ประเด็นสิทธิทั้งหมดข้างต้นนี้ไม่ควรเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างรัฐ 
เอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ว่าควรมีแนวทางการจัดการเช่นใด และร่วมกันขับเคลื่อนให้นําไปสู่การร่วม
สร้าง Internet Governance ที่ดีให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ 
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Workshop 2 Open Government กับการพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน     

โดย  ดร. ชุติพร อนุตริยะ   
คุณไกลก้อง ไวทยการ   
คุณศักดิ์ชัย ลี้มีธรรม   

       วัน 16 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09:30-10:30 น  
       ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม ชั้น 1 อาคารชินโสภณพนิช  
ประเด็นของการประชุม 

1. ความสําคัญของ Open data  
2. ลักษณะของความเป็น Open government data 
3. กรณีศึกษาของ Open data 

สรุปสาระ 
คุณไกลก้อง ไวทยการ รองผู้อํานวยการ สถาบันเชนจ์ฟิวชัน กล่าวถึง จุดริเริ่มของการจัดทําฐานข้อมูลเปิด 

(Open data) ของภาคประชาสังคมมาจากเหตุการณ์น้ําท่วมปี 2554 มีการเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายฝุายในหลายๆรูปแบบ แต่พบว่ามีอุปสรรคอยูห่ลายประการที่จะนําข้อมูลมาใช้ อาทิ ข้อมูลที่รัฐปล่อยออกมานั้น 
เป็นข้อมูลที่ไม่เอ้ือต่อการตัดสินใจ รวมถึงมีการส่งต่อข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจํานวนมาก ทําให้มีความสับสน ไม่มีแหล่ง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีข้อมูลซ้ําซ้อนในระบบ จึงเป็นที่มาจากการจัดทําแอปพลิเคชั่น thaiflood ขึ้นมา
เป็นเครื่องมือในการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล จากบทเรียนดังกล่าว ทําให้รัฐมีความจําเป็นที่
จะต้องเผยแพร่ข้อมูลบางอย่าง อาทิ ข้อมูลการใช้งบประมาณ การให้สัมปทานเหมืองแร่ พลังงาน โดยเฉพาะข้อมูล     
ที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติ เพ่ือให้มีการนําไปพัฒนาการประมวลผลเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
  สําหรับการจัดทําฐานข้อมูลเปิดในหน่วยงานรัฐของไทย แม้ว่าจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังมีไม่มาก
และไม่มีความหลากหลาย รวมถึงลักษณะของข้อมูลที่รัฐเลือกทําฐานข้อมูลเปิดนั้น ยังมีลักษณะที่ไม่เ อ้ือ               
ต่อการตัดสินใจ อาทิ ข้อมูลไม่ตรงกัน ทําให้ไม่สามารถเอาข้อมูลที่เปิดเผยนั้นหรือนําไปใช้ในการตัดสินใจต่างๆอย่าง      
การใช้เพื่อผลักดันนโยบาย การประสานงานหรือการส่งต่อสารสนเทศได้ 
 ขณะที่สหรัฐอเมริกาฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่ Barack Obama ก้าวขึ้นเป็น
ประธานาธิบดี มีการจัดทําช่องทางเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของรัฐมากขึ้น โดยออกแบบ Memerandum              
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาลงชื่อให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลอีกด้วย 
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ทั้งนี้ในการฐานข้อมูลเปิดนั้น ได้มหีลักการสําคัญอยู่ 8 ประการฐานข้อมูลเปิด1 ได้แก่ 

1) สมบูรณ์ (complete) – ข้อมูลสาธารณะทั้งหมดถูกเปิดให้ใช้ได้ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ขัดกับ
ข้อกําหนดความเป็นส่วนตัว ความมั่นคงหรือเอกสิทธิ์ที่ชอบด้วยเหตุผล 

2) ชั้นแรก (primary) – ข้อมูลถูกรวบรวมที่ต้นทาง มีความละเอียดข้อมูลถึงระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ 
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบผลรวมหรือรูปแบบที่ถูกแก้ไข 

3) ทันการณ ์(timely) – ข้อมูลถูกเปิดให้ใช้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดตามความจําเป็น เพ่ือรักษาคุณค่าของข้อมูล 
4) เข้าถึงได้ (accessible) – ข้อมูลถูกเปิดให้ใช้ได้โดยประเภทต่างๆของผู้ใช้ที่กว้างที่สุด              

เพ่ือวัตถุประสงค์ที่กว้างที่สุด 
5) ประมวลได้โดยเครื่อง (machine processable) – ข้อมูลถูกจัดโครงสร้างอย่างสมเหตุสมผล

เพ่ือให้ประมวลผลอัตโนมัติได้ สามารถเชื่อมต่อโปรแกรมต่อโปรแกรมได้ 
6) ไม่เลือกปฏิบัติ (non-discriminatory) – ข้อมูลถูกเปิดแก่ทุกคน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพ่ือใช้ข้อมูล 
7) ปลอดกรรมสิทธิ์ (non-proprietary) – ข้อมูลถูกเปิดให้ใช้ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่มีองค์กรใดมี

สิทธิ์ขาดในการควบคุมแต่ผู้เดียว 
8) ไม่ต้องขออนุญาต (license-free) – ข้อมูลไม่ตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบใดๆ ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

เครื่องหมายการค้าหรือความลับทางการค้า การกําหนดขอบเขตความเป็นส่วนตัว ความมั่นคงและ
เอกสิทธิ์ที่ชอบด้วยเหตุผล นั้นอาจอนุญาตให้ทําได้ 
 

 
data.gov เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของรัฐบาลสหรัฐ มีข้อมลูเผยแพร่หลายกลุ่ม อาทิ ข้อมลูกลุ่มการเกษตร การศึกษา 

พลังงาน การเงิน สภาพภมูิอากาศ เป็นต้น ข้อมูลทั้งหมดจะเปดิให้มกีาร download ข้อมูลดิบได ้
1 ที่มา : Open Dream แปลจาก Open Government Data Principles ที่ resource.org 
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http://usaspending.gov/ สามารถดูได้ว่าแตล่ะรัฐไดร้ับงบประมาณเท่าใด มีสัดส่วนการใช้งบประมาณไปในเรื่องใดบ้าง 

 

ทั้งนี้ ในการจัดทํา Open data ก็จะหมายรวมไปถึงการสร้างมาตรฐาน การสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลที่เป็น
พ้ืนฐานของการจัดการข้อมูล  การมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ Open 
Data คือรัฐจะมีความโปร่งใสมากขึ้น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการด้านนโยบายมากขึ้น รวมถึงมีความร่วมมือที่
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนเข้าสู่สมัยของ Internet of everything ได้มากขึ้นอีกด้วย 

 

 
ประโยชนส์าธารณะที่เกดิจากการทํา Open Government Data  
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ดร. ชุติพร อนุตริยะ  ผู้ช่วยอธิบดีฝุายวิจัยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเอเชียน กล่าวถึงองค์ประกอบของ

ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data: OGD)  ว่าประกอบไปด้วย 
1)  Open Government รัฐต้องมีลักษณะเปิด เปิดเผย เอื้อต่อการตรวจสอบ  
2) Open Data ต้องเข้าถึงได้อย่างเสรี นําไปใช้ นําไปแก้ไขและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต 

การเอาข้อมูลขึ้นเว็บหากจาดองค์ประกอบดังกล่าว ยังไม่ถือเป็น Open Data รวมถึงแม้ว่า หากมีการเปิดเผยข้อมูล
แต่กําหนดเงื่อนไขการใช้งานเอาไว้ ก็ยังไม่ถือเป็น Open Data ด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลกรม
สรรพสามิต ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถนําข้อมูลไปใช้ ไปแก้ไขต่อยอดได้ รวมถึงสามารถนําข้อมูลไปแบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้ แต่
ในกรณีที่มีการนําข้อมูลไปปรับแก้ไข ต้องไม่อ้างโดยตรงว่าเป็นข้อมูลของกรมสรรพสามิต แต่สามารถอ้างถึงได้ว่าเป็น
แหล่งข้อมูลที่นํามาใช้ต่อยอด 

3) Government Data ข้อมูลที่รัฐมีอยู่ อาทิ ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลการดําเนินงาน 
ดังนั้น Open government data จึงมีความหมายถึง การเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ของรัฐให้ภาคเอกชนหรือ

บุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนสามารถนําข้อมูลที่รัฐเปิดเผยนั้นไปใช้ ปรับปรุง ต่อยอด แก้ไข รวมถึงแบ่งปันให้ผู้อ่ืน
ได ้

ประโยชน์ของ Open government data นั้น หากมองในมุมเดียวอาจไม่สามารถเห็นภาพ เพราะประโยชน์
ที่แท้จริงของ Open government data อยู่ที่การนําข้อมูลที่รัฐมีอยู่และเปิดเผย มาบูรณาการและประมวลผล 
ตัวอย่างเช่น การนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสุราของกรมสรรพสามิต หากนํามาประมวลผลกับข้อมูลทาง
การแพทย์ อาจสามารถบอกไดถ้ึงจํานวนประชากรที่อาจปุวยเพราะมีสาเหตุจากสุราได้ ซึ่งรัฐสามารถกําหนดนโยบาย
ได้จะตรงกับพื้นท่ีปัญหา 

ในการกระบวนการจัดทํา Open Data มีข้ันตอนดังนี ้
1) Choose your dataset(s) เลือกข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย โดยอาจต้องมีลําดับความสําคัญของการ

เลือก อาทิ ความต้องการใช้ ความง่าย ข้อมูลที่สําคัญ ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด เป็นต้น 
2) Apply an open license ข้อมูลนั้นต้องทําให้ไม่มีลิขสิทธิ์ คนทั่วไปสามารถนําไปใช้ได้โดยไม่มี

เงื่อนไขด้านลิขสิทธิ์ 
3) Make the data available ข้อมูลต้องสามารถเข้าถึงหยิบใช้ได้ง่าย อาจนําไปวางไว้บนเว็บไซต์ 
4) Make it discoverable ค้นหาได้ง่าย โดยเฉพาะข้อมูลที่ถูกนํามาเปิดใหม่ 

Linked Open Data (LOD) เป็นอีกขั้นหนึ่งของการทําฐานข้อมูลเปิด นั่นคือการฐานข้อมูลเปิดเหล่านั้นมี
ความเชื่อมโยงทางเทคนิคกัน ซึ่งจะทําให้สามารถหยิบนําไปใช้ได้มากยิ่งข้ึนนั่นเอง  
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ลักษณะของ Linked Open Data (LOD) 

 
ในการจัดทําฐานข้อมูลเปิดของรัฐนั้น สามารถวัดคุณภาพความเป็น ฐานข้อมูลเปิดได้โดยใช้ตัวชีวัดของ     

Tim Berners Lee มี 5 ระดับ ดังนี้ 
1) On the web ข้อมูลต้องถูกนําไปวางบนเว็บไซต์ไม่ว่าข้อมูลจะมีลักษณะใดก็ตาม 
2) Machine-readable data เป็นข้อมูลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและนําไปสามารถใช้ต่อได้ 
3) Non-proprietary เป็นข้อมูลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถอ่าน โดยไม่มีข้อจํากัดในตัวซอฟแวร์ 
4) RDF standards เป็นมาตรฐานหนึ่งของข้อมูลบนเว็บไซต์ 
5) Linked RDF ต้องเป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันได้ 

หากสามารถทําได้ 5 ระดับ ก็จะทําให้เกิด Linked Open Data (LOD)ที่สมบูรณ์ขึ้นได้ 
ในปัจจุบันชุดข้อมูล (Data Set) ที่คนเชื่อมด้วยมากที่สุดคือ DBpedia Data ซึ่งเป็นชุดข้อมูลของเว็บไซต์ 

Wikipedia นั่นเอง สนใจเพ่ิมเติม สามารถดูได้ที่ datahub.io เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเปิดของแต่ละประเทศ 
สําหรับประเทศไทยเข้าดูได้ที่ data.go.th 

คุณศักดิ์ชัย ลี้มีธรรม  ผู้จัดการโครงการ Open Development Mekhong  กล่าวถึงกรณีศึกษาจาก        
การจัดทําโครงการ Open Development Mekhong  ว่ามีที่มาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ              
Open Development Cambodia  ภายหลังจากนั้นได้จัดกิจกรรม Mekhong ICT ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริม
เทคโนโลยีให้กับกลุ่มลุ่มแม่น้ําโขง เพ่ือให้ประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ําโขงได้นําเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้        
ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่กลุ่มให้ความสนใจคือ Open data  
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โครงการ Open Development Cambodia เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆองค์กรเพ่ือร่วมกันจัดเก็บ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของประเทศกัมพูชาขึ้นในเว็บไซต ์ประเภทของข้อมูลมีทั้งข้อมูลแผนที่กายภาพ ข้อมูลเศรษฐกิจ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมือง เป็นต้น เมื่อนํามารวบรวม ทําให้เห็นภาพรวมได้ อาทิ แผนที่ข้อมูลสัมปทาน ฯลฯ
ซ่ึงได้มีการพัฒนา interactive map เป็นเครื่องมือที่ทําให้เห็นข้อมูลเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการระบุที่มาให้
สืบค้นเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้  ต่อมาภายหลังได้มีการผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลเปิดลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคแม่น้ํา
โขง รวมถึงพยายามเชื่อมโยงของมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกัน 

ปัจจุบันโครงการฯได้มีการพัฒนารูปแบบเพ่ิมขึ้น อาทิ การพัฒนาภาษาให้ทุกประเทศสามารถใช้เครื่องมือ
ร่วมกันได้  โดยแนวทางการพัฒนาต่อ  จะส่งเสริมให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐาน RDF file และครอบคลุม
ข้อมูลทุกๆด้านมากขึ้น  

 
คําถามจากผู้เข้าร่วม 

1) ประเทศไทยได้มีการจัดทํา Open Data ถึงระดับ RDF standards บ้างหรือไม ่ 
ตอบ RDF standards เป็นมาตรฐานกํากับเทคโนโลยีบนเว็บ RDF เป็นมาตรฐานกลาง ในการจัดเก็บ
แสดงผลอย่างเป็นมาตรฐาน ตัวอย่างการใช้ RDF standards ในการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐในประเทศไทย 
ได้แก่ สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ได้จัดทําชุดข้อมูลกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน ชุดข้อมูลการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งชุดข้อมูลทั้งสอง มีลักษณะเป็น RDF และเปิดให้
ประชาชนสามารถ Download ได ้

2) ประสบการณ์ที่ทํางานร่วมกับกรมสรรพสามิตว่า เป็นการทํางานในรูปแบบใดและจากประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการทํางานนั้น  
ตอบ ทํางานเป็นที่ปรึกษากรมสรรพสามิต จึงได้เสนอและผลักดันการ Open Government Data ให้เกิดขึ้น 
ซึ่งเผอิญสอดรับกับโอกาสที่รัฐผลักดันนโยบาย Digital Economy ทําให้การผลักดัน Open Government 
Data สามารถดําเนินต่อได้เป็นอย่างด ี
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Workshop 3 ผลกระทบทางการเมืองต่อบรรยากาศโลกออนไลน์     

                                                                         โดย  คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ 
      คุณวีรวรรธน์ สมนึก   
 คุณอานนท์ ชวาลาวัณย์  
 คุณเกตน์สิรี ทศพลไพศาล 

วัน 16 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 10:30-12:00 น  
       ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม ชั้น 1 อาคารชินโสภณพนิช  
ประเด็นของการประชุม 

1. นําเสนอผลจากการเก็บข้อมูลบรรยากาศการจํากัดเสรีภาพและบรรยากาศแห่งความกลัวบนโลกออนไลน์ 
2. นําเสนอผลจากการเก็บข้อมูลการใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯดําเนินคดีหมิ่นประมาทในโลกออนไลน์ 
3. นําเสนอผลจากการเก็บข้อมูลการเพ่ิมจํานวนและปรากฏการณ์ใหม่ของคดี 112 บนโลกออนไลน์ 
4. ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอความคิดเห็น 

สรุปสาระ 
คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมาย

ประชาชน  กล่าวถึงที่มาของการเก็บรวบรวมข้อมูลว่า ภายหลังการรัฐประหารเกิดขึ้น ต้นปี 2557 การเมืองค่อนข้าง
วุ่นวาย มีการปิดกั้นสื่อและการแสดงออกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน 
จึงได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://freedom.ilaw.or.th/ 

คุณเกตน์สิรี ทศพลไพศาล เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมาย
ประชาชน  กล่าวถึงบรรยากาศภาพรวมของโลกออนไลน์ในด้านของการแสดงออกของบุคคลทั่วไปและสื่อมวลชนหลัง
รัฐประหาร ซึ่งภายหลังจากที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ข่าวสารและการแสดงความเห็นในสื่อออฟไลน์ทั้งสิ้น 8 ฉบับ อาทิ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ส่งผลให้การ
นําเสนอข่าวสารผ่านทางช่องทางดังกล่าว เป็นไปอย่างไม่เสรี ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาอีกประการหนึ่งคือประชาชน
หันไปแสดงข้อคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

ในขณะที่ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าวสารและการแสดงความเห็นในสื่อออนไลน์ทั้งสิ้น 3 ฉบับ 
1) ประกาศฉบับที่ 12/2557 
2) ประกาศฉบับที่ 17/2557 
3) ประกาศฉบับที่ 18/2557 
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สาระของประกาศว่าด้วยการให้เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการสื่อออนไลน์จํากัดการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นไป           

ในเชิงการยั่วยุ ปลุกระดมหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
โดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า มีกลไกการควบคุมสื่อออนไลน์เกิดหลังรัฐประหารดังนี้  

1) การใช้กฎหมาย 
2) Self-censorship  
3) การขอความร่วมมือ  

การใช้กลไกกฎหมายเพ่ือการควบคุมสื่อออนไลน์ พบว่ามีอย่างน้อย 29 เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น ดังนี้ 
 เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ อย่างน้อย 3 เว็บไซต์ ได้แก่ dailymail.co.uk in.reuters.com และ  

standard.co.uk ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เว็บไซต์ที่ถูกปิดก้ันมาจากการนําเสนอข่าวการปิดกั้นการเข้าถึงเฟซบุ๊ก            
 เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมือง อย่างน้อย 9 เว็บไซต์ ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ที่นําเสนอ

แนวคิดทางการเมืองของกลุ่มเสื้อแดง รวมไปถึงเว็บไซต์ของกลุ่มทวงคืนพลังงานก็ถูกปิดด้วยเช่นกัน 
 เว็บไซต์สื่อทางเลือก อย่างน้อย 4 เว็บไซต์ ได้แก่ ประชาไท ประชาธรรม พระนครสาส์น          

Thai e-news ที่ปิดเฉพาะหน้าเพจที่มีการนําเสนอข่าวการบุกค้นบ้านแกนนําเสื้อแดง และ Human Rights Watch 
ถูกปิดกั้นเฉพาะหน้าที่เป็นรายงานเกี่ยวกับประเทศไทย 

 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ อย่างน้อย 2 เว็บไซต์ ได้แก่ นิติราษฎร์และมหาลัยเที่ยงคืน 
 เว็บไซต์เผยแพร่ภาพยนตร์ออนไลน์ อย่างน้อย 5 เว็บไซต์ ถูกปิดในวันที่ 3 ตุลาคม จึงคาดว่าน่าจะมี

สาเหตุมาจากกระแสการชู 3 นิ้วต้านรัฐประหาร จากภาพยนตร์ The Hunger Games 
 เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกีฬา อย่างน้อย 3 เว็บไซต์ คาดว่าน่าจะมาสาเหตุจากการพนันออนไลน์ 
 เว็บไซต์อ่ืนๆ อาทิ เว็บไซต์ที่รับฝากไฟล์ภาพ ไฟเสียงต่างๆ เป็นต้น 

สําหรับกลไกว่าด้วยการจํากัดตัวเองหรือ Self-censorship ของนักวิชาการ นักกิจกรรมนั้น ช่วงที่อยู่ระหว่าง
การประกาศอัยการศึกจะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการบางคนทําการเสียดสีด้วยการไม่พูดเรื่องการเมือง เพจเฟซบุ๊ก           
ที่เกี่ยวกับการเมือง นักกิจกรรม นักวิชาการจะงดเรื่องการเมืองหรือปิดหน้าเพจของตนเอง เช่น เพจสมัชชาปกปูอง
ประชาธิปไตยที่ตัดสินใจปิดตัว spokedark.tv อินเทอร์เน็ตทีวีผู้ผลิตรายการ “เจาะข่าวตื้น” ตัดสินใจหยุดผลิต
รายการเจาะข่าวตื้น  

กลไกด้านการขอความร่วมมือเพ่ืองดการโพสต์เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นกลไกใหม่  พบว่ามีอยู่ 2 ลักษณะคือ การที่มี
เจ้าหน้าที่ทหารโทรมาขอความร่วมมือและเจ้าหน้าที่ทหารขอความร่วมมือให้โพสต์ข้อความที่เจ้าหน้าที่ต้องการ 

การที่มีเจ้าหน้าที่ทหารโทรมาขอความร่วมมือนั้น ได้แก่ การที่ ธนาพล อ๋ิวสกุล บรรณาธิการวารสารฟูา
เดียวกัน ถูกเจ้าหน้าที่ทหารโทรมาขอความร่วมมือไม่ให้โพสต์และขอให้ลบโพสต์ 2 ครั้ง เพจเฟซบุ๊กร่วมกันเปิดประตู 
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เขื่อนปากมูลถูกขอให้ประกาศยุติความเคลื่อนไหว และกฤษกร ศิลารักษ์ ผู้ประสานงานขบวนการประชาชนเพ่ือสังคม
ที่เป็นธรรม (ขปส.) ถูกขอความร่วมมือให้ปิดเฟซบุ๊กส่วนตัว 

การที่มีเจ้าหน้าที่ทหารขอความร่วมมือให้โพสต์ข้อความที่เจ้าหน้าที่ต้องการ อาทิ วิทูวัจน์ ทองบุ หนึ่งในผู้    
ลงชื่อในแถลงการณ์ไม่ร่วมการปฏิรูปกับรัฐบาลเผด็จการ ของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนอีสาน ถูกขอให้โพสต์
ข้อตกลงตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่บันทึกให้มาว่าจะยุติการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบลงบนเฟซบุ๊กของเจ้าตัว 

คุณวีรวรรธน์ สมนึก  หัวหน้าศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมาย
ประชาชน  กล่าวถึง คดีท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดําเนินคดีหมิ่น
ประมาทในโลกออนไลน์ ว่า ในช่วงที่ผ่านมาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯถูกนําไปใช้เป็นของภาครัฐและเอกชนใช้เพ่ือปิดกั้น
หรือตอบโต้กับเรื่องราวที่ไม่อยากได้ยิน อาทิ กรณีกองทัพเรือ ฟูอง สํานักข่าวออนไลน์ในจังหวัดภูเก็ต ฐานหมิ่น
ประมาทและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หลังเผยแพร่รายงานของรอยเตอร์ที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่กองทัพเรือเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา แม้ว่ามีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นคนกลาง แต่ยังตกลงกันไม่ได้ ล่าสุดสํานักข่าว
ออนไลน์ในจังหวัดภูเก็ตได้ยื่นหนังสือต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือขอให้กรณีกองทัพเรือถอนและยุติการ
ฟูองร้อง   

กรณีบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด (ช่อง 3) ยื่นฟูองคุณสุภิญญา กลางนรงค์ หนึ่งใน
คณะกรรมการ กสทช. ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 
มาตรา 14(1) จากการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ และรีทวีตข้อความ ในประเด็นความขัดแย้งระหว่ างช่องสามและ 
กสทช. เรื่องการโอนย้ายสัญญาณมาสู่ระบบดิจิทัล 

กรณีคดีหมิ่นประมาทของอานดี้  ฮอลล์  อานดี้  ฮอลล์ เป็นนักวิจัยด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ ถูก             
บริษัท เนเชอรัล ฟรุ๊ต ฟูองหมิ่นประมาท จากการให้สัมภาษณ์สํานักข่าวอัลจาซีราถึงสภาพการจ้างงานในโรงงานผลิต
สับปะรดแปรรูปในประเทศไทย นอกจากคดีนี้ อานดี้ถูกฟูองเป็นคดีทั้งแพ่งและอาญาอีก 3 คดี เป็นคดีตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯด้วย 1 คดี ซึ่งคดีความหมิ่นประมาทเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่มักจะสามารถยุติได้ด้วยการเจรจาข้อพิพาท
และยอมความในที่สุด 

อีกผลกระทบประการหนึ่งจากการที่พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯถูกฟูองคดีหมิ่นประมาท เช่น กรณีของสมบัติ บุญ
งามอนงค ์กรณจีาตุรนต์ ฉายแสง ทําให้นักกิจกรรม นักวิชาการและสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น 

ทั้งนี้ในการฟูองร้องฐานหมิ่นประมาทในหลายกรณีมักถูกนํามฟูองควบคู่กับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
116 หรือความผิดฐาน “ปลุกปั่นยั่วยุ” เป็นกฎหมายมาตราหนึ่ง 

กล่าวโดยสรุปคือ ในความเป็นจริงแล้วมีการฟูองร้องคดีหมิ่นประมาทตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯอยู่เสมอ โดย
ในช่วงเวลาปกติเรามักจะเห็นได้ในกรณีที่ถูกฟูองร้องจากการตรวจสอบ หรือเอกชนเป็นผู้ฟูอง แต่ภายหลังจากการ
รัฐประหารรัฐก็เลือกใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯขึ้นมาฟูองร้องกรณีการเมืองหรือแสดงความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับ
แนวทางของรัฐฐานหมิ่นประมาทด้วยเช่นกัน 
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คุณอานนท์ ชวาลาวัณย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมาย
ประชาชน กล่าวถึง  สถานการณ์คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือคดีหมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์ฯ
บนโลกออนไลน์หลังรัฐประหาร  สังคมเริ่มหันมาให้ความสนใจภายหลังจากเกิดวิกฤตทางการเมือง  

ช่วงต้นปี 2557 ก่อนที่จะมีการรัฐประหารเกิดข้ึน สถานการณค์ดีมาตรา 112 มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น เนื่องจากมี
การเกิดคดีในจํานวนน้อย รวมถึงมีลักษณะที่เป็นออฟไลน์ อาทิ กรณีสมยศที่หมิ่นสถาบันผ่าน SMS กรณีดาตอปิโด
หมิ่นสถาบันโดยการปราศรัย ต่อมาวันที่ 22 พฤษภาคม เกิดการรัฐประหาร ได้มีประกาศคําสั่งของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1  ซ่ึงมีสาระว่าด้วย “...คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะยึดมั่นใจความจงรักภักดีและจะปกป้อง
เทิดทูนด ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยและทรงอยู่เหนือความ
ขัดแย้งทั้งปวง”  สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจที่คณะรักษาความสงบให้ความสําคัญ นั่นคือ สถาบันกษัตริย์ สิ่งที่ตามมา
จากการประกาศดังกล่าว คือจํานวนผู้ถูกดําเนินคดีมาตรา 112 นับจากการรัฐประหารเพ่ิมขึ้น 32 คน โดยแบ่ง
ออกเป็นการหมิ่นผ่านช่องทางออฟไลน์ จํานวน 6 คน และออนไลน์ 26 คน  

การที่ตัวเลขของคดีมาตรา 112 ผ่านช่องทางออนไลน์มีจํานวนมาก เนื่องจากในการแสดงความคิดเห็นโลก
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก การโพสวิดิโอบนเว็บไซต์ยูทูบซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่สาธารณะ ย่อมทําให้มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเข้าร่วม
ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงลักษณะความเป็นออนไลน์ทําให้ความคิดเห็นหรือสื่ออ่ืนดังกล่าว สามารถถูกส่งต่อกันได้
ง่ายและมากขึ้น ทําให้คาดได้ว่าหากในอนาคตมีการพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆได้
มากขึ้น อย่างอีเมล ก็จะทําให้ยอดคดีมาตรา 112 เพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน 

ความน่ากังวลใจอีกประการจากสถานการณ์ดําเนินคดีมาตรา 112 คือ การคณะรักษาความสงบแห่งชาติมี
ประกาศให้คดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง รวมถึงคดีมาตรา 112 จะต้องถูกนําขึ้นพิจารณาในศาลทหาร ซึ่งศาลทหาร
นั้นมีความแตกต่างจากศาลพลเรือนหลายประการ อาทิ บทลงโทษที่รุนแรงกว่า โดยทั่วไป คดีมาตรา 112 เมื่อถูก
พิจารณาในศาลพลเรือน จะมีบทลงโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปีต่อการกระทําผิด ในขณะที่ศาลทหารนั้นมีบทลงโทษถึง 10 
ปีต่อการกระทําผิด อีกท้ังศาลทหารยังไม่มีสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา ไม่มีกระบวนการสืบเสาะคดีอีกด้วย 

ในการนําสู่การพิจารณาในชั้นศาลนั้น หากว่าผู้กระทําความผิดก่อนการรัฐประหาร แล้วถูกจับช่วงรัฐประหาร 
ให้สามารถนําส่งศาลพลเรือนได้ แต่หากเป็นการกระทําผิดบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะกระทําผิดเมื่อใด แต่หากสารหรือ
ข้อมูลการกระทําผิด ยังสามารถเข้าถึงได้บนโลกออนไลน์ ให้นําส่งศาลทหาร ตัวอย่างกรณี ทอม ดันดี  ศิลปินและหนึ่ง
ในแกนนําคนเสื้อแดง ที่บ้านในจังหวัดเพชรบุรี การปราศรัยที่ ทอม ดันดี  ถูกกล่าวโทษเกิดในปี 2556 แต่คลิป
ดังกล่าวมีผู้นํามาเผยแพร่ซ้ําในเดือนมิถุนายน 2557 คดีของทอม ดันดี จึงถูกส่งไปพิจารณาที่ศาลทหาร ศาลไม่
อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดี 

อีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจ คือ พ.ท.บุรินทร์ ทองประไพ เข้าร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปราม ว่ามีการโพ
สต์ภาพและข้อความที่เข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ บนเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ “จารุวรรณ” วันรุ่งขึ้น จารุวรรณ 
สาวโรงงานจากจังหวัดราชบุรีประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ือชี้แจงว่าเฟซบุ๊กตนถูกคนอ่ืนลักลอบใช้ เจ้าหน้าที่ตํารวจรับ 
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ตัวเธอจากบ้านมาสอบสวนก่อนแจ้งข้อกล่าวหาและฝากขังต่อศาลทหาร ในกรณีเดียวกันนี้ยังมีการจับกุม อานนท์ 
แฟนหนุ่มของจารุวรรณและ ชาติชาย เพื่อนของอานนท์ ที่จารุวรรณสงสัยว่าเป็นคนลักลอบเข้าถึงเฟซบุ๊กของเธอด้วย 
ทั้งสามถูกฝากขังโดยไม่ได้ขอปล่อยตัวชั่วคราวเพราะไม่มีหลักทรัพย์ ต่อมาภายหลังศาลได้มีการยกฟูอง ทั้งนี้จากกรณี
ของจารุวรรณนั้น ยังสามารถตั้งข้อคําถามได้ต่อถึงประเด็นธรรมาภิบาลของสื่อออนไลน์ ที่ถูกสื่อต่างๆนําข้อมูลส่วนตัว
ขึ้นตีพิมพ์ แม้ภายหลังศาลได้สั่งยกฟูอง แต่การเผยแพร่ดังกล่าว ได้ทําให้จารุวรรณเสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้ว 
ช่วงเปิดเวทีแลกเปลี่ยน 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับบรรยากาศบนโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางการเมือง 
 ภายหลังจากการเกิดรัฐประหาร มีความระวังตัวมากขึ้นในการส่งต่อหรือรับข้อมูล หันเลือกใช้

แอปพลิเคชั่นใหม่ๆที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพ่ือสื่อสารกับเพ่ือน  รวมถึงตั้งค่าความปลอดภัยให้มากขึ้น อาทิ   
การจํากัดเพ่ือนเฉพาะกลุ่มในการแชร์ข้อมูลบนเฟซบุ๊ก ผลที่ตามมาประการหนึ่งคือ สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน
บางประเด็นร่วมกับเพื่อนได้น้อยลง 

 ในการขับเคลื่อนด้านพลังงานนั้น พบว่าแกนนําจะถูกจับตาเฝูามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการ
ขับเคลื่อนของกลุ่มขาหุ้นพลังงาน บางกรณีที่แกนนําโพสต์ข้อความเพ่ือการขับเคลื่อนบนโลกออนไลน์ ก็ทหารถูกเชิญ
เข้าพบ กรณีที่จะทําการโพสต์ข้อความรณรงค์ก็จําเป็นต้อง censor ตัวเองไม่ให้มีข้อความที่ดูยั่วยุทางการเมืองมาก
จนเกินไป 

 กรณีคุณบุญยืน ศิริธรรม แกนนําขับเคลื่อนพลังงาน แม้ว่าจะเข้าไปทหารเพ่ือพูดคุยแล้ว               
มีกรณีภายหลังจากการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ทําให้ทหารมาหาที่บ้านด้วยข้อกล่าวหาว่าชักชวนคนเข้าร่วมรณรงค์ 

 สื่อมวลชนถูกกําชับให้นําเสนอข่าวอย่างระมัดระวังมากขึ้น 
 ข้อดีของการใช้ช่องทางการสื่อสารโลกออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ ทําให้สามารถดัก

ฟังได้ยาก 
 การใช้หนอนหรือใช้สปายนั้น บางกรณีอย่างการล่อซื้อยาเสพติด ถือว่าไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ 

ดังนั้น จึงควรร่วมกันคิดว่าจะมีแนวทางใดที่จะใช้โต้แย้งว่าการใช้หนอนก็ไม่สมควรนํามาเป็นหลักฐานได้ตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 มีความระวังตัวมากขึ้น เนื่องจากมีกรณีที่มีสาวสวยมาขอเป็นเพ่ือนบนเฟซบุ๊ก โดยมีลักษณะของ   
การใช้รูปสวยๆ จบการศึกษาท่ีเดียวกันเข้ามาพุดคุย 

 กระบวนการในการสืบค้นเพ่ือปิดกั้นของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมา มีรูปแบบการทํางานที่บูรณาการ 
ควรศึกษาว่ามีแนวทางการทํางานอย่างไร อาจเป็นประโยชน์ที่จะนําไปใช้ในประเด็นอื่นที่ไม่ใช้ด้านความมั่นคง 

 ในช่วงประกาศอัยการศึก มีกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ปิดกั้นเว็บไซต์บาง
เว็บ โดยกล่าวว่า “ให้ปิด ไม่งั้นก็เลือกเอาว่าอยากผิดกฎหมายข้อไหน” 
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ข้อเสนอแนะ 

 เสนอให้ไม่ควรมีการนําพลเรือนขึ้นศาลทหารโดยเด็ดขาด 
 อยากให้มีการนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการคดีต่างๆให้สังคมรับทราบ ลักษณะแบบไหน

จึงจะดีที่สุด 
 ควรยกเลิกประกาศ อาทิ ประกาศว่าด้วยการห้ามชุมนุมและประกาศว่าด้วยการให้มารายงานตัว 

หากไม่มาถือว่ามีความผิด 
 ไม่ควรมีการควบคุมสื่อ 
 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในมาตรา 14 ยังถือว่ากว้างเกินไปในการระบุเพียงข้อมูลปลอมหรือเท็จ เสนอให้

ปรับปรุงเพ่ิมความชัดเจนหรืออาจแยกออกไป เพราะเนื้อหาไม่ใช่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ต้องการ
จัดการด้านเทคนิค ซึ่งหากในร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... ของสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรา 14 ที่ระบุเพิ่มเติมว่าทําให้เสียทรัพย์สิน ถือว่าเป็นการแก้ไขท่ีดี ทําให้ชัดเจนขึ้น 

 บางกรณีที่มีหลักฐานไม่แน่ชัด แต่ว่าจําเลยเกิดความกลัวจึงยอมรับสารภาพ เสนอให้เจ้าหน้าที่
สืบเสาะจนมีหลักฐานแน่เสียก่อน จึงค่อยทําการส่งฟูอง 
คําถามจากผู้เข้าร่วม 

1) จากการที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชนได้เก็บรวบรวมข้อมูล มีความกังวลใดบ้างที่เกี่ยวกับ
การบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ  
ตอบ  ในส่วนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯนั้น มาตรา 14(1) ถือว่าเป็นมาตราที่มีความน่ากังวล เพราะถูกนํามาใช้
กับกรณีการหมิ่นประมาทหรือการตรวจสอบ เช่น กรณีการทําข่าวเชิงตรวจสอบ ก็อาจถูกฟูองหมิ่นประมาท
ได้ ทั้งนี้การหมิ่นประมาทด้วยพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มีความแตกต่างจากการหมิ่นประมาท ตามกฎหมายหมิ่น
ประมาทท่ัวไป เนื่องจากบทลงโทษตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีโทษมากกว่ารวมถึงไม่มีข้อยกเว้น  
 อีกหนึ่งมาตราได้แก่ มาตรา 15 ว่าด้วยผู้ให้บริการต้องรับผิดเท่ากับผู้ที่ทําการโพสต์ โดยไม่มี
ข้อยกเว้นว่ามีเจตนาหรือไม่ 

2) ณ ขณะนี้มีกระบวนการตรวจจับผู้ที่ทําการหมิ่นผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ ไลน์ อย่างไร และเราควรปูองกัน
ตัวเองอย่างไร จึงจะไม่เป็นจําเลยในคดีดังกล่าว   
ตอบ  คาดว่ามีการใช้หนอนหรือการปลอมเป็นสปายเพื่อสืบข้อมูล โดยอาจปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้า
มาพูดคุย แล้วเชื่อมไปถึงเรื่องการเมือง แต่แง่ในกระบวนการ เนื่องจากการพิจารณาคดีที่ผ่านมานั้น จําลอง
ยอมรับสารภาพ จึงไม่มีการสืบคดีตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่  
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สําหรับการปูองกันตัวเองเพ่ือไม่ให้ตกจําเลยในคดีดังกล่าวนั้น เราควรไม่เชื่อถือในช่องทาง         

การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไป ควรถือเรื่องความปลอดภัยในการงาน การไม่ส่งต่อข้อความที่       
สุ่มเสี่ยงรวมถึงการพูดคุยก็ควรระวังโดยเฉพาะในประเด็นที่มีความสุ่มเสี่ยง  

3) การที่ข้อความหมิ่นยังสามารถเข้าถึงบนโลกออนไลน์ได้ ให้ถือว่ายังมีความผิด สามารถจับกุมเพ่ือดําเนินคดี
ตามมาตรา 112 นั้น ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้นกี่คดี  
ตอบ  ณ ปัจจุบัน กรณีที่ทําผิดก่อนรัฐประหาร แต่ถูกนํามาพิจารณาในศาลทหาร สามารถนับไปทั้งสิ้น     
4 คดี คือ คดีคฑาวุธ คดีทอม ดันดี คดีสิรภพ และคดีสมศักดิ์ ภักดีเดช  ขณะที่อัครเดช ถือว่ากระทําผิด      
ก็รัฐประหารเช่นกัน แต่ถูกพิจารณาในศาลพลเรือน จึงถือได้ว่าหลักการความผิดต่อเนื่อง ต้องถูกพิจารณา    
ในศาลทหารนั้นถูกนํามาใช้อย่างเลือกปฏิบัต ิ

4) จากที่มีการแก้ไขร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. .... ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรา     
15 (2) ว่าด้วยข้อยกเว้นของผู้ให้บริการ การแก้ไขลักษณะนี้ถือว่าเหมาะสมและดีกว่าข้อกําหนดใน        
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯฉบับปัจจุบันหรือไม่  
ตอบ  คิดว่าดีขึ้น 

5) ในกรณีที่เราโดนยึดมือถือ เรามีสิทธิที่จะไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้หรือไม่  
ตอบ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯถือว่าเป็นการเข้าถึงที่ผิด แต่เจ้าหน้าที่อาจอ้างถึงอํานาจกฎอัยการศึกเพ่ือ
ขอเข้าถึงข้อมูล ก็อาจเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถทําได้ ในบางกรณีท่ีมีการนําขึ้นพิจารณาในชั้นศาล เจ้าหน้าที่
อาจยกมาเป็นข้ออ้างว่ามีความเป็นไปได้ในการกระทําผิด เนื่องจากหลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือเพ่ือเข้าถึง
ข้อมูล 
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Workshop 4 ความเป็นส่วนตัวไม่ใช่เร่ืองส่วนตัว:  

สรุปผลศึกษาสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวออนไลนใ์นประเทศไทย 2556-2557 

 โดย  คุณธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ 
วัน 16 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 11:00-12:00 น  

       ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารชินโสภณพนิช  
ประเด็นของการประชุม 

1. รายงานสถานการณ์ในภาพรวมของการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทยระหว่าง     
ปี 2556-2557 

2. แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเรื่องสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวออนไลน์ 
สรุปสาระ 

คุณธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ นักวิจัยโครงการวิจัยความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต กล่าวถึง 
ลักษณะของความเป็นส่วนตัวในแบบ “ไทยๆ” ว่าคนไทยมักจะไม่ใส่ใจกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากนัก ใน
บางครั้งความไม่ใส่ใจดังกล่าวก็กระทบกับสิทธิต่างๆได้ อาทิ สิทธิผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
โดยในด้านสิทธิผู้บริโภคมักจะถูกละเมิดโดยผู้ให้บริการภาคเอกชนที่จําเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราไปเพ่ือประโยชน์
ทางด้านธุรกิจ ซึ่งในบางครั้งเราไม่รับทราบด้วยว่าข้อมูลของเรากําลังถูกจัดเก็บและถูกนําไปใช้เพ่ือประโยชน์เหล่านั้น 
นอกจากนี้ยังมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวจากการที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ขัดต่อค่านิยมบาง
ประการของสังคมบางประการด้วยเช่นกัน  

ภาพรวมสถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ว่า ในปัจจุบันมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้น
บนโลกออนไลน์ในหลายลักษณะด้วยกัน อาทิ การถูกละเมิดจากข้อมูลรั่วเพราะ “คนใน” เองที่เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลออกมากตัวอย่างเช่นข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร การละเมิดข้อมูลส่วนตัวจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของนักกิจกรรมทางสังคม ‘อ้ัม เนโกะ’ การละเมิดจากการ
ขาดความละเอียดอ่อนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวตัวอย่างเช่นโรงเรียนเปิดเผยคะแนนสอบของนักเรียนที่สอบตก
ทางเว็บไซต ์ รวมถึงการละเมิดค่านิยมทางสังคมที่ต้องจัดการ 
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สถานการณ์การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทย 

 
 จากรายงานสถานการณ์ในภาพรวมของการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทย
ระหว่างปี 2556-2557 ได้ทําการ 1) สุ่มตัวอย่างเว็บไซต์ 45 ผู้ให้บริการออนไลน์ไทย แยกตามประเภทของบริการ: รัฐ 
ธนาคาร มหาวิทยาลัย  ขายสินค้า ขายบัตรโดยสาร บริการรับสมัครงาน 2) จัดทําตัวชี้วัดให้ครอบคลุมความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว ด้านเทคนิคและการจัดการข้อมูล 3) ประเมินหน้าเว็บ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญไอทีทําได้ พบว่า ผู้ให้บริการออนไลน์ไทยกับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 

 มีเพียงร้อยละ 31 ของเว็บไซต์กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนเกินครึ่ง  
 แอร์เอเชียมีนโยบายด้านข้อมูลดีที่สุดในกลุ่มเว็บไซต์ที่สํารวจ เพราะ แจ้งรายละเอียดการเก็บข้อมูล 
วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล การส่งต่อให้บุคคลที่ 3 อ่านง่าย และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 
 เว็บไซต์จํานวนหนึ่งแม้จะมีลิงก์แสดงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม แต่เมื่อคลิกเข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่มี
หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว ขณะที่บางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ  



 

 
45 

 
ผลสํารวจมาตรการรักษาความปลอดภัยและการคุม้ครองความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการใน 45 เว็บไซต ์
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จากสถานการณ์ข้างต้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใส่ใจกับความเป็นส่วนตัวของเราเองให้มากขึ้น 

โดยเฉพาะความเป็นส่วนตัวของเราในโลกออนไลน์   เราสามารถทําได้โดยปฏิบัติตามคําแนะนําในการรักษา          
ความปลอดภัยบางประการ ดังนี้ 

1) ปกปูองคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมและนักเจาะระบบที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่รู้ที่มา 
2) ปกปูองข้อมูลจากภัยกายภาพทั่วไป 
3) สร้างและเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัย 
4) ปกปูองข้อมูลออนไลน์หรือข้อมูลสําคัญของเราให้หนักหนามากข้ึน  
5) กู้ข้อมูล/สํารองข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 
6) ทําลายข้อมูลอ่อนไหวของเราอย่างปลอดภัยและรอบคอบ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ลบไปนั้นจะไม่

ตกไปอยู่ในมือของผู้ประสงค์ร้าย 
คําแนะนําทั้งหมดสามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ Security in-a-box  ทั้งนี้การปฏิบัติตามจะทําให้เราสามารถใช้

อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและยังคงสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวของเราไม่ให้ผู้ใดมาละเมิดได้  
 

 
Security in-a-box 
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Workshop 5 กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล...คนพิการไทยเสี่ยงถูกลอยแพ? 

       โดย  คุณต่อพงศ์ เสลานนท์     
คุณมณเฑียร บุญตัน 
คุณวิทยุต บุนนาค  

ดําเนินรายการโดย คุณกิตติพงษ์ สุทธิ  
วัน 16 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13:00-14:30 น  

       ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม ชั้น 1 อาคารชินโสภณพนิช  
ประเด็นของการประชุม 

1. การพัฒนาศักยภาพและรับรองสิทธิคนพิการ อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 

2. ความเป็นห่วงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับการเข้าถึงสารสนเทศของคนพิการ จากการยุบกองทุนกทปส.และ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทน ตามร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัล            
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. 

สรุปสาระ 
 คุณมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึง ความสําคัญของการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ ( Accessibility) ว่า เป็นหนึ่งในหลักประกันที่จะให้คนพิการใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นไป
ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ในปัจจุบันมีกฎหมายไม่กี่ฉบับที่ได้กําหนดเรื่องของการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์ของผู้พิการ หนึ่งในนั้นคือ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ.สํานักงานกสทช.) โดยสาระของการ
เข้าถึงและการใช้ประโยชน์ที่กําหนดไว้ เป็นการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในมิติของความเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถ
และข้อจํากัดที่แตกต่างกัน 
 ทั้งนี้ จากการผลักดันชุดกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในชุดกฎหมายเหล่านั้นได้มีการ เสนอแก้ไขใน
ส่วนของร่างพ.ร.บ.สํานักงานกสทช. โดยการเสนอให้ยุบกองทุนกทปส.และจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมขึ้นมาแทนตามร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ….  ซึ่งเครือข่ายผู้พิการต่างเห็น
พ้องตรงกันว่าสาระตามร่างพ.ร.บ.กองทุนฯ ไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือกําหนดความชัดเจนของการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ของผู้พิการแต่ประการใด กําหนดเพียงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมเท่านั้น หากร่างพ.ร.บ.กองทุนฯ
ดังกล่าว สามารถผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้ ก็จะทําให้ผู้พิการทั้งประเทศถูกละเลยและถูกกีดกันออก
จากสังคมมากขึ้น อันเป็นการไม่สอดคล้องกับเปูาหมายในการปฏิรูปของรัฐบาล รวมถึงจะไม่สามารถสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็นสุขและสังคมท่ีไม่ถือเขาถือเราให้เกิดขึ้นจริงได้ (Inclusive Society) อีกด้วย 



 

 
48 

 
คุณวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง ความสําคัญของการเข้าถึงและ

การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของคนพิการ ว่า ในปัจจุบันคนหูหนวกถือเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีตลอดเวลาเป็นประจํา
ทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนเย็น อาทิ การส่งข้อความระหว่างกันในรูปแบบดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์ ซึ่งต่างกับ
คนหูดีที่ใช้เสียงที่ไม่จําเป็นต้องใช้ในรูปแบบดิจิทัล ดังนั้น ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัล จึงถือเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์อย่างมากต่อผู้พิการทางหู แนวโน้มในอนาคตจะมีการนําเสนอรายการต่างๆ โดยมีระบบปิดหรือคําบรรยาย
ใต้ภาพได้ นั่นหมายถึงคนหูหนวกสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เป็นการรบกวนหรือพึงพาคนปกติ
มากเท่าแต่ก่อน 

สําหรับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (กองทุนกทปส.) นั้น ที่ผ่านมาถือเป็นกองทุนสําคัญที่ทําให้คนหูหนวกสามารถพัฒนาการใช้ชีวิตประจําวัน
ไดเ้ป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างโครงการสําคัญ อาทิ  การดําเนินโครงการโทรศัพท์หนังสือเสียงของคนตาบอด หมายเลข 
1414 สามารถโทรไปฟังหนังสือเสียงได้ โดยมีผู้ที่อ่านหนังสือบันทึกไว้ หากคนตาบอดโทรไปหมายเลขดังกล่าว        
ก็จะสามารถเลือกหนังสือเสียงที่อยากฟังได้ โดยเดือนหนึ่งมีผู้พิการที่เข้าไปฟังหนังสือเสียงจํานวนห้าแสนกว่าคน  

โครงกาศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (Thai telecommunication relay service : 
TTRS) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดงบชาติได้ ไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางของล่ามที่อยู่อย่างจํากัด รวมถึงงบประมาณ      
ซึ่งที่ผ่านมาในกลุ่มผู้พิการค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากภาษามือเป็นภาษาหลัก ในขณะทีภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง     
การที่ไม่มีล่าม ทําให้ไม่สื่อสารกับคนปกติได้เลย 

โครงการตู้โทรศัพท์สาธารณะของคนหูหนวก ได้จะจัดตั้ง 120 ตู้ โดยจะนําไปตั้งไว้ในที่สาธารณะต่างๆ อาทิ 
โรงเรียน โรงพยาบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้พิการเลยทีเดียว แต่เดิม คนหูหนวก           
ที่โรงเรียน จําเป็นต้องพ่ึงพาครูในการโทรแจ้งเพ่ือทําธุระรวมถึงการสื่อสารที่จําเป็นต่างๆ โดยในเด็กมีการใช้ โทรศัพท์
ดังกล่าว ประมาณ 100-200 ต่อวัน ทําให้ผู้ปกครองรู้สึกดีที่ได้เห็นลูกสามารถสื่อสารโดยตรงได้ 

กล่าวคือ โครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าและการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ ล้วนมาจากการนํา
งบประมาณกองทุนกทปส.มาใช้ในการดําเนินงานทั้งสิ้น หากว่ารัฐแก้ไขเปลี่ยนแปลงกองทุนดังกล่าว โดยเฉพาะการ
ตัดสาระหรือเขียนข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจนในด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของคนพิการ ก็จะทําให้กลุ่มคนพิการจะ
เสียโอกาสในการเข้าถึง การใช้ประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแน่นอน 
 คุณต่อพงศ์ เสลานนท์ รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคนที่ 1 และนายกสมาคม     
คนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ความสําคัญของการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการว่า นับตั้งแต่มี
แนวคิดการปฏิรูปสื่อ เครือข่ายคนพิการก็ได้ให้ความสนใจและออกมาเรียกร้องสิทธิต่อรัฐบาลในการกําหนดนโยบาย  
ที่เอ้ือให้คนพิการสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ โดยข้อเรียกร้องของการขอใช้ประโยชน์นั้น ล้วนเป็นการเรียกร้อง
ที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิที่พึงมีของพลเมืองไทย อันจะนําไปสู่การสร้างความเท่าเทียมกันและลดความเลื่อมล้ําของคน
ในสังคม  ในพ.ร.บ.สํานักงานกสทช. อันเป็นกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
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กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กองทุนกทปส.) มีหลักการดําเนินงาน
เพ่ือนําเงินรายได้บางส่วนจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการมีพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจต่างๆ มาชดเชยหรือเสริมช่องว่าง
ต่างๆ อาทิ พ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึง คนยากจน คนสูงอายุ คนพิการ เป็นต้น ผลจากการดําเนินงานของ
กองทุนฯทําให้สามารถลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการสื่อสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคมได้ 
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเพ่ือลดความเลื่อมล้ําในหลายๆประเทศ  
 ทั้งนี้ จากการผลักดันชุดกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐ เครือข่ายคนพิการมองว่ากระทบต่อ        
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์เป็นอย่างมากในมิติของคมนาคมการสื่อสาร โดยสาระของกฎหมายดังกล่าวไม่ได้
ส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ได้มาขึ้น แต่กลับลดทอนสิทธิดังกล่าวของผู้พิการ อันจะทําให้การ
พัฒนาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของคนพิการถดถอยลงกว่าเดิม ทางเครือข่ายคนพิการจึงมีประเด็นข้อสังเกตและ        
ข้อห่วงใยต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. .... ทั้งสิ้น 6 ประการ ได้แก่  

ประการที่หนึ่ง กองทุนกทปส. ตามกฎหมายเดิมซึ่งมีเจตนารมณ์ในการนําเงินของกองทุนที่มีรายได้จาก    
การเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากผู้ประกอบกิจการ นําไปใช้ในการลดช่องว่างหรือลดความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นกับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส แต่การโอนไปเป็นกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ตาม
ร่างกฎหมายใหม่นั้น มีวัตถุประสงค์ในการนําเงินจากกองทุนดังกล่าวไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนสําหรับองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน กลับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบกิจการด้านดิจิทัล ส่งผลให้วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ตาม
กฎหมายเดิมที่นําเงินจากกองทุน    ไปช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสังคมขาดหายไป 

ประการที่สอง วัตถุประสงค์ของกองทุนกทปส. ตามกฎหมายเดิม ซึ่งได้กําหนดไว้ตามมาตรา 52 (2) 
“ส่งเสริมและสนับสนุน  การพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ   ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง” ซึ่งถือเป็นหลักประกันสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึง
เทคโนโลยีของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีการบัญญัติไว้อย่ างชัดเจนและสามารถชี้วัดได้ แต่ในร่าง
กฎหมายใหม่ประเด็นดังกล่าวถูกตัดออกไปและไม่สามารถที่จะชี้วัดได้อย่างชัดเจน 

ประการที่สาม องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนตามกฎหมายเดิม ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนคนพิการ 1 คน แต่เมื่อมีประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ได้มีการปรับลดสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารกองทุน เหลือเพียง 2 คน ทําให ้
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนคนพิการถูกตัดหายไป และในร่างกฎหมายใหม่  ก็ไม่ได้บัญญัติสัดส่วนของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนคนพิการ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยีเข้า
ไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการกองทุนแต่อย่างใด จึงทําให้หลักประกันหรือหลักการสําคัญในการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมขาดหายไป 

ประการที่สี่ เหตุผลสําคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพ่ือแก้ไขกฎหมาย โดยการยกเลิกกองทุนกทปส.ตามกฎหมาย
เดิม โอนไปเป็นกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายใหม่ เนื่องจากเห็นว่ากองทุนเดิมไม่มี
ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามร่างกฎหมายใหม่  ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติ
ที่จะเป็นหลักประกันของกองทุนทั้งในด้านประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลแต่อย่างใด แต่กองทุนที่ผ่านมามีประโยชน์ 
จึงควรแก้ไขเชิงระบบ หรือบุคลากรที่มีปัญหา ไม่ใช่ยุบทั้งหมด 

ประการที่ห้า การโอนอํานาจในการบริหารกองทุนกทปส.ตามกฎหมายเดิม โดยมีเงินรายได้ที่ เป็น
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตจากผู้ประกอบกิจการ ซึ่งอยู่ในการกํากับดูแลของ กสทช. ที่เป็นองค์กรอิสระ ไปเป็นกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามร่างกฎหมายใหม่นั้น ถือเป็นการนําอํานาจในการควบคุมดูแลเงินของกองทุน
กลับมาเป็นอํานาจของฝุายบริหาร ทั้งนี้ การกํากับดูแลกองทุนเดิมของ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ  แม้จะถูกมองว่า
ยังมีการแทรกแซงจากทางการเมืองได้ แต่ร่างกฎหมายใหม่ที่กําหนดให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไป
อยู่ในการกํากับดูแลของฝุายบริหาร ถือเป็นการโอนอํานาจในการบริหารเงินกองทุนไปให้ฝุายบริหารที่ยึดโยงโดยตรง
กับอํานาจทางการเมืองอย่างชัดเจน 

ประการสุดท้าย ร่างกฎหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จํานวน 10  ฉบับ 
โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้มีหลักประกันในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
(Accessibility) สําหรับคนทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งถือเป็น
เรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับสังคมในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตในยุคปัจจุบัน และอาจก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างมหาศาล อีกอย่างยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
ต่างๆในโลก  

จากข้อสังเกตและข้อห่วงใยในข้างต้น เครือข่ายคนพิการจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวน
และปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําร่างกฎหมาย และควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะคนพิการ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการจัดทําร่างกฎหมาย
ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถกําหนดนโยบายที่นําไปสู่การปฏิรูปอย่างถูกทาง มีส่วนร่วมและลดความเลื่อมล้ําได้  ทั้งนี้      
รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรคํานึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสังคมไทยมีจํานวนผู้พิการเพ่ิมมากขึ้น หากรัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่คํานึงถึงข้อเท็จจริงประการนี้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาอย่างแน่นอน แต่หากทุกฝุายตระหนักและให้
ความสําคัญของการกําหนดนโยบายที่เอ้ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ก็จะสามารถสร้างสังคมที่    
ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม 
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Workshop 6 ผลการศึกษาเบื้องต้นการใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรม  
        

โดย  พ.ต.ท.สันติพัฒน์ พรหมะจุล    
 พ.ต.ท.พัฒนะ ศุกรสุต   

 คุณจุลศักดิ์ แก้วกาญจน์  
วัน 16 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13:00-16:00 น  

       ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารชินโสภณพนิช  
ประเด็นของการประชุม 

1. นําเสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้นโครงการวิจัยพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์กับการดําเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

2. อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อรายงานการศึกษาเบื้องต้นโครงการวิจัยพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์กับ            
การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

สรุปสาระ 
คุณจุลศักดิ์ แก้วกาญจน์ นักวิจัยโครงการวิจัยพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ฯ นําเสนอรายงานการศึกษา

เบื้องต้นว่า มีที่มาจากความตระหนักถึงสภาพการณ์ของการค้นหาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันว่า        
มีความซับซ้อน อันมาจากข้อจํากัดทางด้านความรู้ วิธีการ ซึ่งในกระบวนการทางอาญานั้น ข้อจํากัดดังกล่าวจะตก
เป็นภาระของจําเลยในการพิสูจน์ความจริง ทําให้การต่อสู้คดีเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
 สภาพปัญหามาจากการบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯในปัจจุบันที่สามารถแบ่งลักษณะการกระทําความผิดได้ 
2 ลักษณะ ได้แก่ การกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือทําลายระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต  และ       
การกระทําความผิดที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา ในมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 ว่าด้วยการนําข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่
ระบบหรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ซึ่งในการต่อสู้ทางคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ดังกล่าว อาจมีข้อจํากัดบางประการของการแสวงหาพยานหลักฐานทางดิจิทัลและความชอบของพยานหลักฐานที่
ได้มา การอ่านพยานหลักฐานทางดิจิทัล การดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น จึงนําไปสู่การศึกษา
เพ่ือให้จําเลยสามารถต่อสู้ได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการดําเนินคดีที่เป็นธรรม (Fair Trial) รวมถึงเป็นการให้
ความรู้แก่ทนายความและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมว่าวิธีการให้ได้มาซึ่งหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถนําไปต่อสู้อย่างเป็นธรรมได้  
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 ขอบเขตของการศึกษานั้น เป็นการศึกษาเฉพาะวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และ        
การนําเสนอพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อการค้นหาความจริงและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมของ
คู่ความในคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการแสวงหาและการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดีของทนายความและคู่ความ      
ในคดีท่ีเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

2) เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงหลักการสากลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดีที่เป็น
ความผิดตาม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นประโยชน์ในการดําเนินคดีเพ่ือความ
ยุติธรรมแก่คู่ความทุกฝุาย 

3) เพ่ือให้ทนายความในคดีสามารถเข้าถึงหน่วยงาน องค์กร หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชน์       
ในการแสวงหาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นประโยชน์ในการต่อสู่คดีที่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ 

4) เพ่ือให้ทราบถึงข้อจํากัดในการบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย 

โครงสร้างของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยจําแนกเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาออกเป็นทั้งสิ้น 5 ส่วน โดยใช้           
ฐานความคิดในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯเป็นตัวยึดโยง ได้แก่  

 ส่วนที่หนึ่งฐานความผิดต่อระบบ ศึกษาการกระทําผิดที่เก่ียวข้องกับการเข้าไปทําลายระบบ 
 ส่วนที่สองฐานความผิดต่อเนื้อหา ศึกษาการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการนําข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่

ระบบหรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ 
 ส่วนที่สามความผิดอาญามูลฐานที่เก่ียวข้อง ศึกษาการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับอํานาจของเจ้าหน้าที่

ตามอํานาจประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือดูความเชื่อมโยงว่ามาตราใดที่จะเชื่อมโยงมาสู่ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 
อาทิ ความผิดฐานหมิ่นประมาท กฎหมายหมิ่นพระบรมเดานุภาพ มาตรา 112 

 ส่วนที่สี่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษาการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคารหรือ     
การก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

 ส่วนที่ห้าคดีอาญาพิเศษ ศึกษาการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่มีการนําหลักฐานพยาน
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสืบสวนตามอํานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาทิ คดีการฆาตกรรมพระสุพจน์ สุวโจ เป็นต้น 
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กระบวนการในทางคดีอาญาสําหรับความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในแนวทางการทบทวนวรรณกรรม      

จะทบทวนภายใต้หลักการทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของงประชาชน รวมถึงสิทธิ                 
ตามกระบวนการทางกฎหมาย ได้แก่  

 ทบทวนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่มาตราที่เกี่ยวข้อง 
 ทบทวนประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีอาญา ศึกษานําพิสูจน์ความผิดมูลฐานโดย

เทียบเคียงกับการได้มาซึ่งพยานหลักฐานตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ การไต่สวนสอบสวน การชันสูตร
พลิกศพ เป็นต้น 

 ทบทวนกฎหมายลักษณะพยานในระบบกฎหมายไทย ว่ามีลักษณะการบังคับใช้อย่างไร สามารถ
นํามาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบอย่างไรและสามารถนําเสนอพยานหลักฐานได้อย่างไรบ้าง 

 ทบทวนหลักการดําเนินคดีที่เป็นธรรม (Fair Trial) โดยหัวใจของหลักการดังกล่าวคือการที่คู่ความ
ทั้งสองฝุายมีเครื่องมือในการต่อสู้ทางคดีที่เท่าเทียมกัน ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นในรายงานวิจัยฉบับนี้ พบว่า คดีการ
กระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยการนําข้อความหมิ่นประมาทหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เข้าสู่ระบบ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการโพสต์เฟซบุ๊ก โพสต์เว็บบอร์ด การส่งต่ออีเมลนั้น  มีความยากลําบากเนื่องจากจําเลยไม่
มีเครื่องมือที่เพียงพอต่อการหักล้างข้อกล่าวหาของฝุายรัฐ เหตุปัจจัยประการหนึ่งเพราะทนายไม่ทราบถึงเส้นทาง      
ในการได้มาซึ่งหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ไม่ทราบถึงความชอบในการพิสูจน์ทางกฎหมายด้วย 

 ทบทวนความรับผิดชอบของทนายความฝุายจําเลย ทนายในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ที่มีหน้าที่อํานวย
ความยุติธรรมของระบบ มีบทบาทต่อการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างไรบ้าง 

ลักษณะคดีและสถิติ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการทวนงานวิจัยพบว่ามีงานวิจัยหัวข้อ “ผลกระทบจาก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น” จัดทําโดย : ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมาย
ประชาชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ตั้งแต่กรกฎาคม 2550             
ถึง ธันวาคม 2554 อันเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง พบว่า มีคดีความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ    
ที่ขึ้นถึงชั้นศาล มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ความผิดต่อระบบจํานวน 62 คดี และความผิดต่อเนื้อหาจํานวน 215 คดี (โดย
ทั้งหมดยังไม่นับไปถึงคดีที่พิพากษาถึงที่สุดแล้ว ซึ่งจะถูกนํามากล่าวในรายงานวิจัยครั้งต่อไป)  ทั้งนี้ จากงานวิจัย
ดังกล่าว สามารถตั้งข้อสังเกตได้ประการหนึ่งว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯนั้น โดยแท้จริงมีเจตนารมณ์เพ่ือปูองกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องต่อระบบ แต่จากสถิติทางคดีนั้นกลับพบว่า  คดีการกระทํา
ความผิดที่เกี่ยวข้องต่อระบบ มีการฟูองคดีค่อนข้างน้อย แต่คดีที่เป็นความผิดต่อเนื้อหามีจํานวนมากกว่า คาดการณ์
ว่าปัจจัยหนึ่งน่าจะมาจากสถานการณ์ทางการเมือง ที่มีการโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาในช่วงปี 2552-2553 ซึ่งทั้งหมด
ผู้ศึกษาจะนําไปวิเคราะห์ผ่านชั้นคําพิพากษาอีกครั้งหนึ่ง 
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 การศึกษาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการศึกษาตั้งแต่คํานิยามความหมายจากกฎหมายความผิด
อาญาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนํามาเทียบเคียงกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รวมถึงพิจารณาจากคําพิพากษาในคดีที่ขึ้นสู่ศาลในคดี  
ที่ถึงที่สุดทั้งศาลชั้นต้นหรือศาลฎีกา เพ่ือให้ได้มาซึ่งคํานิยาม  ศึกษาการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์     
ในชั้นพนักงานสอบสวน โดยการยกจากกรณีศึกษาที่เป็นคดีที่ได้รับการบันทึกจากทั้งพนักงานสอบสวนและ
ทนายความ ว่าในช่วงชั้นของการจับกุมได้มีการเข้าถึงอุปกรณ์ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือนํามาพิจารณาว่า        
การเข้าถึงพยานหลักฐานนั้น เป็นไปโดยชอบหรือไม่ตามกระบวนการกฎหมายอาญาทั่วไปหรือไม่  ศึกษาความชอบ
ด้วยกฎหมาย มี 2 ชั้นด้วยกัน ได้แก่ การได้มาซึ่งพยานหลักฐานและความชอบในการอ่านหรือการรับรองข้อมูล   
อาทิ  เมื่อได้หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์มา ใครจะเป็นผู้ อ่าน เมื่ออ่านแล้วสามารถรับฟังได้มากน้อยเพียงไหน             
ถ้าจะหักล้าง สามารถกระทําได้ด้วยวิธีการใดบ้าง  ศึกษาสื่อและการอ่านสื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด     
จะมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น  กฎหมายลักษณะพยานของสหรัฐอเมริกา หากจะเข้าถึงข้อมูลสื่อส่วน
บุคคล จะนํามาอ่านรูปแบบกระดาษจะมีวิธีการอ่านแบบใดบ้าง อาทิ หากได้ฮาร์ดดิส ก์มา การรักษาใครจะเป็นผู้เก็บ
รักษาและจะต้องถูกส่งต่อออย่างไรและจะนําไปถูกอ่านด้วยรูปแบบใด หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ            
ที่แตกต่างกัน จะถูกนําไปอ่านอย่างไร หรือการอ่าน cell site ที่มีการอ่านเฉพาะ ศึกษาหน่วยงานที่รับรองการอ่าน
ข้อมูล ดูหน่วยงานตามระบบกฎหมายและโครงสร้างของหน่วยงานราชการว่ามีหน่วยงานใดบ้าง ที่ทําหน้าที่             
ในการรับรองข้อมูลว่าข้อมูลนั้นถูกอ่านอย่างถูกต้องและมีการถูกเก็บหลักการตามหลักของความต่อเนื่องของการ
ครอบครองรักษาวัตถุพยาน (Chain of custody) ได้อย่างถูกต้อง และ การศึกษาการนําเสนอพยานหลักฐานขึ้นสู่
ศาล พิจารณาฐานคําพิพากษาของอัยการเพ่ือศึกษาวิธีการฝุายรัฐ ในฐานะที่เป็นผู้นําสืบพยานหลักฐาน มีวิธีการ      
ในการนําสืบอย่างไรบ้าง และทางฝุายจําเลยได้นําสืบ ซักค้านหรือหักล้างอย่างไรบ้าง 

การศึกษาบทบาทหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ หน่วยที่รับอ่านในฝุายรัฐและฝุายเอกชน จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ประเทศไทยมีหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานเอกชนที่มีความสามารถในการอ่านข้อมูลจํานวนหนึ่ง หน่วยงานรัฐได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานในลักษณะ
อ่ืนๆอยู่แล้ว สําหรับหน่วยงานเอกชนนั้น มีบริษัทที่รับอ่านข้อมูลหรือกู้ข้อมูล จํานวน 3 -4 บริษัท ซึ่งหลักฐานที่ผ่าน
การกู้ข้อมูลจากหน่วยงานเอกชนจะมีความน่าเชื่ อถือมากน้อยเพียงใดยั ง เป็นประเด็นที่ ต้องศึกษาต่อ                
ศึกษามาตรฐานการเก็บรักษาสื่อหรืออุปกรณ์ โดยเทียบกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ เนื่องจากกระบวนการชันสูตร
พลิกศพ มีรูปแบบและแนวทางว่าผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝุาย อาทิ แพทย์ พนักงานสอบสวน อัยการควรปฏิบัติอย่างไร 
ขณะที่กระบวนการหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเท่าที่ควร ศึกษามาตรฐานการอ่านข้อมูลจากสื่อ
หรืออุปกรณ์  และการศึกษาพยานผู้ เชี่ยวชาญ ว่าต้องมีคุณสมบัติใด และสามารถขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ           
ในต่างประเทศมากน้อยเพียงใด 
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ศึกษาบทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  โดยพิจารณาจากความเกี่ยวพันกับ           

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยทนายความจะมีภาระการพิสูจน์ว่าจําเลยมีความผิดจริงหรือไม่ แต่การหักล้างพยานหลักฐาน
เป็นหน้าที่ของจําเลย ซึ่งจะไปดูว่าบทบาทของทนายความในคดีเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้าง  โดยพิจารณาจากการเข้าใจ
กระบวนการได้มาซึ่ งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  การสืบหักล้างความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ               
ในการดําเนินคดีให้กับจําเลย 
 
อภิปรายความเห็นที่เก่ียวข้องกับรายงานการศึกษาเบื้องต้นโครงการวิจัยพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ต.ท.พัฒนะ ศุกรสุต  สํานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึง 
ลักษณะการกระทําความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ว่าคดีการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ถือเป็น
เรื่องค่อนข้างใหม่ แต่มีจํานวนคดีค่อนข้างมาก ในการแบ่งลักษณะของการกระทําความผิด เสนอให้ไม่ควรแยกแยะ
ตามฐานการกระทําความผิดเพียงแค่ 2 ลักษณะ เพราะตามกฎหมายระบุความผิด “เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์...” ไม่ว่าจะ
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มากหรือน้อยก็ตาม บางกรณีการกระทําความผิดต่อระบบแม้จํานวนจะน้อย แต่ก็อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็นจํานวนมากกว่า  

ประเด็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์  ตาม มาตรา 18            
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กําหนดให้เป็นอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด ให้สามารถดําเนินการได้
ทันที  ใน (1) - (4) อาทิ การเรียกเอกสารต่างๆ การมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา
ความผิด เป็นต้น แต่ใน (5) - (8) อาทิ การส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ล้วนต้องร้องขออํานาจจากศาลทั้งสิ้น ดังนั้นกระบวนการในขอดักข้อมูลหนึ่งในวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
จําเป็นต้องร้องขออํานาจจากศาล โดยผู้ที่มีตําแหน่งสูงเป็นผู้ยื่นเสนอศาลเพ่ือขออํานาจนั้น อาทิ อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เป็นต้น ถือเป็นหนึ่งในการกลั่นกรองการใช้อํานาจประการหนึ่ง นอกจากนี้ การเลือกใช้วิธีการขออํานาจศาล
ในการสอบสวนให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเขียนสาระความจําเป็นให้มีความชัดเจน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนปกติที่ทําให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานแล้ว รวมถึงต้องระบุขอบเขตของข้อมูล
ในการตรวจค้นให้แน่ชัดอีกด้วย จากนั้นผู้พิพากษาศาลอาญาจะพิจารณาความเหมาะสม ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถหา
มาด้วยวิธีการอ่ืนใดจริงหรือไม่ รวมถึงเป็นผู้กําหนดว่าข้อมูลนั้น ควรได้มาจํานวนมากน้อยเพียงใด รูปแบบการเข้าถึง
ควรเป็นเช่นใดและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรายงานต่อศาลอย่างไรด้วย  นอกจากนี้ ในการเขียนคําร้องเพ่ือขอหมาย
ศาลในการตรวจค้น พนักงานเจ้าหน้าที่มักจะเขียนในสาระว่า “หลักฐานที่มีไว้เพ่ือกระท าความผิด...” ซึ่งหากในการ
ตรวจค้นนั้น สามารถตรวจพบอาวุธ ยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้หรืออีกแนวทาง
หนึ่งคือ ถือเป็นการกระทําผิดซึ่งหน้า ให้เป็นดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่  อีกประการหนึ่งหากไม่มีหมายค้น แต่มี
เหตุอันสมควร อาทิ การมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปทําการตรวจค้นได้ทันที ถือ
เป็นเหตุผลอันควร  
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ทั้งนี้ หลักฐานอ่ืนใดที่ได้มาจากการตรวจค้น แม้ไม่ได้กําหนดอยู่ในเอกสาร แต่ถือว่าอยู่ในอํานาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 226/1  ว่าด้วยกรณีที่ปรากฏแก่ศาลว่าพยานหลักฐานใดที่เกิดขึ้นโดยชอบ แต่การ
ได้มาโดยการมิชอบ ซึ่งศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาหลักฐานเองว่า หลักฐานนั้นสมควรรับฟังหรือไม่        
มีความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานมากน้อยเพียงใดนั่นเอง 

ประเด็นกระบวนการสอบสวนพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  แม้ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ แต่ในการรวบรวมพยานหลักฐานจะทําการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆนอกเหนือจาก
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย อาทิ พยานบุคคล เอกสารและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ลายนิ้วมือแฝง แรงจูงใจ   
พฤติกรรมแวดล้อม เป็นต้น จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะนําพยานหลักฐานทั้งหมดมาเชื่อมโยงประกอบกันเพ่ือใช้      
ในการนําสืบจนได้ข้อเท็จจริงในการจัดทําสํานวนคําฟูองส่งให้แก่อัยการ เมื่ออัยการได้รับสํานวนคําฟูอง สิ่งแรกที่
อัยการจะตรวจสอบคือ อํานาจในการสืบสวนดําเนินคดี ในกรณีที่คดีเกิดภายนอกราชการ และไม่มีการขออํานาจไว้
ศาลก็จะยกฟูอง ในการสืบสวนคดีบางครั้งจะพบว่ามีการกระทําผิดที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้อง
นําสนธิสัญญาต่างๆเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย อาทิ การส่งอีเมลที่มาพิกัดมาจากภายนอกประเทศ เป็นต้น โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีบังคับใช้ประมาณ 14 สนธิสัญญา พ้ืนฐานของสนธิสัญญาเหล่านั้น จะระบุ
ถึงฐานความผิด มีข้อปฏิบัติระหว่างกัน  แนวทางการดําเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน           
ซ่ึงสนธิสัญญาเหล่านี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ประเด็นมาตรฐานของกระบวนการพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  สําหรับประเทศไทยการตรวจพิสูจน์
หลักฐานกํ าหนดให้ เป็นมาตรฐานเดี ยวกัน โดยอิงตามหลักสากล ซึ่ งมาตรฐานในขั้นต้นมีดั งต่ อไปนี้                      
1) การไม่เปลี่ยนแปลงในพยานหลักฐาน 2) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต้องผ่านการฝึกอบรมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ  3) การปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติกิจกรรมใดๆต้องมีการจดบันทึกเอาไว้อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 4) การส่งต่อหลักฐานต้องปฏิบัติตามหลักความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน (Chain of 
custody) ทั้ งนี้  แต่ละประเทศอาจกําหนดแนวทางปลีกย่อยเ พ่ิมเติมที่ เหมาะสมกับบริบทของตัวเองได้                 
โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว จะทําให้สามารถคงไว้ซึ่ง ความน่าเชื่อถือของหลักฐานได้ นอกจากนี้              
ในกระบวนการพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการจัดทํารายงานที่มีรูปแบบชัดเจนเฉพาะ (file format) ซึ่งจะ
เป็นรายงานบันทึกข้อเท็จที่เกี่ยวข้องทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการเก็บ ส่งต่อจนถึงการสรุปผลนําเสนอ ในกรณีที่จําเลย
รู้สึกไม่เชื่อมั่นในผลการตรวจพิสูจน์หลักฐาน สามารถร้องขอต่อศาลให้หน่วยงานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์ซ้ําได้ 
โดยในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่สามารถตรวจพิสูจน์หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ได้ อาทิ กองพิสูจน์หลักฐานกลางสังกัด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 



 

 
57 

 
ประเด็นการนําเสนอพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลนั้น   กําหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน

เจ้าหน้าที่สอบสวนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนําเสนอต่อศาลร่วมกัน โดยในหลักการเบื้องต้นของการนําเสนอ จะไม่มี    
การใช้คําศัพท์เทคนิค แต่ใช้คําธรรมดาอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจ ในกรณีที่ต้องอธิบายรูปแบบการกระทําความผิด 
สามารถใช้สื่อหรือเครื่องมืออ่ืนๆประกอบการอธิบายได้ อาทิ การใช้แผนภูมิรูปภาพเพ่ือแสดงพฤติกรรมเชื่อมโยง    
การกระทําความผิด หรือในบางกรณีอาจนําคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเปิดแสดงหลักฐานให้ศาลพิจารณาได้ ถ้ามีการร้อง
ขอของจําเลยแล้วศาลอนุญาตหรือศาลสั่งให้ใช้เพ่ือประกอบการพิจารณา ลักษณะในการนําเสนอของพนักงาน
เจ้าหน้าที่สอบสวนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องนําเสนอพยานหลักฐานพร้อมการวิเคราะห์ว่าแต่ละชิ้นเชื่อมโยงกัน
อย่างไร เพ่ือบ่งชี้ว่าใครเป็นผู้กระทํา โดยที่การบ่งชี้นั้นจะมาการชี้นําของพยานหลักฐานไม่ใช่พนักงานสืบสวนหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ประเด็นการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของศาลนั้น  การรับฟังพิจารณาคดีการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของศาลจะเป็นรูปแบบเดียวกับการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป โดยศาลจะพิจารณาและรับฟัง
พยานหลักฐานทุกประเภทรวมถึงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา ที่กําหนดให้สามารถ
ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ โดยที่ศาลห้ามปฏิเสธ ศาลจะพิจารณาตามองค์ประกอบของการกระทําความผิดทั้งภายนอก
และภายใน แตท่ั้งนี้ในการพิจารณาพยานหลักฐาน ศาลจะให้น้ําหนักกับพยานหลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่า โดยมอง
ว่าพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเทียบเท่ากับพยานหลักฐานบอกเล่ า เหตุเพราะพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับตัวผู้กระทําความผิดได้ยากกว่าพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ ยกตัวอย่างเช่น 
การสืบค้นหลักฐานได้ว่าข้อความเท็จถูกส่งออกมาจากคอมพิวเตอร์เลข IP address อะไร เครื่องตั้งอยู่พิกัดไหน       
แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้กระทําความผิด ต้องใช้วิธีการอ่ืนเพ่ือสอบว่าใครเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์
เครื่องนั้นอีกครั้งหนึ่ง อาทิ การสอบพยาน การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ เป็นต้น   

ประเด็นคดีอากง ผู้กระทําความผิดฐานหมิ่นสถาบันนั้น  หากพิจารณาจากรายงานคําพิพากษาฉบับสมบูรณ์
จะเห็นได้ว่า ศาลพิจารณาข้อมูลและหลักฐานอย่างครบถ้วน ทั้งพยานหลักฐานเชิงประจักษ์และพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจําเลยอากงมีทนายว่าความให้ มีการขอเอกสารเป็นพยานจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงถือว่าเป็น
การต่อสู้ทางคดีอย่างยุติธรรมและศาลได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว 

พ.ต.ท.สันติพัฒน์ พรหมะจุล กลุ่มงานสนับสนุนฯ กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  กล่าวถึง ประเภทของการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ว่าสามารถ        
แบ่งได้  4  ลักษณะ  

1) ความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CIA : 
Confidentiality/Integrity/Availability) 
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2) ความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime)  
3) ความผิดต่อเนื้อหา (Content related)  
4) ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  

 ซึ่งการแบ่งลักษณะดังกล่าวมีความครอบคลุมคดีทุกลักษณะ สอดคล้องกับสถานการณ์คดีต่างๆที่เกิดขึ้น 
แม้แต่คดีฆาตกรรมท่ัวไป  
 ประเด็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในช่วง
ก่อนเกิดเหตุ และ การรวบรวมพยานหลักฐานก่อนและระหว่างเกิดเหตุ โดยการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเกิดเหตุ
อาทิ ข้อมูลต่างๆ IP address อีเมล เป็นต้น การรวบรวมพยานหลักฐานหลังเกิดเหตุที่มีการจับกุมเป็นพยานหลักฐาน
ที่อาจได้จากตัวผู้ต้องหาเองแล้วนํามาดําเนินคดีต่อ อาทิ การได้มาซึ่งรหัสผ่านเพ่ือเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

ประเด็นการร้องขออํานาจดักรับข้อมูลต่อศาล ต้องมีการรายงานต่อศาล โดยส่วนมากศาลจะกําหนดให้       
ทําการดักรับเพียงแค่ให้ 7 วันเท่านั้น ยกเว้นว่าภายใน 7 วันนั้น ผู้ถูกดักรับไม่มีการส่งข้อมูล ก็สามารถอธิบายให้ศาล
ทราบเพ่ือขอขายระยะเวลาในการดักรับได้  รูปแบบวิธีในการดักรับจะไมท่ําการดักรับข้อมูลทั้งระบบเพราะข้อมูลจะมี
ปริมาณมาก จะใช้วิธีการดักรับแบบเฉพาะเจาะจง  รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการดักรับจะไม่ไปดักที่ส่วนกลางของระบบ 
(Man-in-the-Middle) แต่จะใช้วิธีการแทรกเพ่ือให้ข้อมูลที่ส่งออกมามี 2 ชุด วิธีการนี้จะทําให้ระบบสามารถทํางาน
ได้ปกติ   

ประเด็นการร้องขอเพ่ือปิดเว็บไซต์นั้น จะมีกระบวนการเป็นไปตามมาตรา 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ          
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงานตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายกระทําความผิด หน่วยงานนั้ นจะทําการส่งเรื่องและ
ระบุ URL  ให้กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานย่อยภายในจะทําเรื่องเรียนต่อรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงฯ จากนั้นเสนอต่อศาลเพ่ือร้องขออํานาจในการปิดเว็บไซต์  ในการร้องขอต่อศาลนั้นสามารถร้องขอ
ในศาลทั่วไปได้ โดยต้องมีการชี้แจงผลการตรวจสอบเนื้อหา ความจําเป็นที่จะปิด ไม่มีการปิดโดยผละการ ในกรณีที่
เห็นว่ามีการปิด URL จํานวนมาก อาจเป็นเพราะ URL เหล่านั้นมีเนื้อหาเดียวกัน ง่ายต่อการระบุความผิดและ
สามารถตรวจสอบเพื่อทําการปิดเว็บไซต์ได้ง่าย 

การดําเนินงานด้านการกระทําความผิดที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศนั้น ประเทศไทยได้เป็นหนึ่งใน
สมาชิกขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Criminal Police Organization : 
INTERPOL) ทําให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของอาชญากรทั่วโลกได้ 

ประเด็นกระบวนการพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้มาซึ่งพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแรกที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทําคือการตัดสัญญาณต่างๆท่ีเชื่อมกับพยานหลักฐานนั้น อาทิ โทรศัพท์มือถือ เมื่อได้มาต้องตัด
สัญญาณการสื่อสาร อาจด้วยวิธีการตั้งค่าโหมดการบิน (flight mode) หรือสามารถใช้อุปกรณ์อย่าง Faraday Bag 
เพ่ือตัดการสื่อสารได้ จากนั้นนําหลักฐานเก็บใส่ถุง Zip lock ให้สนิทแล้วให้เจ้าของเป็นผู้เซ็นมอบ จากนั้นส่งให้
เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทําการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะทําการ 



 

 
59 

 
ตรวจสอบเท่าที่ร้องขอว่าต้องการให้ตรวจพิสูจน์หรือค้นหาสิ่งใด จะไม่มีการตรวจพิสูจน์นอกเหนือกว่าที่ร้องขอ       
เมื่อตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ฝุายตรวจพิสูจน์จะจัดทํารายงานผลตรวจเพ่ือส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สืบสวน
ดําเนินการต่อ ซึ่งหากแล้วเสร็จขั้นตอนนี้ เจ้าของสามารถร้องต่อศาลเพ่ือขอวัตถุที่เป็นหลักฐานคืนได้ โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะส่งคืนในลักษณะสมบูรณ์ตามที่ได้รับมา จากนั้นรายงานจะถูกนําพิจารณาเข้ากระบวนการสืบสวน อัยการ
และข้ึนสู่ศาล เมื่อรายงานขึ้นสู่ศาล หากจําเลยรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าว สามารถร้องขอต่อศาลให้
หน่วยงานอื่นตรวจพิสูจน์หลักฐานได้ ทั้งนี้ เมื่อพยานหลักฐานเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้ว ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ไม่มีสิทธิ
ต่อหลักฐานนั้น เว้นแต่จะมีคําสั่งศาลให้ทําการตรวจพิสูจน์ ในกรณีที่เป็นคดีระหว่างเอกชนกับเอกชน หน่วยงานของ
รัฐสามารถทําการตรวจพสิูจน์ได ้แต่หากคู่กรณเีป็นรัฐ เจ้าหน้าที่ตํารวจอาจไม่สามารถเป็นผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานให้ได้ 
ศาลอาจมีคําสั่งให้หน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากรัฐเป็นผู้ตรวจสอบ ในส่วนของการพิสูจน์ว่าพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ถูกปลอมแปลงหรือไม่ สามารถตรวจคุณสมบัติในการปรับแต่งค่า (properties) เทียบเคียงระหว่าง
ค่าของพยานหลักฐานที่ได้มาแต่แรก ซึ่งถูกเซ็นรับรองโดยผู้ที่เป็นเจ้าของ กับค่าของพยานหลักฐานที่นําไปพิสูจน์ว่า
ตรงกันหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่เรียกว่าการเข้ารหัส hatshing เพ่ือให้ได้ค่า hatsh ที่เป็นค่ารหัสแบบที่         
ไม่สามารถย้อนกลับได้ โดยที่ค่า hatsh ของฮาร์ดดิสก์ที่ได้มา ต้องมีค่า hatsh เท่ากับฮาร์ดดิสก์ที่เป็นสําเนา           
ในลักษณะบิตต่อบิต โดยการเข้ารหัส hatshing จะต้องมีการเซ็นรับรอง หากเป็นการทําต่อหน้าจําเลย จะให้จําเลย
เป็นผู้เซ็นรับทราบด้วย 

เมื่อการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานแล้วเสร็จ ตํารวจเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่
สํานวน สํานวนจะถูกส่งไปให้อัยการตรวจ อาจมีการสอบปากคําผู้ตรวจ รวมถึงอาจต้องขึ้นให้ถ้อยคําเป็นพยานในชั้น
ศาลด้วย อธิบายให้ศาลฟังถึงที่มา และความหมายของข้อมูล  ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลที่แท้จริง จะเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีหน้าที่เพียงแค่
ยืนยันวิธีการตรวจ จะไม่มีการให้ความเห็นเพิ่ม 

ประเด็นการอบรมเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้มีการจัดการอบรมเป็นประจําทุกปี ทั้งในระดับพ้ืนฐาน อาทิ คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เป็นต้น  ในระดับที่สูงขึ้นจะเป็นการอบรมเพ่ือเก็บพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง 

ประเด็นด้านอุปสรรคต่องานกระบวนการพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การขาดความรู้เรื่องการจัดการ
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ตรวจท้องถิ่น ส่งผลให้บางกรณีพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น
หมดความน่าเชื่อถือ อันเนื่องจากการที่พยานหลักฐานถูกเปิดขึ้นหลายครั้งโดยที่ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ใช้ในกระบวนการพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพราะมีราคาแพง ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการยอมรับในกระบวนการยุติธรรมระดับสากล 
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คุณจันทจิรา เอ่ียมมยุรา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง หลักการของกฎหมาย

ทั่วไปแล้วว่า มีข้อคํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กล่าวคือ “...ใครกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอันใด ผู้นั้นต้องเป็นคนพิสูจน์...” 
ดังนั้น คดีโดยทั่วไป เมื่อโจทกเ์ป็นผู้กล่าวอ้างว่าจําเลยกระทําความผิด โจทกก์็ต้องเป็นผู้พิสูจน์ ในขณะที่จําเลยปฏิเสธ
ความผิดต่อคํากล่าวอ้าง จําเลยก็จําเป็นที่จะต้องพิสูจน์เพ่ือหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์เช่นกัน แต่ทั้งนี้ ในคดีที่
เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถเป็นไปได้หรือไม่ จําเลยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้พิสูจน์ เพียงแต่
ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของระบบ อาทิ การแจ้งเตือนจากระบบ การไม่สามารถเข้าถึงบัญชีเราได้ เพ่ือให้ภาระในการ
พิสูจน์ตกเป็นของฝุายรัฐที่จะเป็นผู้พิสูจน์ว่าในระบบไม่มีความผิดปกติ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความสามารถในกระบวนการ
ต่อสู้พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับชาวบ้านหรือบุคคลทั่วไป หรือรัฐอาจมีแนวทาง/ข้อยกเว้นอ่ืนใดเพ่ือสร้าง
ความเสมอภาพในพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นธรรม 

ประเด็นคดีอากง ส่งข้อความมือถือมีเนื้อหาหมิ่นสถาบัน อันมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
112 นั้น ควรมีการตั้งคําถามหรือไม่ว่า ใช้หลักเกณฑ์ใดในการเชื่อมโยงหลักฐานเข้ากับผู้กระทําความผิด รวมถึงข้อมูล
ที่ได้จากคนในครอบครัวระบุว่า พฤติการณ์โดยปกติของจําเลยไม่เคยส่งข้อความทางมือถือแต่อย่างใด ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุที่มาจากความแก่ชราหรือความไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีก็ตาม ข้อเท็จจริงประการนี้ศาลควรรับฟังหรือไม่             
ในกรณีที่ศาลไม่สามารถเชื่อมโยงหลักฐานต่างๆเข้าด้วยกันกับจําเลยได้ ตามหลักกฎหมายอาญานั้น กล่าวว่า”...เมื่อมี
ความสงสัยแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ศาลควรที่จะยกให้เป็นประโยชน์ของจ าเลย...” ศาลได้พิจารณาตามหลักการนี้บ้าง
หรือไม่ ซึ่งข้อสงสัยนี้ ผู้อภิปรายไม่เห็นในสาระของคําพิพากษาศาล นอกจากนี้ หลักกฎหมายอาญาให้ยกประโยชน์แก่
จําเลยเมื่อไม่สามารถพิสูจน์ได้นั้น ได้พิจารณารวมกับข้อเท็จจริงที่ประเทศไทยไม่มีข้อกฎหมายใดระบุว่าเจ้าของมือถือ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยเองไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึ่งเมื่อไม่มีข้อกําหนดเช่นนี้ ศาลจําเป็นต้องยกฟูองแก่จําเลย
หรือไม ่ 

คุณปิยะนันท์ คูอมรพัฒนะ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กล่าวว่า ขณะนี้สํานักงานฯ             
มีหน่วยงานย่อยทําหน้าที่พัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) โดยจะทําการประทับเวลา (Stamp) ลงใน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เซ็นรับรอง รวมถึงมีการเข้ารหัสของเอกสารเก็บรักษาไว้ใน 
server โดย จะถือเป็นการเก็บรักษาเอกสารที่เชื่อถือได้รูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้หากหน่วยงานใดต้องการคงไว้ซึ่งความ
น่าเชื่อถือของเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมาประทับเวลาที่ สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ จากนั้นสํานักงานฯ จะเก็บสําเนาไว้หนึ่งชุดคล้ายเป็นการเก็บต้นขั้ว แล้วส่ง
เอกสารกลับไปยังหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเอกสารนั้นๆเพ่ือทําการเก็บรักษาต่อไป ใน เบื้องต้นหน่วยงานของรัฐที่
ดําเนินการเก็บรักษาในลักษณะของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว อาทิ เอกสารในโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา เป็นต้น  โดยประโยชน์ของ   การจัดทําเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้คือ ทําให้เป็นเอกสารที่เชื่อถือและเป็น
หลักฐานที่ใช้ในศาลได้ เหมาะสมกับ    การนําไปพัฒนาเป็นเอกสารเพ่ือการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ประเด็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในอนาคตจะส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆมาใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยที่สํานักงานฯจะทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับรองและรักษาเอกสารให้คู่ธุรกรรมทั้งสองฝุายได้มั่นใจ      
ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากในอนาคตมีคดีความ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็จะสามารถนํามาเป็นหลักฐา นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือในการต่อสู้คดีได้ ในส่วนของหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืนๆ ต้องมีการพัฒนารวมถึง
ต้องสร้างระบบออนไลน์กลางให้มีความมั่นคง กล่าวคือ ระบบต้องมีความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและ
ความสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างมีเสถียรภาพ อาจจะเป็นการเข้ารหัสอย่างเป็นขั้นตอน หากทําได้ ก็จะสามารถนํามา
เป็นหลักฐานในการต่อสู้ได้อย่างน่าเชื่อถือ 

กรณีกระบวนการพยานหลักฐานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการบางอย่างอาจไม่ได้มาในรูปของ
กฎหมาย แต่สามารถกําหนดเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆทางเทคนิคได้ อาทิ สําหรับประเทศไทยการอ่านข้อมูล
หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทอ่านแล้วควรออกมาเป็นกระดาษแบบไหนนั้น ยังไม่มีคู่มือที่ชัดเจน มีเพียง
ขั้นตอนปฏิบัติเท่านั้น 

ประเด็นว่าด้วยดักจับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือการดักรับข้อมูลการสื่อสารต่างๆ ตามชุดร่างกฎหมาย   
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 10 ฉบับ เดิมมีขั้นตอนของการขอคําสั่งศาล ซึ่งร่างฯได้มีการตัดข้ันตอนนี้ออกไป แต่ทั้งนี้ 
ยังไม่อยากให้หยิบมาเป็นประเด็นเพ่ือถกเถียง เนื่องจากร่างฯดังกล่าวอยู่ระหว่างการแก้ไข ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยน
ประเด็นว่าด้วยดักจับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือการดักรับข้อมูลการสื่อสารต่างๆอย่างแน่นอน โดยทางสํานักงานฯ
กําลังพิจารณาว่าจะกําหนดให้ขั้นตอนต้องร้องขอคําสั่งศาลเช่นเดิมหรือกําหนดเป็นขั้นตอนปฏิบัติใหม่ระบุลงใน
พระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ 
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Workshop 7 การจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์  

       โดย  คุณศรีดา ตันทะอธิช  
 พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน  

 คุณพงศ์ธร จันทรัศมี  
ดําเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก  
วัน 17 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09:00-10:30 น  

       ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม อาคารชินโสภณพนิช  
 
ประเด็นของการประชุม 

1. สถานการณ์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิเด็ก และสิ่งยั่วยุบนโลกออนไลน์ 
2. ข้อจํากัดและปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการจัดการปูองกัน ควบคุม เนื้อหา 
3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการ  และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงร่างกฎหมายการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และร่างพระราชบัญญัติสิ่งยั่วยุที่เป็นอันตราย... 
สรุปสาระ 
 พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กล่าวถึง สถานการณ์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิเด็กและสิ่งยั่วยุบนโลกออนไลน์ ว่า
เทคโนโลยีในทุกวันนี้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว มีสิ่งยั่วยุต่างๆเกิดขึ้นมากมายและได้กลายมาเป็นปัญหา
สังคมมาโดยตลอด นอกจากนี้ ในลักษณะของความเป็นโลกออนไลน์เอง ก็ทําให้เด็กลุ่มหลง มีโลกส่วนตัวเพ่ิมขึ้น 
ขณะเดียวกันคนร้ายเองก็มองเห็นโอกาสจากการที่เด็กใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ สามารถหลอกลวงจนเด็กเป็นเหยื่อ
ได ้โดยจากที่พบ กลุ่มเด็กผู้หญิง จะตกเป็นเหยื่อมากท่ีสุด ซ่ึงในแต่ละช่วงวัยจะมีภัยคุกคามที่แตกต่างกัน โดยช่วงวัยที่
เกิดปัญหามากที่สุดคือเด็กที่อยู่ในช่วงวัยที่สามารถออกนอกบ้านได้โดยตัวคนเดียวได้  ส่วนของผู้ใหญ่เองก็สามารถ   
ตกเป็นเหยื่อได้เช่นกันอย่างกรณีถูกหลอกให้ทําอนาจาร แล้วถูกมิจฉาชีพตั้งกล้อง ในส่วนของสถานการณ์เนื้อหาที่
ละเมิดสิทธิเด็กและสิ่งยั่วยุบนโลกออนไลน์ในต่างประเทศนั้น มีหลายกรณีท่ีนําไปสู่การฆ่าตัวตาย  
 แนวทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเด็กและสิ่งยั่วยุบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ ต้องอาศัย     
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยในส่วนของผู้ประกอบการต่างประเทศ       
อย่างเฟซบุ๊กและกูเกิลล้วนตระหนักถึงปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่แล้วผู้ประการเหล่านี้ จะให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทํางานอย่างเชิงรุก อาทิ เมื่อพบภาพลามกเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก จะทํา        
การรวบรวมและส่งมายังที่สถานทูต เพ่ือประสานการจับกุม   
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 สําหรับสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีพันธกิจด้านการฝึกอบบรมตํารวจรุ่นใหม่ให้สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในงานกระบวนการสืบสวน โดยที่ผ่านมาทางสํานักงานฯเคยเปิดรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเด็ก         
ทางออนไลน์ พบว่า เพียงเดือนเดียวได้รับแจ้งกว่า 50 กรณี ทําให้ต้องปิดช่องทางดังกล่าวเพราะไม่สามารถดําเนินการ
ได้จากปัญหาขาดแคลนงบประมาณ 
  ข้อจํากัดในการทํางานของสํานักงานฯแบ่งออกเป็นข้อจํากัดภายในหน่ วยงานและข้อจํากัดภายนอก
หน่วยงาน ดังนี้  
 ข้อจํากัดภายในหน่วยงานด้านบุคลากร ได้แก่ ตํารวจส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในด้านการสืบสวนและการเก็บ
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี ซึ่งปัญหามาจากความยากในการพัฒนาคนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะคน
ที่มาจากสายอื่นที่ไม่ใช่สายงานคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ที่มาของปัญหามาจากการจัดสรรโครงสร้างเงินเดือนที่จัดสรรให้สาย
งานคอมพิวเตอร์มีเงินเดือนน้อย ขณะที่สายงานอื่น อาทิ กฎหมาย มีเงินเดือนพิเศษค่าวิชาชีพให้เพ่ิมขึ้นจากเงินเดือน 
ส่งผลให้ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีใจรักในงานให้อยู่กับองค์กรได้ 

ข้อจํากัดภายในหน่วยงานด้านขาดแคลนงบประมาณ ได้แก่ เงินประจําตําแหน่ง ซึ่งตํารวจประจําสถานีและ
ตํารวจสันติบาลจะได้เงินพิเศษที่เรียกว่าเงินปูองกันปราบปราม แต่ตํารวจที่มีพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ไม่มีเงินประจํา
ตําแหน่ง นอกจากนี้ยังไม่มีงบประมาณในการลงพ้ืนที่เพ่ือสืบสวนคดีในต่างจังหวัด ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์และซอฟแวร์พิเศษไม่มีงบ  ไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีงบประมาณในการส่ง
เจ้าหน้าที่เพ่ือสอบใบประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการทํางานของสํานักงานฯ
ทั้งสิ้น 

ข้อจํากัดภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ การที่กฎหมายตามไม่ทันต่อสถานการณ์ทําให้ยากต่อการจัดการปัญหา 
อาทิ ปัญหาเกมออนไลน์ที่มีกฎหมายไม่ครอบคลุมการจัดการ e-money ปัญหาความร่วมมือภายในประเทศ อาทิ 
การขอข้อมูลจากผู้ให้บริการ เป็นต้น ปัญหาการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ MLAT และความท้าทาย           
ในการเผชิญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อจํากัดประการ ได้แก่ การได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็น
หัวใจสําคัญในการทํางานขอเจ้าหน้าที่ แต่ปัจจุบันคนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหากใช้เพียงหมายเรียกพยาน 
หมายเรียกเอกสารของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่จะยอมรับเฉพาะหมายศาล ซึ่งหากปัญหานี้ยังมีต่อไป ย่อมส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของศาล นอกจากนี้การร้องขอข้อมูลระหว่างองค์กร บางครั้งพบว่าเมื่อทําการร้องขอ องค์กรเหล่านั้น
หลบหลีกการให้ข้อมูล ในขณะที่ อีกองค์กรร้องขอข้อมูลไปทั้งที่ไม่มีอําอาจในข้อมูลนั้นกลับได้ข้อมูลกลับมาเพียง
เพราะมีสายสัมพันธ์ส่วนตัว กล่าวสรุปข้อจํากัดของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย “งานมาก เงินน้อย ขาดความก้าวหน้า 
ปัญหารุมเร้ารอบด้าน” 

ความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพกับการปูองกันปราบปราม ในการที่บุคคลจะกระทําความผิด มีหลายปัจจัย
ประกอบเข้าด้วยกัน อาทิ ความสามารถในการกระทําความผิด แรงจูงใจและโอกาสที่จะกระทําความผิด                
ซ่ึงสิ่งที่ผู้รักษากฎหมายสามารถปูองกันได้มีเพียงโอกาสในการกระทําความผิด  สําหรับโลกออนไลน์นั้นสามารถ 
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ปูองกันอาชญากรรมได้ง่ายกว่าโลกของความจริง  หากเราใส่ใจให้เกิดการยืนยันระบุตัวตนทุกครั้งที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ต 
แต่ถ้าเราให้สิทธิเสรีภาพในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตมาก เฉกเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้
ตามตัวผู้กระทําความผิดได้ยากขึ้น อย่างกรณีการตัดคอขึ้นยูทูปแต่ไม่สามารถจับกุมผู้กระทําได้ เพราะไม่มีระบบ    
การระบุตัวตน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพกบัการปูองกันปราบปราม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหา คือ ส่งเสริมให้มีการถ่วงดุลอํานาจและการตรวจสอบ เนื่องจาก

พบว่า ในการทํางานนั้นฝุายหนึ่งกําลังออกกฎหมาย อีกฝุายหนึ่งก็คิดว่าจะไปล่วงละเมิดรึเปล่า ทําให้ไม่สามารถ
ทํางานร่วมมือกันได้ หากส่งเสริมให้มีการถ่วงดุลที่ดี ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหา
ให้ดีขึ้นได้นั่นเอง 

คุณศรีดา ตันทะอธิช  ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวถึง การทํางานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ต
ร่วมพัฒนาไทย ว่า แต่เดิมมุ่งเน้นการทํางานไปที่การสร้างภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
แต่ต่อมาภายหลังพบว่าปัญหาที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน        
ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองและโรงเรียนไม่มีช่องทางที่จะขอรับคําปรึกษาหรือแนวทางแก้ไข ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จึงได้
จัดตั้งโครงการสายด่วนขึ้นเพ่ือรับแจ้งและให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต ต่อมามีหน่วยงาน
ต่างประเทศ ได้แก่ สมาคมอินเทอร์เน็ตฮอตไลน์สากล (Inhope) ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนในยุโรป ดําเนินงานด้านการ
รับแจ้งเหตุ การให้คําปรึกษาช่องทางต่างๆในประเด็นเด็กและเยาวชน มีความต้องการที่จะขยายเครือข่ายการทํางาน
มายังภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้เข้ามาเชื่อมงานเป็นเครือข่ายกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ  

โดยลักษณะการทํางานของสมาคมอินเทอร์เน็ตฮอตไลน์สากลจะดําเนินงานร่วมกับประเทศเครือข่ายซึ่งมี
ทั้งสิ้น 49 ฮอตไลน์ใน 43 ประเทศ ทําหน้าที่จะรับแจ้งข้อมูลทั้งในรูปแบบโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ จากนั้นส่งต่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าเนื้อหามีลักษณะลามกหรือไม่ บุคคลที่อยู่ในภาพเป็นเด็กจริงหรือไม่ จากนั้นจะทํา 

 

Opportunity 
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การบันทึกลงในฐานข้อมูลกลางเพ่ือรับทราบสถานการณ์การละเมิดที่เกิดขึ้น โดยในปี 2013 มีรายงานการละเมิดเด็ก
เข้ามาทั้งสิ้น 1,210,893 ราย 41% อยู่ในยุโรป 44% อเมริกาเหนือและอีก 15% คือประเทศที่เหลือ และในระหว่าง  
ปี 2011-2013 มีภาพที่ถูกละเมิดโดยเป็นเด็กผู้หญิงถึง 70% อายุที่ต่ําที่สุดของการถูกละเมิด คือ วัยทารก และช่วงวัย
เจริญพันธ์ เป็นช่วงวัยที่ถูกละเมิดมากท่ีสุด 

จากการที่มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ดําเนินโครงการสายด่วนขึ้นเพ่ือรับแจ้งและให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ      
การใช้อินเทอร์เน็ต พบว่ามีข้อจํากัดในการดําเนินงานหลายประการ ได้แก่  ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็น
กลุ่มประเทศต้นทางของการค้าและละเมิดสิทธิเด็กเป็นจํานวนมาก แต่ไม่มีการทํางานในรูปแบบของการประสานเพ่ือ
จัดการปัญหาให้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (Single point contact) เพ่ือจัดการปัญหาแต่อย่างใด อาทิ หากพบภาพ      
การละเมิดเด็กในเซริฟเวอร์ประเทศไทย สามารถแจ้งจุดรับประสานเพ่ือลบภาพดังกล่าวได้ในจุดเดียว สาเหตุที่       
ไม่สามารถดําเนินงานตามรูปแบบดังกล่าวได้ มาจากการติดขัดทางกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
โดยรอบ  

ปัญหาด้านการขาดแคลนเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ว่าภาพที่เผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์นั้น เป็นเด็ก
จริงหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันเด็กโตไว จึงต้องมีเทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์สรีระต่างๆ รวมถึงยังเป็นการสร้าง
มาตรฐานในการจัดการให้เป็นแนวทางเดียวกับสากล 

ปัญหาทางด้านบุคลากร ในการทํางานเฝูาระวัง รับเรื่องร้องเรียนให้คําปรึกษาการละเมิดสิทธิเด็ก ต้องพบ
เห็นกับภาพที่ไม่จรรโลงใจอยู่เป็นประจําทุกวัน จนเกิดอาการเบื่อหน่ายและมีความเครียด ทําให้ไม่มีผู้ที่สนใจทํางานนี้
มากนัก 

ปัญหาในกระบวนการจัดการการละเมิดสิทธิเด็กในประเทศ เนื่องจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯเป็นเพียงองค์กร
ภาคประชาสังคม เมื่อได้รับแจ้งเหตุจึงต้องทําการส่งต่อ ในบ่อยครั้งพบว่าเรื่องที่ส่งไปไม่ได้รับการดําเนินการ ทําให้ไม่
สามารถจัดการให้ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กลดลงได้ แต่เป็นเพียงการรับทราบเท่านั้น 

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก เสนอให้รัฐหันมาใส่ใจให้เป็นนโยบายหลักหรือ
พันธกิจสําคัญ อันจะนําไปสู่การผลักดันข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กได้นั่นเอง 
 คุณพงศ์ธร จันทรัศมี  ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
กล่าวถึง การจัดการเด็กกับการพนัน ว่า แนวทางในการจัดการปัญหาเด็กกับการพนันในแต่ละประเทศจะมีความ
แตกต่างกัน ตามแต่ข้อกฎหมาย   บางประเทศอาจกําหนดให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย หรือบางประเทศเฉกเช่น
ไทยถือว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย โดยสําหรับกฎหมายการพนันในประเทศ พบว่ากฎหมายหลักอย่างพ.ร.บ.การ
พนัน พ.ศ. 2478 มีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีข้อกําหนดว่าห้ามเด็กเข้าเล่นการพนันยกเว้น
สลากที่สามารถเล่นได้ ในขณะที่ พ.ร.บ.สลากกินแบ่งฯ พ.ศ. 2517 นั้น มีข้อกําหนดห้ามขายสลากให้แก่เด็ก พ.ร.บ. 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีข้อกําหนดห้ามเด็กเข้าถึงการพนัน และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไม่มีการระบุที่ชัด
เชน แต่สามารถยกมาตรา 20 ว่าด้วยการกระทําความผิดที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีมาประกอบใช้ได้  
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แต่ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของชุดกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีข้อกําหนดการกระทําผิดตามกฎหมายอ่ืน 
ซึ่งจะหมายรวมถึงพ.ร.บ.การพนันด้วย 
 จากการทํางานเพ่ือปกปูองเด็กจากการพนัน พบว่า ประเทศไทยมีคณะกรรมการฯตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ    
มีอํานาจตามกฎหมายในการจัดการแนวทางต่างๆ แต่ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการเด็กกับการพนันออนไลน์
แต่อย่างใด  
  สําหรับการพนันออนไลน์นั้น (ตามผังรูปภาพ) จะเห็นได้ว่าเด็กสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ในช่องทางต่างๆ 
อาทิ โทรศัพท์มือถือ ร้านเกม โดยตามกฎหมายแล้วร้ายเกมถือว่าอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551   
ซึ่งมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล ส่วนของเนื้อหาและผู้ประกอบการ พบว่า กสทช.ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเแม้
ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตาม ส่วนผู้ประกอบการนั้นมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กํากับดูแล 
ถัดไปในท้ายสุดอธิบายถึงการแก้ไขเชิงกฎหมาย ซึ่งจะมีตํารวจเข้ามารับผิดชอบในส่วนสืบสวนและกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  เกี่ยวข้องในการสืบพยานหลักฐาน               
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการจัดการเส้นทางฟอกเงินพนัน
ออนไลน์ซึ่งจากการอธิบายในข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาการพนันออนไลน์เป็นปัญหาที่มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเป็น
จํานวนมาก แต่ก็ไม่มีหน่วยงานหลักในการจัดการดูแล ส่งผลให้ปัญหาการพนันออนไลน์กลายเป็นปัญหา                
ที่ยากจะจัดการ 
 

 
  
  
 ทั้งนี้ ในการจัดการปัญหาพนันออนไลน์ นอกจากจะพบอุปสรรคทางด้านหน่วยงานที่จะเข้ามาจัดการแล้ว       
ยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อการพนัน อันเนื่องมาจากค่านิยมในการพนันที่มีใน 
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สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ทําให้คนไม่ตระหนักถึงโทษภัยที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการมีกิจกรรมเสี่ยงโชคมากมายเกิดขึ้น 
ถือเป็นการพนันที่แฝงมาในกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ กรณีการชิงโชคด้วยชาเขียว ชิงรถ ชิงทอง ด้วยกิจกรรมแบบนี้ แม้ไม่ใช่
การลงด้วยเงิน แต่ถือเป็นการพนันแฝงที่มอมเมาสังคมและหล่อหลอมสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีให้แก่เด็ก  
  ปัญหาด้านทัศนคตต่ิอบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองยุคใหม่ ที่ละเลยการใช้อินเทอร์เน็ตของลูก นอกจากนี้ยัง
มีบางกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ลูกอยู่นิ่งๆ ซึ่งเป็นการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดปัญหา
กับเด็กได้ในอนาคต  
 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การโฆษณาการพนันออนไลน์ ที่ต้องอาศัยกฎหมายหลายฉบับเข้ามา
จัดการ ซึ่งนอกจากจะพบว่าต้องอาศัยกฎหมายมากกว่า 2 ฉบับในการจัดการแล้วยังพบว่าเจ้าหน้าที่ละเลยใน        
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอีกด้วย 
 บทเรียนที่ได้จากการทํางานปกปูองเด็กจากการพนัน พบว่า ช่วงที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ถ้ากรณีการปล่อยปะละเลยก็จะมีโทษทางวินัย  จาก
ประกาศดังกล่าว พบว่า มีหน่วยงานต่างๆหยิบนําคําสั่งตามประกาศไปพัฒนาต่อเป็นมาตรการด้านการพนัน        
อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้นําไปมาตรการปูองกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเล่น       
การพนัน เป็นต้น ซึ่งลักษณะการใช้อํานาจนี้ เป็นรูปแบบของการออกสั่งแบบรวมศูนย์ (Center of command)           
ที่น่าสนใจ ควรแก่การถอดบทเรียนเพ่ือเรียนรู้และนําไปพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาเด็กกับการพนัน
ออนไลน์ ได้ในแง่ของการออกแบบหน่วยงานกลางเพ่ือจัดการปัญหาดังกล่าวนั่นเอง  
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 

 ในแนวทางการพัฒนาดิจิทัลแห่งชาติของรัฐนั้น ต้องคํานึงถึงว่าเศรษฐกิจดิจิทัลมีทั้งบนดินและใต้ดิน           
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม จําเป็นต้องเติบโตให้ทันต่อการจัดการปัญหา
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

 กฎหมายพนันฉบับปัจจุบัน มีบทลงโทษน้อย โทษปรับน้อย ควรมีการปรับกฎหมาย ในอัตราโทษทันสมัย 
เพ่ือให้คนในสังคมมีความตระหนักมากยิ่งข้ึน  

 สาเหตุหนึ่งของการที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาการพนันออนไลน์ได้ เนื่องจากโฮสต์ของผู้ให้บริการส่วนใหญ่
อยู่ต่างประเทศนั่นเอง 
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Workshop 8 การจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

       โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์  
วัน 17 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09:00-10:30 น  

       ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารชินโสภณพนิช  
ประเด็นของการประชุม 

1. Domain Name and Internet Governance 
สรุปสาระ 
 คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ จากกรรมการที่ปรึกษา บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด กล่าวถึง ชื่อโดเมน (Domain Name) 
ว่าหมายถึง ชื่อที่ใช้แทนหมายเลขไอพี (IP address) ในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายเลขไอพีมีลักษณะเป็นตัวเลข เช่น 
202.28.55.253 ทําให้โดเมนเนมสามารถจดจําได้ง่ายกว่าตัวเลข  นอกจากนี้หมายเลขไอพีสามารถเปลี่ยนได้          
แตช่ื่อโดเมนเปลี่ยนไม่ได ้

 
ตัวอย่างเมนเนม ในวงเล็บสีแดง 

หมายเลขไอพีในรุ่นปัจจุบัน (IPv4) มีได้ท้ังหมด 4,294,967,296 ตัว โดยในอนาคตจะกลายเป็น IPv6 เพราะ
สามารถใช้ไดถ้ึง 340 ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน เช่น 3FFE:085B:1F1F:0000:0000:00A9:1234 

 
ตัวอย่างความหมายของโดเมนเนม 
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ประเภทของ Top-level domains (TLD) มี 2 ประเภท ดังนี้ 
3) Country Code Top-level Domain (ccTLD) ตัวอย่างเช่น .th, .jp, .my, .id, .kr, .us, .uk, .se, 

.no, .la ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานของ ISO-3166-1 
4) Generic Top-level Domain (gTLD) ตัวอย่างเช่น .com, .net, .org, .info, .biz 

สําหรับประเทศไทยนั้น มีโดเมนเนม คือ .th  จดทะเบียนครั้งเมื่อกรกฎาคม 2531 ต่อมาช่วงธันวาคม 2534 
ได้มีการประชุมวิชาการครั้งแรกขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพ่ือกําหนดให้มีเมนเนม .ac.th, .co.th, 
.or.th, .go.th 

ปี 2535 จุฬาฯรับดูแล Domain Name System: DNS 
ปี 2536 เริ่มเรียกกลุ่มอาสาสมัครที่ทํางานดูแล Domain Name System ว่า THNIC 
ปี 2539–2540 การให้บริการเป็นการร่วมมือกันระหว่างจุฬาฯและ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ปี 2541 การดูแลย้ายมาที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
ปี 2542 จัดตั้งบริษัท ที.เอช.นิค เพื่อรับลงทะเบียน 
ปี 2544 จัดตั้งบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ เพ่ือรับหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล 
และในปี 2550 จัดตั้ง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพ่ือดูแลนโยบายการบริหาร .th  
ICANN (Internet Corporation for Assigned Name and Numbers) เปิดให้มีการขอ Top Level 

Domain เพ่ิมขึ้นได้ในโครงการ New gTLDs รอบแรกปิดรับใบสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555      
มีผู้ส่งใบสมัครทั้งสิ้น 1,930 Applications ประเทศไทย มีผู้ส่งใบสมัคร 2 ชื่อ คือ .SCB และ .THAI   
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Workshop 9 วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. …. 

       โดย  คุณกฤษฎา แสงเจริญทรัพย์  
 คุณณัฐรัชต์ สาเมาะ  

คุณจอมพล พิทักษ์สันตโยธิน  
คุณคณาธิป ทองรวีวงศ์    

วัน 17 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 10:30-12:30 น  
       ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม อาคารชินโสภณพนิช  
ประเด็นของการประชุม 

1. ประวัติความเป็นมาและหลักการของการควบคุมเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต 
2. ตัวอย่างกฎหมาย ข้อจํากัด และอุปสรรค บทเรียนจากต่างประเทศ 
3. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อการแก้ไข ร่างพ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. …. 

และ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. มาตรา 16/1 และมาตรา
ที่เก่ียวข้อง 

สรุปสาระ 
คุณกฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   กล่าวถึง ความเป็นมาของ        

ร่าง พ.ร.บ. ปูองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ...  ว่า มีที่มาจากการผลักดันของกระทรวง       
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ทําการยกร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามสื่อรูปแบบต่างๆ ที่จะกระตุ้น ส่งเสริม หรือยั่วยุให้เกิดพฤติกรรมอันตราย ได้แก่ 

1) การกระทําวิปริตทางเพศ       
2) ความสัมพันธ์หรือการกระทําทางเพศกับเด็ก      
3) การกระทําทารุณกรรมต่อเด็ก       
4) การฆ่าตัวตายของเด็กหรือเป็นหมู่คณะ 
5) การใช้ยาเสพติด และ        
6) การกระทําความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฆ่าผู้ อ่ืน หรือทําร้ายร่างกาย     

โดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดร้าย 
โดยสาระของร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าเป็นไปเพ่ือปกปูองและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนจากสื่อหรือวัตถุที่จะกระตุ้น ส่งเสริม หรือยั่วยุ ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
เด็กและเยาวชน  
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เหตุผลและความจําเป็นในการเสนอร่าง เนื่องด้วยกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับวัตถุลามกในปัจจุบันไม่สามารถ

บังคับใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งไม่มีกฎหมายกําหนดมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับวัตถุลามก เช่น สื่อที่มีการแสดงกิจกรรมที่วิปริตทางเพศและสื่อลามกที่เก่ียวกับเด็ก ซึ่งพิธีสารเลือกรับต่อท้าย
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กําหนดให้รัฐภาคีต้องบัญญัติให้เป็นความผิดอาญาและมีมาตรการปูองกันและปราบปราม       
ที่เหมาะสมไว้ด้วย ประกอบกับยังมีสื่อที่ส่งเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่ร้ายแรงอ่ืน ๆ เช่น การใช้ยาเสพติด        
การฆ่าตัวตาย หรือการกระทําทารุณกรรมต่อเด็ก ซึ่งต้องปราบปรามไปพร้อมกันด้วย  ดังนั้น เพ่ือให้การปราบปราม
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

ในสาระของร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ยังมีการกําหนดให้มีมาตรการต่างๆ ที่ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการกระทําความผิดและครอบคลุมรูปแบบของ การกระทําความผิดได้มากขึ้น ทั้งการเข้าตรวจค้น  ยึด หรือ
อายัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกําหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย      
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกด้วย 

โดยกระบวนการกฎหมายนั้น ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว  เตรียมนําเข้าสู่การพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ทั้งนี้ จากร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ สามารถตั้งข้อสังเกตต่อร่างฯดังกล่าวได้ ดังนี้  
มาตรา 3 ว่าด้วยการกําหนดความหมายของสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ซึ่งรวมถึงสิ่งยั่วยุที่น่าจะก่อให้เกิด    

การกระทําวิปริตทางเพศ ความสัมพันธ์หรือการกระทําทางเพศกับเด็ก การกระทําทารุณกรรมต่อเด็ก การฆ่าตัวตาย
ของเด็กหรือเป็นหมู่คณะ การใช้ยาเสพติด การกระทําความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อทรัพย์ และขยายความหมาย
ของคําว่า “เด็ก” ให้ครอบคลุมถึงตัวแสดงที่ปรากฏอยู่ในสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่มีเนื้อหาหรือลักษณะที่ทําให้
เข้าใจได้ว่าเป็นเด็กด้วย ถือว่าการกําหนดให้ครอบคลุมการกระทําที่ตัวแสดงเป็นเด็กนั้น มีความสําคัญจําเป็นหรือไม่ 

มาตรา 5 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตนเท่านั้น ซึ่งมีข้อสังเกตต่อการมีรัฐมนตรีผู้ทําหน้าที่รักษาการตามร่างฯ
ในจํานวนที่มากเกินไป อาจทําให้เกิดปัญหาการแย่งงานกันทําหรือมีความทับซ้อนของงาน รวมถึงจํานวนของคณะ
กรรมการฯ ที่มีท้ังสิ้น 18 คน อาจส่งผลการพิจารณาออกเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะกําหนดแนวทางในกรณีที่เสียงเท่ากัน 
ให้ประธานสามารถออกเสียงชี้ขาดได้ แต่อาจไม่สอดคล้องตามหลักการออกเสียงที่เหมาะสม 
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หากพิจารณาจากการกําหนดบทนิยามในมาตรา 3 และมาตรา 9 ของร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ อาจทําให้สื่อต่างๆ   

ที่แพรหลายอยู่ในปัจจุบัน ถูกตีความเป็นสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามคํานิยามของกฎหมายทั้งสิ้น อาทิ ภาพยนตร์
เรื่อง Battle Royale มีสาระว่าด้วยการฆ่ากันเองระหว่างเพ่ือนบนเกาะร้าง Hunger Game ภาพยนตร์จีน ทั้งหมด
เด็กดูแล้วอยากฆ่าคนหรือไม่ สื่อเหล่านี้ยั่วยุหรือไม่ เพลงที่มีเนื้อหา “...อยากตาย...” การ์ตูนโคนันที่มีเนื้อหา
ฆาตกรรม การ์ตูน Death Note ที่ฆ่าผู้อื่นเพ่ือคุณธรรม  เกม GTA ที่มกีารยิงกัน วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนที่มีการผ่า
ท้องทํากุมารทอง นวนิยายสาวเครือฟูาที่มีเนื้อหาการฆ่าตัวตาย เป็นต้น ซึ่งหากสื่อที่กล่าวมาถูกพิจารณาว่าเป็น        
สื่อยั่วยุพฤติกรรมอันตราย การประกาศบังคับใช้ร่างพรบสิ่งยั่วยุฯ ก็จะทําให้สื่อต่างๆเหล่านี้ ถูกควบคุมปิดกั้นโดย
ทันที ผลกระทบอีกประการได้แก่ การกําหนดสาระของร่างกฎหมายดังกล่าว จะนํามาซึ่งเกิดปัญหาในการตีความ
บทบัญญัติของกฎหมาย อาทิ ตัวละครในวรรณกรรมที่เชิงคุณค่าแต่มีลักษณะพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ตัวการ์ตูนที่มี
ลักษณะเหนือจริง มีพฤติกรรมรุนแรง จะสามารถตีความบทบัญญัติของกฎหมายอย่างไรได้บ้าง 

นอกจากนี้ การที่ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ มีลักษณะเป็นกฎหมายอาญา จึงไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ในกรณีของ   
การครอบครองลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆที่มีเนื้อหายั่วยุพฤติกรรมอันตราย ณ ขณะปัจจุบันจะมีแนวทางเช่นใด    
หากต้องถูกครอบคลุมและปิดก้ัน รวมถึงแนวทางในการจัดการกับสื่อยั่วยุที่ถูกเผยแพร่มาก่อนหน้านั้น 

ทั้งนี้ ในการจัดการกับสื่อยั่วยุถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญจําเป็น แต่ในการกําหนดแนวทางจัดการ รัฐ
จําเป็นต้องพิจารณาถึงแนวทางอ่ืน อาทิ  การออกมาตรการในการควบคุมสื่อยั่วยุฯหรืออกกฎหมายที่สามารถบังคับ
ใช้ได้จริง มีลักษณะของการกําหนดแนวทางการจัดการที่เคารพหน้าที่ของทุกฝุาย นั่นหมายถึง การยอมรับว่าผู้ผลิต
สารก็ย่อมมีหน้าที่ในการผลิตสาร  ผู้รับสารก็เช่นเดียวกันจะต้องมีวิจารณญาณเพ่ือพิจารณาสารนั้นๆว่าเหมาะสม
หรือไม่ เช่นในคํากล่าวด้านล่าง 

 
ทั้งนี้ การที่สื่อจะยั่วยุให้เด็กมีพฤติกรรมอันตรายหรือไม่ ส่วนหนึ่งต้องพิจารณาจากสังคม โรงเรียน พ่อแม่

ผู้ปกครองว่าได้ให้ทักษะด้านนี้แก่เด็กหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เพราะกฎหมายไม่ใช่ยาวิเศษที่สามารถแก้ไขปัญหา     
ทุกอย่างได้ แต่กฎหมายเป็นเพียงแค่กลไกหนึ่งที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเท่านั้น นอกจากนี้ สื่อต่างๆล้วนอยู่ภายใต้ 
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พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ทีม่ีกลไกในการจัดเรทติ้งอยู่แล้ว ซึ่งหากมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด 
อาจไม่มีความจําเป็นในการตรากฎหมายร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯเลยก็เป็นได้   
  หมวด 2 มาตรา 14 วรรค 2 พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจในการเข้าไปตรวจค้นในสถานที่ 
หรือเคหสถานของบุคคล ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือ
ทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทําความผิดซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ร่างมาตรา 14 (1) และ (2)) ยึดหรือ
อายัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด (ร่างมาตรา 14 (3)) การใช้
อํานาจในการเข้าไปตรวจค้นนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องขอออกหมายค้นก่อนดําเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทําลาย หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม และต้องบันทึกรายงานผลต่อศาลที่มีเขต
อํานาจภายหลังการดําเนินการดังกล่าว   
 มาตรา 16 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดในพัสดุภัณฑ์ จดหมาย 
ตู้ไปรษณียภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะได้ข้อมูลที่เก่ียวกับการกระทําความผิด  ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลและ
ต้องรายงานผลการดําเนินการให้ศาลทราบด้วย  
 ถ้าตรวจค้นในมาตรา 14 และ เข้าถึง ในมาตรา16  มาตรามีความหมายเหมือนกัน ประกอบกับ “...เว้นแต่จะ
มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทําความผิดจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทําลาย หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ...” ซึ่งจากข้อกําหนดถึงอํานาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในมาตราที่ 14 และ 16 นั้น มีผลทําให้ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ  มีลักษณะของการยกข้อยกเว้นขึ้นมา   
เป็นบทหลักให้สามารถกระทําได้และเป็นการกระทําที่อาจละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลได้  
 หมวด 3 มาตรา 22 กําหนดความผิดและบทกําหนดโทษ ผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่รู้ว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน แต่มิได้
จัดการถอนหรือกําจัดออกในทันที ต้องรับโทษตามอัตราโทษที่กําหนด และในมาตรา 24 กําหนดให้ผู้กระทําความผิด
เกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้ แม้กระทํานอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษในราชอาณาจักร
ด้วยทั้งนี้ การกําหนดสาระดังกล่าวในส่วนของ “...จัดการถอนหรือก าจัดออกในทันที...” นั้นถือว่าเป็นการกําหนดที่ไม่
มีความชัดเจน เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่า คําว่า“ทันที” มีความหมายอยู่ที่เท่าใด จึงจะไม่ต้องรับโทษ ซึ่งใน
ต่างประเทศได้กําหนดกรอบของความรับผิดของผู้ให้บริการภายใต้หลักการแจ้งเตือนและนําออก (notice and take 
down)  อันหมายถึงเมื่อรับทราบว่ามีเนื้อหาที่ยั่วยุพฤติกรรมอันตราย สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการเพ่ือนําออก
ได้ หากผู้ให้บริการได้รับคําเตือน แต่ไม่ยอมนําออกให้ถือว่ามีความผิด ซึ่งการดําเนินการภายใต้หลักการดังกล่าวถือว่า
เป็นการกําหนดที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝุาย โดยเฉพาะผู้ให้บริการ ในส่วนของการกําหนดให้รับโทษ “...แม้
กระท านอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษในราชอาณาจักร...” ถือเป็นกําหนดกฎหมายโดยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  
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ยากต่อการปฏิบัติ เพราะการกระทําความผิดมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศและกฎหมายสนธิสัญญาหลายฉบับเป็น
การยากที่จะบังคับใช้ให้เกิดข้ึนจริงได้ ซึ่งส่งผลให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลง 
 มาตรา 25 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตาม
กฎหมายว่าด้วยการโรงแรม โรงภาพยนตร์ หรือสถานบริการ ดําเนินการเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบ
กิจการซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้น หากปรากฏหลักฐานว่าได้รู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายในสถานประกอบการของตน การกําหนดกฎหมายในลักษณะดังกล่าว จะส่งผลให้ภาพยนตร์ที่
เนื้อหาถูกตีความว่ายั่วยุพฤติกรรมอันตราย ไม่สามารถนํามาฉายได้ โดยที่ไม่ต้องมองไปถึงกลไกการจัดเรตติ้งแต่
ประการใด   

คุณจอมพล พิทักษ์สันตโยธิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงเนื้อหาที่มีลักษณะเป็น     
สื่อลามก ว่า เนื้อหาที่ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯกําหนดให้เป็นสื่อยั่วยุอันตราย สามารถแบ่งออกได้ใน 2 ลักษณะ คือ สื่อ
ลามกเดก็และสื่อวิปริตทางเพศ 

สื่อลามกเดก็นั้น เป็นสิ่งที่ยอมรับโดยสากลทั่วกันไปว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายจากการสํารวจของ International 
Center for Missing & Exploited Children ในปี 2012  พบว่า มี 69 ประเทศทั่วโลกที่มีการออกกฎหมายสื่อลามก
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) กําหนดให้สื่อลามกเด็กเป็นสิ่งผิดกฎหมาย  2) กําหนดให้มีคําจํากัดความ
ของสื่อลามกเด็กอย่างชัดเจนในกฎหมาย  3) กําหนดให้การครอบครองสื่อลามกเด็กไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆเป็นความผิด 
และ 4) กําหนดการเผยแพร่สื่อลามกเด็กผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตถือเป็นอาชญากรรม             
ทั้งนี้ ยังพบว่ามีประเทศจํานวน 53 ประเทศไม่มีกฎหมายสื่อลามกเด็ก อาทิ อัฟกานิสถาน บาเรน อิรัก อิหร่าน 
ปากีสถาน เกาหลีเหลือ ซิมบับเว เป็นต้น ส่วนประเทศที่เหลือมีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กแต่อาจไม่ครบตาม
มาตรฐาน 4 ประการ 

แนวคิดในการควบคุมสื่อลามก พบว่า มีแนวคิดในการควบคุมสื่อลามกเด็กและสื่อลามกผู้ใหญ่ต่างกัน            
โดยสื่อลามกผู้ใหญ่มีแนวคิดตั้งอยู่บนฐานของศีลธรรมทางเพศ  ในขณะที่สื่อลามกเด็กมรแนวคิดตั้งอยู่บนฐานของ    
การคุ้มครองเด็กเราต้องการคุ้มครองเด็ก  โดยมองว่าเด็กเป็นสมาชิกที่สําคัญของสังคม ยังไม่มีวัยวุฒิในการตัดสินใจ 
โดยเฉพาะเรื่องทางเพศ  ไม่ทราบผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างรอบด้าน รวมถึงการที่เด็กสภาพร่างกายที่ยัง
เติบโตไมเ่ต็มที่ อาจได้รับบาดเจ็บหากมกีิจกรรมทางเพศร่วมกับผู้ใหญ่ 

เหตุผลและความจําเป็นในการควบคุมสื่อลามกเด็ก เนื่องจากสื่อลามกเด็กถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
เด็กท้ังทางร่างกายและจิตใจ หากสื่อลามกเด็กเข้าไปแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต สื่อเหล่านั้นจะคงอยู่ไปตลอด ยากที่จะ
ตามลบได้หมด ซึ่งจะกลายเป็นบาดแผลติดตัวเด็กไปจนกระทบเติบโตโต  ทั้งนี้ สื่อลามกเด็กสามารถถูกใช้เป็น
เครื่องมือใหข้องผู้ที่ชื่นชอบร่วมเพศกับเด็ก (Paedophile) หรือผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบเด็ก โดยบุคลเหล่านี้จะใช้สื่อลามก
เด็กเป็นเครื่องมือในการล่อลวงว่ากิจกรรมทางเพศระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เป็นเรื่องปกติ จากนั้นจึงล่อลวงเด็กเข้ามาเพ่ือ 
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ล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้สื่อลามกเด็กทําให้เกิดความต้องการสื่อลามกเพ่ิมขึ้นในตลาด (demand) และก็ทําให้       
มีการล่อลวงเด็กมาใช้ในการผลิตเพิ่มข้ึน 

กฎหมายระหว่างประเทศมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องคือ Convention on Cybercrime ของ Council           
of Europe ในข้อ 9 ว่าด้วยการห้ามเกี่ยวกับผลิต เผยแพร่ ครอบครองสื่อลามกเด็กไว้ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ของสหประชาชาติข้อ 34 (ค) ที่ห้ามแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการแสดงสื่อลามกหรือเกี่ยวข้องกับสื่อลามก 
นอกจากนี้กฎหมายในประเทศอ่ืนๆ อาทิ ประเทศอังกฤษ มีกฎหมายต่อต้านสื่อลามกเด็กทั้งสิ้น 2 ฉบับ ได้แก่ 
Protection of children's act 1978 ว่าด้วยการห้ามแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ห้ามผลิต ครอบครอง แสดง 
แจกจ่ายรูปอันไม่เหมาะสมกับเด็ก โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว จะไม่ใช้คําว่า child pornography แต่จะใช้คําว่า 
indecent  pornography of children หมายถึง รูปภาพอันไม่เหมาะสมของเด็ก อีกฉบับคือ Criminal Justice Act 
1988  ซึ่งห้ามการครอบครองภาพอันไม่เหมาะสมของเด็กไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ ในกฎหมายดังกล่าวยังมี
การจัดแบ่งระดับของภาพสื่อลากมกเด็ก ระดับ A คือภาพที่มีกิจกรรมทางเพศโดยการสอดใส่ ไม่ว่าจะเป็นทางอวัยวะ
เพศหรือทางทวารหนักก็ตาม หรือภาพที่เด็กมีกิจกรรมทางเพศของเด็กกับสัตว์ ภาพกิจกรรมทางเพศที่มีลักษณะ
ซาดิสม์ ซึ่งกากระทําผิดในระดับ A จะมีโทษสูงสุด ในระดับ B คือภาพกิจกรรมทางเพศที่ไม่มีการสอดใส่ การสําเร็จ
ความใคร่ด้วยตัวเอง เป็นต้น ระดับ C ภาพโปฺเปลือยเด็ก โดยแต่ละระดับจะมีโทษแตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน
กฎหมายอังกฤษก็ได้มีการกําหนดข้อยกเว้น อาทิ การยกเว้นให้บุคคลที่อายุ 16-17 ปีที่แต่งงานแล้ว สามารถ
บันทึกภาพกิจกรรมทางเพศของตนได้ โดยไม่มีเจตนาบันทึกเพ่ือทําการเผยแพร่ ให้ถือเป็นข้อยกเว้นได้ อีกประการคือ
ข้อยกเว้นให้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อาทิ เจ้าหน้าที่ผ้ําการสืบสวนสอบสวนเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินคดี 
เป็นต้น  

สําหรับประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกเด็กหลายฉบับ อาทิ กฎหมายไทยประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา 277 ว่าด้วยความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเราเด็ก มาตรา278 ว่าด้วยความผิดฐานกระทําอนาจารเด็ก 
15 ปีขึ้นไป มาตรา249 ว่าด้วยความผิดฐานกระทําอนาจารเด็ก 15 ปีลงมา มาตรา282 วรรค 2 และ วรรค 3 ว่าด้วย
ความผิดฐานเป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการอนาจารเด็ก มาตรา283 วรรค 2 และ วรรค 3 ว่าด้วยความผิดฐานเป็นธุระ
จัดหา พาไปเพ่ือการอนาจารเด็ก โดยหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กําลัง ซึ่งข้อบัญญัติตามมาตราเหล่านี้สามารถนํามาปรับใช้
เป็นข้อกฎหมายเพื่อจับกุมผู้ผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กได้  ในส่วนของ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (9) 
ว่าด้วยความผิดฐานบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม ให้เด็กแสดงหรือกระทําการอันมีลักษณะลามกอนาจาร สามารถ
นํามาปรับใช้จับกุมผู้ผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กได้เช่นกัน แต่ ณ ขณะนี้ กฎหมายไทย ยังไม่มีบทบัญญัติห้ามเผยแพร่ 
และครอบครองสื่อลามกเด็กโดยตรง 

แนวคิดว่าด้วยการจัดการเรื่องภาพลามกเด็กนั้น ได้มีแนวคิดมาตั้งแต่การร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับแรก     
โดยกําหนดในร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา14 ว่า ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยการผลิต ส่งผ่าน จัดให้ได้มา หรือทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นสิ่งลามก 



 

 
76 

 
อนาจารโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถ้าสิ่งลามกอนาจารตามวรรคหนึ่งเกี่ยวกับบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ไม่ว่าผู้กระทําจะรู้หรือไม่ก็ตาม ผู้กระทําต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  แต่เมื่อมีการประกาศใช้พบว่า        
สาระดังกล่าวใน มาตรา 14 นี้ถูกตัดออก ซึ่งมาตรา 14 ที่คงเหลือ เป็นเพียงการกล่าวถึงสื่อลามกผู้ใหญ่  

สาระของสื่อลามกเด็กในร่าง พรบ ปูองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... มีดังนี้ 
มาตรา 3 ว่าด้วยคํานิยาม “สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย” หมายความว่า เอกสาร ภาพ สิ่งพิมพ์ รูปรอย 

เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ เสียงหรือถ้อยคํา ข้อความ ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่กระตุ้น ส่งเสริม หรือยั่วยุ โดย
ประการที่น่าจะก่อให้เกิด (2) ความสัมพันธ์หรือการกระทําทางเพศกับเด็ก 

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงตัวแสดงในวิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายที่มีเนื้อหา หรือลักษณะทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

มาตรา 18  ผู้ใดทํา ผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย เพ่ือการแจกจ่าย เพ่ือการ
แสดงอวด หรือเพ่ือเผยแพร่แก่ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําโดยมีเด็กซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบห้าปี หรือมี
ลักษณะที่ทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นเด็กซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบห้าปี เป็นตัวแสดงปรากฏอยู่ในสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายใน
ลักษณะที่เป็นผู้กระทําหรือถูกกระทําตามกรณีต่าง ๆ ในความหมายของสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่กําหนดไว้ใน
มาตรา 3 ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงเจ็ดปี  ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการ
กระทําเพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ผู้กระทําต้องระวางโทษหนักกว่า
โทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง ซ่ึงถ้าทํา ผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย   
โดยไม่เพ่ือการแจกจ่าย เพ่ือการแสดงอวด หรือเพ่ือเผยแพร่ก็อาจจะไม่เข้าข้อกําหนดที่กล่าวมา 

มาตรา 19  ผู้ใดแจกจ่าย แสดงอวด หรือเผยแพร่สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ต้องระวางโทษเช่นเดี ยวกับ
ผู้กระทําความผิดตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทํา
โดยการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ผู้กระทําต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กําหนดไว้
สําหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นการกระทําต่อเด็กหรือใช้ให้เด็กเป็น
ผู้กระทําความผิด ผู้กระทําต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 

ในส่วนของร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ผ่านมติครม.เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา นั้นมีความเกี่ยวข้องกับสื่อ
ลามกเด็กใน มาตรา 16/1 ผู้ใดจัดทํารูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี เพ่ือวัตถุประสงค์           
ในการแจกจ่ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ นําเสนอหรือจัดให้มีรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ แจกจ่ายหรือโอนถ่ายรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
จัดหามาให้ซึ่งถ่ายรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือตนเองหรือบุคคล
อ่ืน ครอบครองถ่ายรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีในระบบคอมพิวเตอร์หรือบนสื่อที่ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการค้าหรือเพ่ือหากําไร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินสอง 
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แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าหากกําหนดเช่นนี้ การครอบครองเพ่ือการค้าและหากําไร จะมี
ความผิด แต่หากครอบครองไว้ดูเองอาจจะถือได้ว่าไม่มีความผิด  

มาตรา 19 ของ ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ กับ มาตรา 16/1 ของร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะมีลักษณะเหมือนกัน 
คือ การเผยแพร่สื่อลามกเด็ก เป็นความผิดที่มีโทษหนัก ดังนั้นจึงมีความจําเป็นหรือไม่ในการออกกฎหมายที่มีสาระ
เดียวกันถึง 2 ฉบับ 

นอกจากนี้ ตามร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 16/1 (2) (3) (4) กําหนดให้การนําเสนอ แจกจ่าย หรือโอน 
หรือจัดหามาให้ซึ่งสื่อลามกเด็กเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน เป็นความผิด โดยไม่มีบทยกเว้นความรับผิดใดๆไว้ ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการนําเสนอ จ่ายแจก โอนหรือจัดหาสื่อลามกเด็กเพ่ือใช้ในการดําเนินคดีเกี่ยวกับ
สื่อลามกเด็ก ว่าอาจมีความผิดตามกฎหมายได้ ในข้อคิดเห็นนี้พบว่า ในร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ มีการกําหนดข้อยกเว้น
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448  อนุญาตให้เด็กอายุ 17 ปี แต่งงานสมรสกันได้ โดยถือ
ว่าให้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยปริยาย ในขณะที่ ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ และร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังถือว่ามีสภาพเป็น
เด็ก หากเกิดกรณีมีการบันทึกกิจกรรมทางเพศของตัวเองไว้แล้วส่งภาพหรือคลิปกิจกรรมทางเพศ หรือเปิดไฟล์คลิป
จากคอมพิวเตอร์ให้คู่สมรสตัวเองดู คู่สมรสนี้จะมีความผิดตามร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ และร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯโดย
ไม่ได้รับการยกเว้น 

สาระของสื่อวิปริตทางเพศหรือสื่อลามกผู้ใหญ่นั้น  มีแนวคิดในการควบคุมอยู่ 2 ประการ คือ เพ่ือรักษา
ศีลธรรมอันดีงาม ข่มขืน (อ้างจากตัวอย่างคําพิพากษาศาลฎีกา 2875/2531, 7416/2537, 2787/2541) และ      
การควบคุมสาเหตุที่จะทําให้เกิดการกระทําความผิดทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การข่มขืน (อ้างจากตัวอย่างคํา
พิพากษาศาลฎีกา 2875/2531, 2787/2541) 

สําหรับประเทศไทย มีกฎหมายควบคุมสื่อลามกผู้ใหญ่อยู่ 2 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 28   
ว่าด้วยการห้ามการผลิต มีไว้ แจกจ่าย แสดงอวดสื่อลามกเพ่ือประสงค์ทางการค้า และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ       
มาตรา14(4) พรบ คอมพิวเตอร์ฯ ว่าด้วยการห้ามนําข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ 

ทั้งนี้ ย้อนกลับมาที่สมมุติฐานของรัฐในการควบคุมสื่อลามกโดยพิจารณาจากลักษณะของกฎหมายข้างต้น 
พบว่า รัฐมีสมมุติฐานว่าคนที่ดูสื่อลามกและการเผยแพร่สื่อลามกทําให้ศีลธรรมในสังคมตกต่ําลง ซึ่งในความเป็นจริง
แล้ว ยังไม่มีมาตรวัดอันใดมาใช้พิสูจน์สมมุติฐานนี้  สมมุติฐานอีกประการหนึ่งคือการที่รัฐมองว่าผู้ดูสื่อลามก 100 คน
จะออกไปข่มขืน 100 คน ซึ่งสมมุติฐานข้างต้นก็ยังไม่มีงานวิจัยมาสนับสนุนให้เห็นชัดอย่างปราศจากข้อสงสัยแต่
ประการใด เพราะการก่อเหตุข่มขืนนั้นมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเก่ียวข้อง อาทิ สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

จากร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ได้กําหนดคํานิยามของ “การกระทําวิปริตทางเพศ” หมายความว่า ความสัมพันธ์
หรือการกระทําทางเพศในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

1) ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพ่ีน้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน 
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2) โดยใช้ความรุนแรงถึงขนาดที่น่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่ องมือที่

อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต 
3) โดยการบังคับขู่เข็ญหรือข่มขืนใจ 
4) ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนข้ึนไป และรวมถึงการร่วมประเวณีหมู่ด้วย 
5) โดยการชําเราสัตว์หรือชําเราศพ 

หลักการและเหตุผลของ ร่าง พรบ สิ่งยั่วยุฯ เพ่ือการปกปูองเด็กและเยาวชนจากสื่อที่อาจทําให้ความเข้าใจ
และมุมมองทางเพศของเด็กและเยาวชนบิดเบือนไปซึ่งกรณีนี้เป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ เพราะมองว่ากฎหมาย              
ในการควบคุมสื่อลามกไม่มีประสิทธิภาพมากพอทั้งประมวลกฎหมายอาญาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ไม่มีมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามก แต่ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมที่บางประเภท เช่น การมี
เพศสัมพันธ์เกิน 3 คนหรือกิจกรรมทางเพศหมู่  ถือให้เป็นสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายนั้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า      
ร่าง พรบ สิ่งยั่วยุฯ มีเจตนาในการเน้นย้ําความพยายามของรัฐในการเข้ามาควบคุมกิจกรรมทางเพศของคนในสังคม 
โดยที่ลักษณะของการควบคุมศีลธรรมทางเพศของสังคมไทยนั้น รัฐพยายามควบคุมในลักษณะของศีลธรรมเหนือจนิง 
(surreal morality) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคม  นอกจากนี้การควบคุมนี้ไม่ใช่แค่ควบคุมไม่ใช่แค่
เฉพาะเด็กแต่ควบคุมผู้ใหญ่ที่ถือว่ามีวัยวุฒิและวิจารณญาณเพียงพอให้อยู่ในระดับเดียวกับเด็ก เท่ากับว่ารัฐเข้ามา
ยุ่มย่ามในกิจกรรมทางเพศของผู้ใหญ่ รวมถึงเข้ามาล่วงละเมิดในสิทธิและอํานาจการตัดสินใจว่าแต่ละบุคคลว่าจะมี
ศีลธรรม (moral autonomy)ในเรื่องทางเพศมากน้อยแค่ไหน  

ข้อสังเกตต่อการกระทําที่ถือว่า “วิปริตทางเพศ” บางประเภท หากมีการกระทําเกิดขึ้นจริง กลับไม่ถือว่ามี
ความผิดตามกฎหมาย แต่ถ้าบันทึกเป็นคลิปหรือภาพถ่ายหรืออสื่ออ่ืนใดก็ตามก็จะกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย          
(ถ้ามีเจตนาแจกจ่าย แสดงอวด หรือเผยแพร่) ตามตารางเปรียบเทียบการกระทําและความผิดตามกฎหมาย 

การกระท า กฎหมาย 

กิจกรรมทางเพศระหว่างคนในครอบครัว ไม่มีกฎหมายกําหนดความผิด (ยกเว้นกระทําต่อเด็ก) 

ใช้ความรุนแรง/อุปกรณ์อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต  

ความผิดฐานทาํร้ายร่างกาย มาตรา 295-297 – ประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดฐานฆา่ผู้อื่น มาตรา 288 – ประมวลกฎหมายอาญา 

บังคับ ขู่เข็ญ ข่มขืนใจ ข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําการใด มาตรา 309 – ประมวลกฎหมายอาญา 
ข่มขืนกระทําชาํเรา มาตรา 276 – ประมวลกฎหมายอาญา 

ระหว่างบุคคล 3 คนขึน้ไปหรือร่วมประเวณีหมู่  ไม่มีกฎหมายกําหนดความผิด (ยกเว้นกระทําต่อเด็ก) 

ชําเราสัตว์  มาตรา 20 – พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ : กระทําทารุณสตัว?์?  

ชําเราศพ มาตรา 366/1 – แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
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ทั้งนี้  หากมีการประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ รัฐมั่นใจได้อย่างไรว่าจะสามารถบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสม

โดยเฉพาะในกรณี อาทิ กลุ่มผู้ที่ชอบ BDSM (Bondage/Discipline/Sadism/Masochism) นั้น หากมีความต้องการ
ที่จะบันทึกกิจกรรมทางเพศตัวเองและเผยแพร่แบ่งกันดูในกลุ่มที่ชื่นชอบกิจกรรมประเภทนี้  จําเป็นที่จะต้องให้ศาล
เข้ามาช่วยตีความและกําหนดระดับความรุนแรงที่สามารถกระทําได้หรือไม่  กรณีมีกิจกรรมทางเพศกับสัตว์ จะถือ
เป็นการกระทําทารุณต่อสัตว์ตามความหมายของ มาตรา 3 และ 20 ของพ.ร.บ.ปูองกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ด้วยหรือไม่ กรณีการมีกิจกรรมทางเพศกับศพถือเป็นการกระทําที่มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ม.366/1 ซึ่งหากการกระทําดังกล่าว เป็นคนเป็นๆแต่แกล้งแสดงเป็นศพ ไม่ว่าศพที่นอนนิ่งๆ 
หรือศพที่เป็นซอมบี้ จะมีความผิดตามร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯหรือไม่ โดยเทียบเคียงกับมาตรา 3 ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ว่า
หากการกระทําโดยใช้ผู้ใหญ่แสดงเป็นเด็กก็ให้ถือมีความผิด นอกจากนี้ยังมีกรณีอ่ืนๆ อาทิ กรณีการแสดงเป็นบุคคลที่
มีเพศสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว การมีกิจกรรมทางเพศกับสิ่งปฏิกูลหลาย เป็นต้น กล่าวคือ กิจกรรมหรือการ
กระทําเหล่านี้ รัฐจะใช้มาตรอันใดมาวัดเพ่อบ่งบอกว่าลักษณะของความวิปริต มีแนวคิดใดในการรองรับและแนว
ทางการจัดการตามกฎหมายดังกล่าวที่เก่ียวข้องจะสามารถคงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลได้อย่างไรบ้าง 

สําหรับในต่างประเทศมีกฎหมายที่กล่าวถึงสื่อทางเพศต่างๆ อาทิ  ในประเทศอังกฤษมี Extreme 
Pornography Law (Section 63 of the Criminal Justice and Immigration Act 2008) ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี 
2009  กฎหมายนี้ห้ามการครอบครอง Extreme pornography หมายถึง สื่อโปฺที่มีนําเสนอภาพชัดเจน (explicit) 
และมีลักษณะเป็นจริง (realistic) ของสื่อโปฺที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 4 ประการ 

1) การกระทําที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 
2) การกระทําในประการที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงต่อ รูทวาร หน้าอก และอวัยวะเพศ 
3) การกระทําที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศกับศพ 
4) การร่วมประเวณี รวมถึงโอษฐ์กามกับสัตว์ไม่ว่าสัตว์นั้นเป็นหรือตาย 

ซึ่งกฎหมายนี้มีที่มาจากคดีฆาตกรรม Jane Longhurst ที่ถูกคู่นอนของตัวเองรัดคอจนเสียชีวิตระหว่าง            
มีกิจกรรมทางเพศในปี 2003 ตอนหลังเจ้าหน้าที่ตํารวจพบว่า Graham Coutts ผู้เป็นฆาตกรมีพฤติกรรมเป็นพวก
ชอบเข้าไปดูเว็บไซต์ เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศที่ใช้ความรุนแรง รวมถึงสื่อทางเพศที่มีจินตนาการเกี่ยวข้องกับ            
การฆาตกรรม 

 
คดีฆาตกรรม Jane Longhurst 
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แม้ว่าอังกฤษจะมี Extreme Pornography Law แต่ก็เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมทางเพศที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อชีวิตและร่างกาย ส่วนการกระทําชําเราศพ กับ การร่วมเพศกับสัตว์จู่ๆ แม้ว่าจะถูกรวมเข้าไปอยู่           
ในกฎหมายนี้ด้วย แตก่ฎหมายกไ็มไ่ดเ้ข้าไปยุ่งในเรื่องของรสนิยมทางเพศของบุคคลแต่ประการใด  

กล่าวโดยสรุปคือ การควบคุมสื่อลามกประเภทนี้เป็นสิ่งที่ควรมีแนวทางการจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับนานา
ประเทศ โดยเฉพาะกรณีเพ่ือการปูองกันอันตรายที่อาจเกิดต่อร่างกาย/ชีวิต หรือปูองกันไม่ให้เด็กเข้ามาดูสื่อพวกนี้
ก่อนวัยอันควร   แต่หากการออกกฎหมายที่ไม่ได้เป็นไปอย่างละเอียดอ่อนเพียงพอ  ก็อาจจะไปละเมิดสิทธิทางเพศ 
รวมถึงยังเป็นการบังคับให้คนต้องทําตามศีลธรรมเหนือจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด  ทั้งนี้ กฎหมายที่ดีควร
จะออกแบบให้ละเอียดอ่อน  เพ่ือส่งเสริมกลไกภาคประชาสังคมให้เข้ามาร่วมกันให้ความรู้ เสริมให้คนเข้าใจ มากกว่า
การใช้กฎหมายปราบปรามลงโทษ  และในการสร้างสรรค์สังคมต้องตระหนักถึงความเป็นจริงด้วย คือ เรื่องศีลธรรม
ทางเพศเป็นเรื่องส่วนบุคคลของผู้ใหญ่ที่จะตัดสินใจที่รัฐไม่ควรเข้าไปยุ่มย่าม เพราะท้ายที่สุดรัฐก็อาจจะไม่ได้บรรลุ
เปูาหมายอะไรเลย 
 คุณณัฐรัชต์ สาเมาะ ศูนย์ศึกษานโยบายฯ มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวถึง มุมมองทางสังคมที่มีต่อ              
ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ว่า สาระของร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ดังกล่าว เน้นที่การปูองกันไม่ให้เกิดการเลียนแบบสิ่งยั่วยุ 
โดยเฉพาะเด็ก ทั้งที่ในความจริงแล้วเด็กถือได้ว่าเป็นวัยที่มีวิจารณญาณระดับหนึ่ง ประกอบกับปัจจัยที่ก้อให้เกิด
พฤติกรรมอันตรายมีหลากหลายปัจจัย อาทิ การรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร์ ที่มีข้อมูลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การรังแก
ในพ้ืนที่     ไซเบอร์ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมอันตราย เช่น การฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด  ฯลฯ มากกว่าปัจจัย                  
ด้านการลอกเลียนแบบของเด็กและเยาวชน 
 การรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร์ (Cyber bullying) หมายถึง การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในทาง
ที่จะเข้าไปทําร้ายหรือรังแกผู้อ่ืน อาทิ การกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ที่นําไปสู่พฤติกรรมการฆ่าตัวตายของเด็ก
รูปแบบของการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ  
 การโจมตีหรือด่าทอผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เห็นได้มากในสื่อโซเชี่ยลมีเดียอย่างเฟซบุ๊ก ที่มักมี
การส่งข้อความ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับเกิดความเสียใจ 
 

 
การด่าทอผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งให้เกิดความเสียใจ 
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 การคุกคามทางเพศออนไลน์ มีตั้งแต่การส่งข้อความเชิญชวนให้มีเพศสัมพันธ์ โดยที่อีกฝุายไม่ได้ยินยอม หรือ
การส่งคลิปวิดิโอส่วนตัวที่เจ้าตัวไม่ต้องการเผยแพร่ กรณีนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย 

 
การคุกคามทางเพศออนไลน ์

  
 การแอบอ้างตัวตนของผู้อ่ืน อาทิ การนํารูปบุคคลไปหลอกลวงเพ่ือหวังทรัพย์ หรือโฆษณาเพ่ือการค้า
ประเวณี โดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบ 

 
การแอบอ้างตัวบุคคล 
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 การแบล็คเมล์กัน อาทิ การถ่ายคลิปของผู้ อ่ืนแล้วนํามาโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งคนในคลิปอาจ            
เกิดความรู้สึกวิตกกังวล เครียด จนนําไปสู่การมีพฤติกรรมอันตรายได้เช่นกัน 

 
การถ่ายคลปิของผู้อื่นแล้วนํามาโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย 

 การหลอกลวงในพ้ืนที่ออนไลน์รูปแบบต่างๆ เป็นรูปแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรําคาญ 

 
การหลอกใหส้มัครงาน 

 การสร้างกลุ่มในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือโจมตีบุคคลที่ตนเองไม่ชอบ เพ่ือให้บุคคลนั้นรู้สึกไม่ดีและ
เสียหายหรือแม้กระท่ังการรวมตัวเพื่อแบนบุคคลนั้นๆ 

 
การสร้างกลุ่มในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อโจมตีบุคคลที่ตนเองไมช่อบ 
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ทั้งนี้จากข้อมูลจากโครงการวิจัย “สื่อดิจิตอลออนไลน์ของเยาวชน : นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพ่ือลดความ

รุนแรง” ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า มีเยาวชนที่เคยถูกกระทําความรุนแรงออนไลน์
ด้วยวิธีการด่าทอ โจมตีและข่มขู่ออนไลน์ มีมากถึง 43% ถูกคุกคามทางเพศออนไลน์มี 14.3% และถูกแบล็คเมล์
ออนไลน์มี 9.5% 

 
 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร์ นําไปสู่พฤติกรรมอันตรายได้แก่ การเกิดความ เครียด          

มีแนวโน้มที่จะซึมเศร้า  การเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา สิ้นหวัง หวาดวิตก อับอาย แยกตัวออกจากสังคม กระทบต่อการ
เรียน รวมถึงมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงมากขึ้นรวมไปถึงการฆ่าตัวตาย โดยผลกระทบดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูล
จากโครงการวิจัย “การรังแกในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย” ศูนย์ศึกษานโยบาย
สาธารณสุขฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าการรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร์เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการ
ปูองกัน การอยู่อยู่ในข่ายภาวะซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย 

จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่าการรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร์ที่นําไปสู่พฤติกรรมอันตรายได้มากกว่าพฤติกรรมการ
เลียนแบบ ซึ่งการรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร์ยังไม่มีข้อกําหนดกฎหมาย รวมถึงร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ก็ยังไม่ถือว่าครอบคลุม
มิติสังคมดังกล่าว ตัวอย่างเช่นประเด็น การฆ่าตัวตาย ในร่างพ.ร.บ.ยั่วยุฯ กําหนดคํานิยาม “การฆ่าตัวตาย” 
หมายความรวมถึง การแสดงออกซึ่งความต้องการที่จะฆ่าตัวตาย การแสดงขั้นตอนในการฆ่าตัวตาย หรือการ
ลอกเลียนแบบการฆ่าตัวตายด้วย ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการรังแกในพ้ืนที่ไซเบอร์ด้วยการส่งข้อความ ภาพ หรือวีดิโอ ใน
ลักษณะคุกคาม      ที่ทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย กรณีตัวอย่าง อาทิ  กรณีนักเรียนอายุ 18 ปี ในญี่ปุุนที่ตัดสินใจ
กระโดดตึกฆ่าตัวตายในโรงเรียน หลังจากที่เพ่ือนร่วมชั้นนําภาพเปลือยไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์พร้อมข่มขู่เรียกเงิน
จํานวนหนึ่ง หรือกรณีนักเรียนอเมริกันอายุ 15 ปี ฆ่าตัวตายเพราะถูกนักเรียนหญิงรุ่นพ่ีคุกคามผ่านข้อความสั้น และ
ผ่านเฟซบุ๊ก เพราะไม่พอใจเรื่องชู้สาว หรือกรณีวัยรุ่นชาย อายุ15 ปี ชาวอังกฤษแขวนคอฆ่าตัวตายในบ้านหลังเกิด
อาการเครียดอย่างหนัก เนื่องจากมีข้อความข่มขู่และล้อเลียนในเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นวิปริตทางเพศในมุมมองทางสังคมนั้น พบว่า วิปริตทางเพศในมิติจิตวิทยานั้น ไม่ได้กําหนดว่า     

วิปริตทางเพศเป็นโรคทางจิตแต่อย่างใด ดังนั้นการกําหนดคํานิยามตามร่างพ.ร.บ.ยั่วยุฯ จึงเป็นการกําหนดโดยอิง
กรอบเชิงศีลธรรมมากกว่าวิทยาศาสตร์ เช่น การมีเพศสัมพันธ์แบบรวมหมู่ ในมิติทางสังคมถือเป็นเพียงรสนิยม 
ขณะที่มิติทางศีลธรรมอาจมองเป็นความวิปริตทางเพศนั่นเอง 

คุณคณาธิป ทองรวีวงศ์   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  กล่าวถึง ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ว่า          
เป็นร่างกฎหมายที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อสิทธิและเสรีภาพในการนําเสนอของสื่อต่างๆทั้งวิทยุ โทรทัศน์รวมทั้ง
สื่อออนไลน์  แต่เดิม การนําเสนอของสื่ออย่างวิทยุและโทรทัศน์นั้น อยู่ภายใต้การกํากับพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ.2551 ซึ่งจะมีกลไก 2 แบบการจัดจัดการเนื้อหายั่วยุ ได้แก่ การเซ็นเซอร์ (Censorship) และการจัด Rating     
ซึ่งกลไกทั้งสองสามารถจัดการกับสื่อที่มีเนื้อหายั่วยุได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ฉบับดังกล่าว แม้จะมี
เจตนารมณ์เพ่ือปกปูองคุ้มครองเด็กจากสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย แต่ก็มีข้อสังเกตต่อสาระบางประการ ดังนี้ 

ประเด็นแรก ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ กําหนดให้มีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายได้
อย่างมีขอบเขตที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะจากสาระบางส่วนจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงพฤติกรรมอันตรายอ่ืนๆ            
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็กอยู่ด้วย 

ประเด็นที่สอง ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ มีความทับซ้อนในการจัดการปัญหากับกฎหมายฉบับอ่ืน อย่างพ.ร.บ.
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551หรือไม่  

ประเด็นที่สาม ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุ สามารถเรียกได้ว่าเป็นกฎหมาย Cyberbullying ของประเทศไทยหรือไม่ 
ทั้งนี้ Cyberbullying หรือ การกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต หมายถึง “การกระทําโดยการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ลักษณะต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงทางอินเทอร์เน็ต โดยมิได้ขู่ว่าจะทาร้ายต่อ
ร่างกายหรือทรัพย์สิน แต่มุ่งส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผู้ถูกกระทํา” จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นผลกระทบ
ทางจิตใจหรือทางอารมณ์ ซึ่งจากกรณีตัวอย่างในต่างประเทศ มีเด็กหลายคนฆ่าตัวตายจากการถูกกลั่นแกล้งรังแก
ดังกล่าว ในต่างประเทศมีกรณีที่ทําให้คดีการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ต นําไปสู่การผลักดันเพ่ือออกกฎหมาย
ได้แก่ คดี United States v. Drew,(2009) ซึ่งเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งรังแก ฆ่าตัวตายจากค้าพูดที่ท้าร้ายจิตใจ ภายหลัง
จากคดีนี้ มีการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วย “การปูองกันการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเตอร์เน็ต” (Megan Meier 
Cyberbullying Prevention Act) ในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดองค์ประกอบความผิดของการกลั่น
แกล้งรังแกทางอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯของไทย มีความแตกต่างจากร่างกฎหมาย การปูองกัน
การกลั่นแกล้งรังแกทางอินเตอร์เน็ตของสหรัฐ เนื่องจาก ร่างกฎหมายไทยมิ ได้มุ่งเน้นที่พฤติกรรม การกระทํากลั่น
แกล้ง แต่มุ่งควบคุมสื่อที่มีเนื้อหาท้าให้เด็กฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ การกลั่นแกล้งรังแกตามร่างกฎหมายสหรัฐอาจเป็น
ความผิดได้แม้ว่าไม่มีการฆ่าตัวตายเกิดข้ึน กล่าวคือครอบคลุมผลกระทบทางจิตใจและทางกายภาพที่สืบเนื่องจากการ
ถูกกลั่นแกล้งรังแกด้วย เช่น การไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ อาหารหดหู่ซึมเศร้า เป็นต้น 
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ประการที่สี่  ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ฉบับนี้ เป็นการลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลและเสรีภาพในการสื่อสาร                  

ซึ่งรัฐธรรมนูญให้การรับรองหรือไม่ หากพิจารณาเทียบเคียงกับกรณีในสหรัฐอเมริกาซึ่งสภาคองเกรซมีการออก
กฎหมายลายลักษณ์อักษรหลายฉบับที่มีหลักคุ้มครองเด็กโดยจ้ากัดการเข้าถึงสื่อที่กฎหมายเห็นว่าไม่เหมาะสมสําหรับ
เด็ก แต่กฎหมายดังกล่าวหลายฉบับได้ถูกศาลตัดสินว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากกระทบต่อเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น เช่นคดี American Civil Liberties Union et al. V. Alberto R. Gonzales (2007) โดยศาลเห็นว่า
กฎหมาย COPA กว้างเกินไป (Over inclusive) กล่าวคือ เกินไปกว่าความจําเป็นของผลประโยชน์ในการคุ้มครองเด็ก 
เนื่องจากสาระของกฎหมายครอบคลุมถึงคําพูดทางอินเทอร์เน็ตมากเกินไป (Inordinate amount of internet 
speech) นอกจากนี้ยังไม่คํานึงถึงความแตกต่างของผู้เยาว์ในช่วงอายุต่างๆ ประกอบกับจําเลยไม่สามารถพิสูจน์ให้
ศาลเห็นว่า ไม่มีทางเลือกอ่ืนที่จํากัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่น้อยกว่ามาตรการตามกฎหมาย COPA ได้           
จากบทเรียนของสหรัฐอเมริกาดังกล่าวเมื่อย้อนมาพิจารณาร่างกฎหมายนี้จะเห็นว่ามีลักษณะจํากัดสิทธิรับสื่อที่กว้าง
เกินไป ไม่แบ่งแยกอายุผู้เยาว์ ทั้งที่อาจมีวิธีอ่ืนหรือทางเลือกอ่ืนในการคุ้มครองเด็กหรือสิ่งอันตรายที่กฎหมาย         
มุ่งประสงค์คุ้มครอง เช่น อาจใช้ระบบการจัด rating ตามกฎหมายเดิมได้อยู่แล้ว   

กล่าวโดยสรุปคือ ร่างพ.ร.บ.สิ่งยั่วยุฯ ฉบับนี้ มิได้มีเปูาหมายเพ่ือปกปูองคุ้มครองเด็กจากสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่เป็นกฎหมายที่เน้นไปในด้านการนําเสนอของสื่อและการครอบครองสื่อ     
ซึ่งจากลักษณะดังกล่าว อาจไปกระทบต่อสิทธิและแสดงเสรีภาพของประชาชนทั่วไปได้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม 

 เสนอให้มีการใส่ลักษณะการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายลงในประมวลกฎหมายอาญา 
เพ่ือจะได้ไม่ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทํางานให้มีความซับซ้อน 

 เสนอให้มีการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อแก่เด็ก เพ่ือให้เด็กสามารถแยกแยะอารมณ์ วัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ 
โดยเริ่มจากครอบครัวที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ โรงเรียนต้องแทรกเนื้อหาดังกล่าวให้แก่เด็กเพ่ิมด้วย  

 เสนอให้มีการบรรจุสาระท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายลงในจริยธรรมสื่อ (Code of conduct) 
เพ่ือให้สื่อรับทราบและเป็นแนวทางในการนําเสนอข่าวสารได้อย่างเหมาะสม 

 เสนอให้กฎหมายมีข้อกําหนดในเรื่องของหลักสูตรจําเป็นที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือให้พ่อแม่
ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจว่าจะต้องปลูกฝังอะไรให้แก่เด็กบ้าง 

 เสนอให้ใช้มาตรการควบคู่กับกฎหมายในการจัดการสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย เป็นวิธีการที่สร้างสรรค์กว่า
การปิดก้ันสื่อทั้งหมด ซึ่งอาจจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั่วไปได้ 

 เสนอให้จัดบรรจุเรื่องการสร้างความรู้เท่าทันสื่อลงในแผนชุมชน 
 เสนอให้มีการจัดทํากฎหมายบังคับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากปัญหาต่างๆส่วนใหญ่มีข้อ
กฎหมายกําหนดอยู่แล้ว เพียงแต่เจ้าหน้าที่มักจะละเลย 
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 เสนอให้หน่วยงานของรัฐมีการจัดการ กลั่นกรองสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย เนื่องจากมีเด็กบางกลุ่มอย่างเด็ก
ที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาที่จะไม่สามารถใช้เหตุผลในการกลั่นกรองสื่อต่างๆได้เอง ประกอบกับสภาพ
ครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการปลูกฝังสิ่งต่างๆ ทําให้จําเป็นต้องพ่ึงพารัฐในการกลั่นกรองระดับหนึ่ง 
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Workshop 11 วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

 โดย   คุณกฤษฎา แสงเจริญทรัพย์  
 คุณอรวิภา พึ่งเงิน 

คุณจอมพล พิทักษ์สันตโยธิน  
คุณคณาธิป ทองรวีวงศ์    

วันอังคาร 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:30-15:30 น  
       ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม อาคารชินโสภณพนิช  
ประเด็นของการประชุม 

1. ประวัติความเป็นมาและหลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ตัวอย่างกฎหมาย ข้อจํากัด และอุปสรรค บทเรียนจากต่างประเทศ 
3. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อการแก้ไข ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  

สรุปสาระ 
คุณคณาธิป ทองรวีวงศ์   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   กล่าวถึง เหตุผลและความจําเป็นของ

การมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหลายประการดังนี้ 
ประการที่หนึ่ง  เป็นเหตุผลด้านสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ซึ่งเห็นว่าเป็นเหตุผลที่สําคัญและเป็นรากฐาน     

การออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหลายประเทศ กล่าวคือ สภาพข้อเท็จจริงจากการที่ประชาชนถูกล่วง
ละเมิดความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลด้วยวิธีทางใดทางหนึ่ง อาทิ การถูกรบกวนโดยอีเมลสแปม  การเก็บข้อมูลเพ่ือ
การค้า การบังคับใช้กฎหมายอื่นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

การส่งสแปมหรืออีเมลรบกวนนั้น  ในต่างประเทศ อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย CAN-SPAM     
Act of 2003  ควบคุมพฤติกรรมการส่งสแปม รวมถึงบัญชีห้ามโทรศัพท์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการขายตรง ใครฝุาฝืนถือ
ว่ากระทําความผิดตามกฎหมายดังกล่าว มีกําหนดว่าต้องส่งอีเมลกี่ฉบับ ในระยะเวลาเท่าไหร่ จํานวนกี่ครั้ง จึงถือว่า
เป็นการรบกวน สําหรับประเทศไทยนั้น ในร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับของสํานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้มีการกล่าวถึง ความสําคัญของปัญหาสแปม รวมทั้งถูกระบุอยู่ในหลักการและ
เหตุผล ว่าก่อให้เกิดความรําคาญและเป็นการละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะในการที่ผู้ให้บริการที่อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล         
โดยการนําข้อมูลไปใช้ต่อโดยไม่ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ในส่วนของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ  สามารถนําเอา
ข้อกําหนดในมาตรา 11 มาปรับใช้ได้ แต่คํานิยาม “...ปกปิดและปลอมแปลง...” เป็นคํานิยามที่กว้าง ทําให้ไม่สามารถ
นํานําจัดการกับสแปมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งเมื่อนําไปเทียบกับ กฎหมาย CAN-SPAM Act of 2003  แล้ว 
จะเห็นความแตกต่างของคํานิยามได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เองที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ต้องอาศัย         
การกฎหมายมาจัดการข้อมูลส่วนบุคล 
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การบังคับใช้กฎหมายอ่ืนที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ ที่เพ่ิงประกาศใช้  

แม้ว่าจะช่วยคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ แต่ปัญหาสําคัญคือเจ้าหนี้ใช้วิธีการใดถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้ 
 กรณีที่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพ่ือการค้าทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว รู้การเก็บข้อมูลที่รู้ตัว อาทิ การขอข้อมูล

ส่วนตัวของโดยแลกกับส่วนลดหรือสินค้าแจก การเก็บข้อมูลที่ไม่รู้ตัว อาทิ Google street view ซึ่งนอกจากเก็บ
ภาพถ่ายแล้วยังเก็บข้อมูลการสื่อสารทาง WiFi ที่เป็นข้อมูล packets ด้วย ซึ่งกรณี Google street view ที่เก็บ
ข้อมูลภาพถ่ายนั้น อเมริกาไม่มีกฎหมายที่ชัดเจน จึงใช้กฎหมายบุกรุกเข้ามาใช้จัดการเพ่ิม แต่ไม่ใช่กฎหมายโดยตรง 
ผลคือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการเก็บข้อมูลในลักษณะนั้น จะก่อให้เกิดผลเสียประการใดบ้าง แต่ในยุโรปมีกฎหมาย
จัดการ เพราะมองว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิ เก็บข้อมูลการสื่อสารทาง WiFi ที่เป็นข้อมูล packets 
ทําให้สามารถฟูองและปรับเงินได้  จากงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมผู้บริโภค โดยภาคธุรกิจเพ่ือนําไป
ทาการโฆษณาที่เจาะจงสําหรับกลุ่มลูกค้า (Targeted advertising) ชี้ให้เห็นว่า แม้บางภาคธุรกิจเช่นธนาคาร       
จะมีกฎหมายเฉพาะควบคุมการเก็บข้อมูลลูกค้า แต่ภาคธุรกิจอ่ืนๆโดยทั่วไปในปัจจุบัน ไม่มีกฎหมายควบคุมการเก็บ
ข้อมูลของลูกค้าเลย กล่าวคือ อาจทําการเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมแต่
อย่างไร  

ทั้งนี้ ลักษณะการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในข้างต้น ล้วนเป็นการจัดการที่ปลายเหตุ เนื่องจากไม่สามารถ
จัดการกับต้นเหตุของปัญหานั้นคือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล เพ่ือเป็นกฎหมายที่จะมาจัดการเพื่อปูองกันการหยิบฉวยข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ประโยชน์ 

ประการที่สอง เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลอาจตราขึ้น            
โดยที่มิได้เกิดจากการตระหนักหรือเรียกร้องสิทธิจากภาคประชาชน แต่ด้วยเหตุผลที่รัฐต้องการส่งเสริมการค้า       
การลงทุน ทั้งนี้เนื่องจาก กฎหมายภายในบางประเทศ อาจใช้ความไม่มีของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศอ่ืน 
มาเป็นเหตุในการกีดกันการค้ากับประเทศนั้นๆ หรืออาจทําให้เกิดอุปสรรค เช่น กรณีสหภาพยุโรป จาก Directive 
95/46/EC มาตรา 25 เป็นที่มาของการที่ประเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายวางเงื่อนไขว่าจะไม่ให้มีการโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังประเทศที่ไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เท่าเทียมกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป (Adequate 
level of protection) นอกจากนี้ ในระดับความตกลงพหุภาคี จะเห็นได้ว่า กรณีการเปิดเสรีด้านบริการตามกรอบ
ของ GATS ซึ่งโดยหลักแล้วประเทศสมาชิกต้องเปิดเสรีการค้าบริการให้ประเทศอ่ืน แต่มีข้อยกเว้นในมาตรา 14          
( Article XIV General Exceptions ) ที่ประเทศสมาชิกอาจมีมาตรการที่จาเป็นเพ่ือคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจาก    
การประมวลและส่งต่อข้อมูล กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อาจไม่เปิดเสรีด้านบริการให้กับประเทศที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีคดีในกรอบของ WTO ที่มีการกีดกันการค้าโดยอ้างข้อยกเว้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

หลักสําคัญของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นหลักพ้ืนฐานสําคัญที่สะท้อนอยู่ในกฎหมายต่างประเทศ
รวมทั้งร่าง พรบ ฉบับต่างๆของไทย เช่น 
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หลักสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม European Union Directive 95/46/EC ที่มีหลักสําคัญ

เช่น การรักษาคุณภาพของข้อมูล มาตรการของการประม วลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อกําหนด                     
ในการประมวลผลข้อมูลชนิดพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะ (sensitive data) สิทธิในการได้รับแจ้งการเก็บ
ข้อมูลต่างๆของเจ้าของข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล          
ของเจ้าของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม 
รวมทั้งยังได้ชี้ให้เห็นประเด็นสาคัญของการปรับแก้ Directive 95/46/EC ที่จะมีหลักที่เข้มข้นขึ้นในการขอ            
ความยินยอมที่จะต้องแสดงออกโดยแจ้งชัด รวมทั้งความเข้มข้นของ right to be forgotten และ right to data 
portability  โดยมีกรณีตัวอย่างกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของเยอรมันและเบลเยียมที่สะท้อนหลักของ Directive 
95/46/EC ดังกล่าว และชี้ให้เห็นว่า ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่มิได้กาหนดหลักความยินยอมไว้ในขั้นตอนการ
เก็บข้อมูลนั้น อาจทําให้การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ เนื่องจากตามหลักการควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลของปัจเจกชนจะต้องได้รับความยินยอมทั้งขั้นตอนการเก็บ การประมวลผล และการเปิดเผยหรือส่งต่อ
ข้อมูล ทั้งนีก้ฎหมายหลายประเทศในยุโรปได้สะท้อนหลักความยินยอมทั้งสามข้ันตอนดังกล่าว  

นอกจาก European Union Directive แล้ว ในบางครั้งยังมีการกล่าวถึง การคุ้มครองข้อมูลตาม        
หลักการ APEC Privacy Framework ในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลมีเพียงการแจ้งให้ทราบ (Notice) ก็เพียงพอแล้ว
นั้น ดังนั้น  กรอบความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น อาจแบ่งแยกกรณีการคุ้มครอง
ในขั้นเก็บข้อมูลได้สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องขอความยินยอมในขั้นตอนของการเก็บ และ กลุ่มที่เพียงมีการแจ้งให้ทราบ
ในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลก็เพียงพอ หากพิจารณาหลักของ Framework ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล           
2 พบว่า Framework นี้เพียงวางกรอบให้มีการแจ้งว่ามีการเก็บและแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บอันจัดอยู่ในกลุ่มที่สอง 
แต่หากยึดหลักการสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แท้จริง ควรที่ต้องขอความยินยอมในขั้นตอน
ของการเก็บ โดยเห็นว่าหลักการของ Framework นี้เป็นมาตรฐานขั้นต่าที่ประเทศอาจกาหนดเงื่อนไขการคุ้มครองให้
สูงกว่าได้  

นอกจากนี้หากพิจารณาเหตุผลทางการค้าหรือทางธุรกิจ ซึ่งผู้ร่างกฎหมายอาจกังวลว่า การขอความยินยอม
ในขั้นตอนการเก็บนั้นจะก่อให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการนั้น ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันภาคธุรกิจบางภาค
เช่น การเงินการธนาคารก็มีการขอความยินยอมในขั้นตอนการเก็บอยู่แล้ว นอกจากนี้ร่างกฎหมายยังสามารถเปิดช่อง
ให้มีการกําหนดกฎหมายลําดับรองเพ่ือกาหนดวิธีการรายละเอียดในการขอความยินยอม ซึ่งอาจกําหนดวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและรวดเร็วได้ ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการค้ามากเกินไปแต่อย่างไร 
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คุณอรวิภา พ่ึงเงิน นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน กล่าวถึง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ 

กิจการสื่อสารมวลชนในประเทศไทย ว่า พจนานุกรมการสื่อสารมวลชน ให้ความหมายของการสื่อสารมวลชนไว้    
โดยสรุปว่า การสื่อสารมวลชน เป็นแบบหนึ่งของการสื่อสาร สามารถกระจายเรื่องราวความรู้ เปิดเผยไปสู่คนส่วนใหญ่ 
ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกัน และไปถึงผู้รับพร้อมกัน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวโน้มทางวัฒนธรรมของมวลชน   
กิติมา สุรสนธิ ได้กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารมวลชนว่า เป็นการสื่อสารกับคนจํานวนมาก มีความเป็น
สาธารณะ รวดเร็ว กว้างขวาง และครอบคลุมผู้รับสารในพ้ืนที่ต่างๆ ได้มากกว่าการสื่อสารประเภทอ่ืนๆ ผู้รับจํานวน
มากมีความแตกต่างกันในเรื่องของคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (heterogeneous) และไม่เป็นที่รู้จักของ
ผู้รับสาร (anonymous) มีความเป็นสาธารณะ (public) ข่าวสารที่ส่งมีความหลากหลาย (variety) จะถูกส่งผ่านช่อง
สารที่เรียกว่า สื่อสารมวลชนไปยังสาธารณชนภายในระยะเวลาสั้นในเวลาเดียวกัน 

บทบาทของสื่อสารมวลชนและสิทธิเสรีภาพ มี 2 ประการ ได้แก่ สิทธิในการแสวงหาข่าวสารและสิทธิการ
รับรู้  โดยสิทธิในการแสวงหาข่าวสาร เป็นเสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสวงหาข่าวสารจึงมีความผูกพันอย่างใกล้ชิด
กับเสรีภาพของประชาชนในการได้รับข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ กล่าวคือ ประชาชนในประเทศใดได้
รับประกันสิทธิเสรีภาพในการได้รับข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นมากเท่าใด อาทิ ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย สื่อมวลชนก็ย่อมมีเสรีภาพในการแสวงหาข่าวสารได้อย่างกว้างขวางขึ้นเท่านั้น เพ่ือที่จะได้เสนอข้อมูล
ข่าวสารและความคิดเห็นแก่ประชาชนได้มากที่สุด  ในขณะที่สิทธิการรับรู้ สิทธิของสาธารณะ  (public)  ที่จะรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือตรวจสอบหรือกําหนดอนาคต คนในสังคมมีสิทธิที่จะรู้เพ่ือนําข้อมูลเหล่านั้นมาตัดสินต่อการเลือก
หรือกําหนดหนทางในการดําเนินชีวิตของเขาเองหรือของสังคมที่เขาดํารงอยู่  เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการ
ครอบครองของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับ จึงการบัญญัติ
รับรองสิทธิลักษณะนี้ไว้ได้ถูกนํามาขยายต่อเป็นกฎหมายที่มีชื่อเรียกว่า  “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540”  
 ความหมายของสิทธิส่วนบุคคลในทางวารสารศาสตร์  ในทางวารสารศาสตร์ สิทธิส่วนบุคคลที่ผู้สื่อข่าว
จะต้องระวัง ไม่ก้าวไปสู่การล่วงละเมิดมีอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ 

1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต่อสาธารณะ (Public Disclosure of Private Facts) เช่น 
การนําภาพถ่ายของผู้อื่นเปิดเผยต่อสาธารณะโดยที่เจ้าของไม่ยินยอม 

2) การบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืน (Intrusion) เช่น การแอบถ่ายภาพ  
3) การใช้ภาพผิดที่ (False Light)  
4) การนําชื่อหรือภาพของบุคคลอ่ืนไปโฆษณาหรือหาผลประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต (Misappropriation) 

 ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนนั้น ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร สื่อมวลชนเองก็มีสิทธิใน
การแสวงหาข่าวสสาร ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมาแสวงหาจุดสมดุล อันได้แก่ สิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
นั้นเอง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะประชาชนหรือสื่อมวลชนไม่สามารถที่จะก้าวล้ําได้ 
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การนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน 

 

กรณีศึกษาของสื่อสารมวลชนกับข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ โดยในประเทศอเมริกา มีกฎหมายละเมิด
ของสหรัฐอเมริกาท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลักคุ้มครอง 4 ประการ คือ 

1) การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัว (Appropriation) เช่น การใช้ชื่อ การแต่งตัวเลียนแบบ 
ล้วนเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัวทั้งสิ้น 

2) การรุกล้ําความเป็นส่วนตัว (Intrusion) อาทิ การดักฟังโทรศัพท์ การแอบถ่ายรูปโดยที่เจ้าตัวไม่
ทราบ เป็นต้น 

3) การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นออกสู่สาธารณะ (Publication of private information) 
4) การเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะ (False Light in the Public Eye) อาทิ การสร้างข้อมูลเท็จ

เกี่ยวกับบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนตนที่ทําให้บุคคลนั้นรู้สึกอับอาย การสร้างข้อมูลให้เกิดความ
เข้าใจผิดในบุคคล 

ประเทศเคนยา สื่อสารมวลชนเคนยาได้กําหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนเคนยา (Kenya 
Code: Code of Conduct for Journalists and the Mass Media) ในหัวข้อการคุ้มครองเด็กมีสาระสําคัญดังนี้ 

1) เด็กจะต้องไม่ถูกระบุตัวตนในกรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นเหยื่อ
พยานหรือจําเลย 

2) เด็กจะต้องไม่ถูกสัมภาษณ์หรือถ่ายรูปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่มีผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ
ที่รับผิดชอบเด็กนั้นอยู่ด้วยเว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเช่นเด็กที่ถูกละเลยหรือ
ถูกทอดทิ้งเป็นต้น 

3) ห้ามติดต่อหรือถ่ายภาพเด็กที่โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจในโรงเรียน 
ประเทศจาไมก้า สมาคมวิชาชีพสื่อสารมวลชนประเทศจาไมกามีข้อกําหนดเกี่ยวกับเด็ก 2 ประเด็นใหญ่ๆดังนี้ 

1) การเสนอข่าวหรือภาพของเด็กและเยาวชนอายุต่ํากว่า 18 ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการส่วนตัววิถี
ชีวิตตลอดจนข้อมูลของพ่อแม่ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
 

สิทธิการรับรู้ สิทธิในการ
แสวงหาข่าวสาร 

 

 
 ค านึงถึง 

 

ค านึงถึง สิทธิส่วนบุคคล 

ประชาชน 
ผู้เป็นเจา้ของ

ข้อมูล

สื่อมวลชน 
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2) ข้อควรหลีกเลี่ยงและข้อพึงปฏิบัติอย่างละเอียดทั้งกรณีการล่วงละเมิดทางเพศและคดีอาชญากรรม

ร้ายแรงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 
 กรณีตัวอย่างของการที่สื่อละเมิดสิทธิส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในข่าวคดีอาชญากรรม กรณีของคดี

ฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่า โดยมีการนําเสนอว่าสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้หลายครั้ง      ใน
แต่ละครั้งก็จะมีการนําเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องสงสัยเหล่านั้น ทั้งที่คดียังไม่ถึงสิ้นสุด ทําให้ผู้ต้องสงสัยเหล่านั้นถูก
ตีตราว่าเป็นผู้กระทําความผิด ทั้งที่คดียังไม่ถึงที่สุด หรือในบางครั้งสื่อมวลชนนําเสนอข้อมูล โดยไม่ได้ทําการปกปิด
ใบหน้า ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อ ผู้ต้องสงสัยก็ตาม รวมถึงมีการนําข้อมูลส่วนบุคคลที่มิใช่สาระสําคัญมาเปิดเผย อาทิ ข้อมูล
พาสปอร์ต ข้อมูลบัตรประชาชน  

กรณีการนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัว อาทิ มีการนําเสนอข้อมูลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ นําเสนอภาพภรรยาที่ถูกทําร้าย ซึ่งถือเป็นการกระทําผิดพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 อันว่าด้วย ห้ามเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นความรุนแรงในครอบครัวอันส่งผลกระทบต่อ
ผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําอีกด้วย หรืออีกกรณีคือการปกปิดภาพ แต่กลับระบุชื่อหรือลักษณะเฉพาะเจาะจง อันนําไปสู่
การชี้ตัวบุคคลในภาพที่ถูกปกปิดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้สื่อยังขุดคุ้ยประวัติของครอบครัวอย่างละเอียด รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอีกด้วย ถึงพฤติการณ์เหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวได้ 

เปรียบเทียบการนําเสนอภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุุน  จะเห็นได้ว่าจะ
ไม่มีการเซ็นเซอร์ รวมถึงมีภาพสะเทือนอารมณ์ ขณะที่สื่อญี่ปุุนนําเสนอภาพผลกระทบต่อพ้ืนที่และบ้านเรือน        
ไม่มีการนําเสนอรูปผู้เสียชีวิตแต่ประการใด 

 

           
 
 
 

การน าเสนอข่าวของสื่อประเทศไทย การน าเสนอข่าวของสื่อประเทศญี่ปุ่น 
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ลักษณะการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนในประเทศเกาหลี ไม่มีการเปิดเผยภาพศพให้เห็นความอเนจอนาถ

ขณะที่ภาพผู้กระทําความผิดจะมีภาพคลุมไว้ โดยมองว่าแม้ตกเป็นผู้ต้องหา แต่สิทธิส่วนตนที่ผู้อ่ืนต้องไม่ละเมิดยังคงมี
อยู่ 

 

                 
 
 
ทั้งนี้ หากร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกประกาศใช้ จะส่งผลอย่างไรต่อสื่อมวลชนดังนี้ 
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ก.  (ฉบับ 22 กรกฎาคม 2557) “มาตรา 16 สรุปความได้ว่า        

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะ เพิกถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ได้” ถ้ามองในมุมของสื่อมวลชนจะเห็นได้ว่าเป็นการจํากัดสิทธิขอบเขตในการแสวงหาข้อมูลของสื่อ 
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะในแง่ของการทํางานของสื่อมวลชน จะเป็นผู้ที่แสวงหาและนําเสนอข้อมูลอย่างรวดเร็ว    การ
จํากัดขอบเขตด้วยการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจึงช่วยลดความเสียหายจากการถูกเปิดเผยข้อมูลได้ 
ออกไปแล้ว อาทิ กรณีการข่มขืนผู้สูงอายุ โดยระหว่างการสอบสวนสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ โดยยังไม่มีการ
พิจารณาตัดสิน ข้อมูลส่วนบุคคลและภาพของผู้ต้องสงสัยก็ได้ถูกนําเสนอไปในวงกว้าง จนได้รับความเสียหาย จนต้อง
ออกมาอ้อนวอนไม่ให้สื่อนําเสนอข่าวของเขาอีก  

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ก.  (ฉบับ 22 กรกฎาคม 2557) มาตรา 19 มีใจความได้ว่า “การ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณี  

1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 
2) เป็นไปเพ่ือ ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลและการขอความยินยอมไม่สามารถกระทําได้ในขณะนั้น 
3) เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล 
4) เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน 
5) เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือสถิติ” 
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ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ก.  (ฉบับ 22 กรกฎาคม 2557) มาตรา 22 19 มีใจความได้ว่า       

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทําการเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ในกรณี 
1) ได้รับยกเว้นตามมาตรา 19 
2) เมื่อบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมข้อมูลปรากฏตัวหรือเข้าร่วมในกิจกรรมด้วยความสมัครใจและกิจกรรม

เปิดเผยต่อสาธารณะ 
3) เพ่ือประกอบการตัดสินความเหมาะสมของบุคคลในการได้รับรางวัลหรือผลประโยชน์อื่นคล้ายกัน 
4) เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับเจ้าของข้อมูล 
5) มีความจําเป็นอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด” 

จากสาระดังกล่าว ไม่ว่าจะกรณีใด ก็ไม่ควรกําหนดข้อยกเว้นต่อการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ก.  (ฉบับ 22 กรกฎาคม 2557)  มาตรา 24 มีใจความ    ได้ว่า 

“ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือใน
ขณะที่จะดําเนินการถึงรายละเอียดต่างๆ” ลักษณะของการกําหนดสาระดังกล่าว ถือว่าเป็นการกําหนดที่ดี เพราะ
เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ก.  (ฉบับ 22 กรกฎาคม 2557)  มาตรา 41 สรุปความได้ว่า 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอดู แจ้งการเปิดเผย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ระงับ ทําลาย” ถือเป็นการให้สิทธิ
เจ้าของข้อมูลและจํากัดอํานาจในการใช้สิทธิของสื่อมวลชน 

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ก.  (ฉบับ 22 กรกฎาคม 2557) มาตรา 5 (3) “ได้บัญญัติยกเว้น
ไม่ให้นําร่างกฎหมายใช้บังคับแก่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ
เพ่ือกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรม” เมื่อพิจารณาจากสาระข้างต้น ถือว่าเป็นการให้ร่างที่ดี แต่
ขณะเดียวกันการกําหนดข้อยกเว้นในมาตรา 5 โดยเฉพาะกิจการสื่อมวลชน เท่ากับเป็นการให้สิทธิเสรีภาพสื่อในการ
แสวงหาข้อมูลเป็นอย่างมาก รวมทั้งการรวบรวมและเปิดเผย แม้ว่าการกระทํานั้นจะส่งผลเสียต่อผู้ที่เป็นจ้าของข้อมูล
มากเพียงใดก็ตาม 

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ข. (ฉบับ 6 มกราคม 2558)  มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะหรือกิจการใดที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดมิให้นําพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ หมายถึงถ้ารัฐออกกฎหมายมายกเว้นตาม
ข้อกําหนดร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ข. ก็จะไม่มีความแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ก. แต่อย่างใด 

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ข. (ฉบับ 6 มกราคม 2558)  มาตรา 20 สรุปความได้ว่าการ
ดําเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทําได้ต่อเมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยและ    
ในมาตรา 21 สรุปความได้ว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะกระทํามิได้เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวมภาย              
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ใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายหรือการเก็บรวบรวมกระทําตามกรอบวัตถุประสงค์  การกําหนดสาระของ
กฎหมายโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ทําให้ไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจเป็น
ข้ออ้างของสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าว ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ข่าวความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือ
ข่าวเรื่องส่วนตัว 

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ข. (ฉบับ 6 มกราคม 2558) มาตรา 22  สรุปความได้ว่า ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ ก่อนหรือในขณะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ถึงรายละเอียดต่างๆ (ไม่ต้องขอความยินยอม) จากข้อกําหนดดังกล่าว เป็นเพียงการแจ้งให้
ทราบเท่านั้น ไม่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใด 

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ข. (ฉบับ 6 มกราคม 2558) มาตรา 23 สรุปความได้ว่า การเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามมาตรา 22 ในกรณี 

1) เพ่ือวางแผนหรือการสถิติของหน่วยงานรัฐ 
2) เพ่ือประโยชน์แก่การสืบสวน หรือพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
3) เพ่ือปูองกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
4) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย 
5) เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

จากการกําหนดสาระดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล ที่จะไม่กระทําการแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลได้รับทราบ ซึ่งการกระทําดังกล่าวก็ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อและโทรทัศน์ในข้อ 6  อันว่าด้วยการนําเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เช่นเดียวกับจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ที่
ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและต้องปกปูองคุ้มครองเด็กและสตรี ผู้ด้อยโอกาสและไม่ซ้ําเติมความทุกข์และ       
โศกอนาฏกรรมของผู้อื่น 

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ข. (ฉบับ 6 มกราคม 2558) มาตรา 24  สรุปความได้ว่า ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงได้     
ในกรณี  

1) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม 
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับการยกเว้นตามมาตรา 23 
3) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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การไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมในลักษณะดังกล่าว  จะเห็นได้ในกรณีของเด็กหญิงวัลลี ที่ถูกนําเรื่องราวมา

นําเสนออย่างล้อเลียน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียและกระทบต่อการทํางานในปัจจุบัน ดังนั้นการนําเสนอข้อมูลจึงจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

มาตรา 26 สรุปความได้ว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ถ้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์        
ในกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 23 ถ้ามีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคสอง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลต้องบันทึกหมายเหตุการณ์ใช้และเปิดเผย และแจ้งถึงการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบภายหลังโดยไม่ชักช้า” การเปิดช่องให้มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ถือว่าละเมิดสิทธิ
ของเจ้าของข้อมูล เพราะหากเจ้าของข้อมูลไม่มีความยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูล แต่สื่อมวลชนสื่อมวลชนได้นํามาเปิดเผย
ก่อนแล้ว ทําให้ข้อมูลถูกเปิดเผย แม้ว่าบางกรณีอาจสามารถยกเลิกการเก็บข้อมูลได้ แต่ข้อมูลนั้นได้เปิดเผยต่อผู้
รวบรวมไปแล้ว 

มาตรา 28 สรุปความได้ว่า เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณี 

1) เป็นการขัดกับกฎหมายอ่ืน 
2) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
3) กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
4) มีผลต่อการสืบสวน 
5) เพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

ไม้ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้โดย
ไม่ควรมีข้อยกเว้น 

วิเคราะห์เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ ก. และ ฉบับ ข.  เมื่อเปรียบเทียบ
ร่าง ทั้ง  2 ฉบับ แล้ว พบว่า ร่างทั้ง 2 ฉบับ ล้วนให้สิทธิเสรีภาพต่อสื่อมวลชนอย่างมากเช่นเดียวกันในเรื่องของ
เสรีภาพในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในประเด็น 1) การมิได้กําหนดขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด ทําให้ไม่ชัดเจน 2.) การขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลจากเจ้าของข้อมูล และ 3) สิทธิในการเป็นเจ้าของข้อมูลของตน 

ประโยชน์สาธารณะในมุมมองของนักวารสารศาสตร์  ประโยชน์สาธารณะในมุมมองของนักวารสารศาสตร์    
ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ คือ  

1) การนําเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ คือ การนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่มีผลกระทบต่อสังคม
ส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นภัยต่อสังคมโดยรวม หรือจะเป็นข่าวที่เป็น
ประโยชน์กับสังคมโดยรวมก็ตาม อาทิ ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายบ้านเมือง 
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2) การรายงานข่าวที่เกี่ยวกับบุคคลสาธารณะที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและถูกจับตามองจากสังคม       

ซึ่งเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะผู้นั้น
เพ่ือตอบสนองความต้องการรับรู้ของสังคม  

ในทางวารสารศาสตร์ถือว่าสิทธิส่วนบุคคลของคนแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลผู้นั้น     
ในสังคมด้วย กล่าวคือ เมื่อบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลสาธารณะ (Public Figure) สิทธิส่วนบุคคลของเขาก็จะลดน้อยถอย
ลง อาทิ ดารา ผู้ที่ตองการให้ชื่อของตนติดปาก นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ขอบรัฐ เพราะเกี่ยวข้องกับการบริหาร
ประโยชน์ส่วนรวม โดยเราสามารถล่วงรู้ข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะได้ ในส่วนของด้านความเป็นส่วนตัว     
ยังถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ควรละเมิด 

ทางวารสารศาสตร์ มีเกณฑ์คร่าว ๆ ที่สื่อมวลชนควรระลึกในการตัดสินใจเลือกท่ีจะกระทํา 3 ประการ ได้แก่ 
1) การตัดสินใจนั้น ต้องไม่ผิดจากมโนสํานึกหรือผิดต่อความยุติธรรม (decency and fairness) 
2) ต้องคํานึงถึงค่านิยมของสังคม มาตรฐานแห่งการยอมรับของสังคมในขณะนั้นเป็นอย่างไร  
3) ความสง่างามแห่งความเป็นมนุษย์ (dignity) จะต้องไม่ถูกทําลายด้วยการอ้างอภิสิทธิ์ของสื่อมวลชน 

โดยจุดสมดุลที่เหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลส่วนบุคคลคือ สื่อมวลชนต้องไม่ใช้สิทธิของตนไปละเมิดต่อ
สาธารณะและสิทธิส่วนบุคคลต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ กล่าวคือประโยชน์สาธารณะคือสิ่งที่ทุกฝุายต้องคํานึง  

 
 
 
 
 

 
จุดสมดุลในการนําเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของสื่อมวลชน 

 
คุณกฤษฎา แสงเจริญทรัพย์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุง เทพธนบุรี   กล่ าวถึง  ที่มาของ                  

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่า ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป 
ทําให้มีการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายยังครอบคลุมไม่ถึง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ        
ความเป็นอยู่ส่วนตัวอันไม่พึงเปิดเผย ประวัติอาชญากรรม หรือกิจกรรมส่วนตัวอ่ืนๆที่ควรปกปิดเป็นความลับ  

สําหรับประเทศไทยได้มีการร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกมาแล้วทั้งสิ้น 2 ฉบับ  ร่างพ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแรก ได้ผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้นําเข้าสู่สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติไปตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่สอง คณะรัฐมนตรีได้
ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มร่างกฎหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิตอล โดยทาง 

สิทธิสื่อมวลชน 
ประโยชน์
สาธารณะ 

สิทธิส่วนบุคคล 
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สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้แจ้งว่าให้เอาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่สอง
เป็นตัวหลัก 

จากสถานการณ์ที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่อนข้างสูง รวมทั้งการมีระบบสื่อสารที่ทั่วถึง   
ทําให้การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกระทําได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันนํามาซึ่ง
ความเดือดร้อนรําคาญ หรือความเสียหายในกรณีที่มีการนําไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับ            
ความยินยอม แม้ว่าจะได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางเรื่อง แต่ก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ
กํากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องมีการตราพ.ร.บ.
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาบังคับใช้ 

ทั้งนี้ จากสาระของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับร่างโดยสพธอ.  สามารถตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นได้
ดังนี้ 

มาตรา 17 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัย
ว่ากระทําการอันเป็นการฝุาฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น และมีโอกาส
โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามสมควร เว้นแต่ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้นํามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 
1) เมื่อมีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่ง

ผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
2) เมื่อจะมีผลทําให้ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎต้องล่าช้าออกไป 
3) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคําขอ คําให้การ หรือคําแถลง 
4) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ 
5) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

เนื่องด้วยร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีลักษณะเป็นกฎหมายอาญา ดังนั้นหัวใจหลักของวิธีพิจารณา
ความอาญาได้แก่ การสิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเต็มที่ในการแก้ข้อกล่าวหา ชี้แจงแสดงเหตุผลของตัวเอง ซึ่งตาม
ลักษณะของการกําหนดว่า “...ให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามสมควร 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน...” ซึ่ง “ความจําเป็นรีบด่วน”ที่ไม่มีการระบุคํานิยามที่ชัดเจน การอ้างความจําเป็น
รีบด่วน  อาจทําให้ผู้กล่าวหาไม่สามารถนี้ ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น และมีโอกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานได้ อันขัดกับหลักวิธีพิจารณาความอาญาเป็นอย่างยิ่ง 

อนุมาตรา 4 ว่าด้วย “...ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระทําการอันเป็นการฝุาฝืนบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตาม 
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สมควร เว้นแต่เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้” ซึ่งผิดหลักการดําเนินวิธี
พิจารณาความอาญาอย่างยิ่ง รวมถึงการกําหนดลักษณะตามอนุมาตรา 4 มีความไม่ชัดเชน  

อนุมาตรา 5 กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ก็ไม่มีการกําหนดที่ชัดเจนด้วยเช่นกัน อาจทําให้
กระทบต่อการสิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเต็มที่ในการแก้ข้อกล่าวหา ชี้แจงแสดงเหตุผลของตัวเอง ตามหลักของวิธี
พิจารณาความอาญาได้เช่นกัน 

มาตรา 18 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาที่
คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําการ
ตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา  ซึ่งการบัญญัติดังกล่าว             
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายทั่วไป แต่หากสามารถเห็นได้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง รวมถึงการกําหนดว่า “...
กระท าการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา...” ถือว่าไม่เป็นธรรม
อย่างยิ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น ประกอบกับการขัดหลักคิดทั่วไปว่าให้สันนิฐานว่าบุคคลทุกคนกระทําการโดย
สุจริต นําสืบพิสูจน์ว่าไม่สุจริตเป็นหน้าที่ของผู้เสียหาย ซึ่งผลของการบัญญัติไว้เช่นนี้จะเป็นอุปสร รคต่อการนําสืบ
พิสูจน์ แม้ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นแล้วก็ตาม 

มาตรา 25 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง      
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่ง
กระทบความรู้สึกของผู้อื่นหรือประชาชนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ 

1. ได้รับยกเว้นตามมาตรา 23 (2) (3) หรือ (5) 
2. กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ลักษณะข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลอ่อนไหว ในอนุมาตรา 2 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งไม่ควร
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะกําหนดเป็นข้อยกเว้นเพื่อเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหว 

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการใช้หรือเปิดเผย
ตามวัตถุประสงค์หรือเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม 
และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  ในกรณีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 23 ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จําเป็นต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยข้อยกเว้นตามมาตรา 23 ที่ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลเพ่ือทราบ อนุมาตรา 6 กรณีอ่ืนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  แม้ว่ากฎหมายจําเป็นต้องเปิดช่องในการเพ่ิมเติมข้อบัญญัติบางประการตาม อนุมาตรา 6           
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการบังคับใช้จริง โดยที่ไม่ต้องยกร่างใหม่ แต่หากมีการกําหนดกฎกระทรวง
เพ่ิมเติมที่อาจมีลักษณะของการจํากัดตัดสิทธิของประชาชนก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่มีความเหมาะสม ดังนั้นจึงไม่ควร             
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มีข้อยกเว้น และหากว่ามีความต้องการในการแก้ไขเพ่ิมเติม ควรมีการเสนอเพ่ิมเติมโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจะ       
มีความเหมาะสมมากกว่า 

ข้อสังเกต ร่างฯมาตรา 23 ประกอบ มาตรา 26 โดยในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ในการที่ผู้ควบคุมข้อมูลจะใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ในขณะที่มาตรา 22 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงรายละเอียดในการเก็บข้อมูลนั้นๆตามที่
กฎหมายกําหนด จากข้อกําหนดดังกล่าว ไม่ได้กล่าวถึงการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
แต่ประการใด เป็นเพียงแค่การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลรับทราบเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการสากลข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งทําให้มาตรฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยมีมาตรฐานไม่เทียบเท่ากับต่างประเทศ 

ร่างมาตรา 28 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ        
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

1) เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืนหรือคําสั่งศาล 
2) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
3) กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ 
4) มีผลต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดี

ของศาล 
5) เพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 

ข้อสังเกตว่าการการยกเว้น ไม่ให้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูล 
หรือสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นดังกล่าว ซึ่งพิจารณาดูแล้วมีความย้อนแย้งเป็นอย่างมากว่าด้วยเหตุใดเจ้าของข้อมูลจึง
ไม่มีสิทธิขอข้อถึงข้อมูลขอตัวเองโดยเฉพาะการเข้าถึงเพ่ือการคุ้มครองตนเอง 

การที่เรายินยอมเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของเราในพ้ืนที่หนึ่ง จะทําให้ความเป็นส่วนตัวของเราในข้อมูลนั้น
สูญเสียไปในพ้ืนที่อ่ืนๆด้วยหรือไม่? มีคํากล่าวที่ว่า “ถ้าเราเปิดเผยความลับให้กับสายลม เราจะไปตําหนิสายลมไม่ได้ 
ถ้าสายลมหยิบนําความลับของเราไปบอกต่อกับต้นไม้” ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เหตุใดเราจะสามารถตําหนิสายลม
ไม่ได ้ 

เราสามารถแบ่งพ้ืนที่ทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความเป็นจริงได้เป็น 3 ลักษณะ  
1) พ้ืนที่สาธารณะโดยแท้ เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
2) พ้ืนที่ส่วนบุคคลโดยแท้ เป็นพื้นที่ท่ีเจ้าขอเจตนาคงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัว  
3) พ้ืนที่กึ่งสาธารณะ เป็นพื้นที่ท่ีเปิดให้เฉพาะคนบางกลุ่ม บุคคลที่จะสามารถก้าวล่วงเข้ามาได้ จะต้อง

ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ 
 ลักษณะของความยินยอม 

1) ความยินยอมในการให้รับรู้ข้อมูล  
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2) ความยินยอมในการให้เผยแพร่ข้อมูล 

 การที่ยินยอมที่ให้ได้รับรู้ข้อมูลในพ้ืนที่สาธารณะ สามรถอนุมานได้ในลักษณะหนึ่งว่าเรายินยอมให้ผู้อ่ืน
เผยแพร่ข้อมูลของเราต่อผู้อ่ืนได้ ในขณะที่พ้ืนที่ส่วนบุคคลโดยแท้ ผู้ที่เรายินยอมให้รับรู้ข้อมูล คือบุคคลที่เรายอมรับ
หรือเลือกแล้วในระดับหนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลจะเข้มข้นทําให้สามารถอนุมานได้ในลักษณะที่ไม่
ต้องการให้มีการนําข้อมูลเหล่านั้นไปเผยแพร่ต่อ ในส่วนของพ้ืนที่กึ่งสาธารณะนั้น อาจเป็นไปในลักษณะของการ
เผยแพร่ข้อมูลให้รับรู้ได้ แต่บุคคลอ่ืนไม่สามารถนําข้อมูลนั้นไปเผยแพร่ต่อได้หรือหากต้องการเผยแพร่ต่อ จะต้องมี
การขอความยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเสียก่อน ไม่สามารถนําไปเผยแพร่ต่อโดยพละการได้  
 กล่าวคือ การยินยอมให้รู้กับการยินยอมให้เผยแพร่มีความแตกต่างกัน 
 หากเราสมัครใจนําตัวเองไปอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ หรือกึ่งสาธารณะ จําเป็นหรือไม่ว่าสิทธิส่วนบุคคลของเรา
จะหมดสิ้นไปด้วย? สิทธิ  เราต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นท่ีรูปแบบใดก็ตาม ขณะเดียวกันผู้
ที่เป็นเจ้าของข้อมูลก็จําเป็นที่จะต้องตระหนักและหวงแหน เพราะว่าเป็นสิทธิของเราที่ไม่ว่าใครก็ละเมิดมิได้ 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากวงประชุม 

 ตัวแทนจาก สพธอ. กล่าวถึง หลักการขอความยินยอมเพ่ือขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยร่างพ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับข.ได้มีการนําหลักการสากลมาร่วมพิจารณา นั้นคือ APEC privacy framework 
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิก ในส่วนของการเก็บข้อมูลนั้น เป็นเพียงการ “แจ้งให้ทราบ” 
เท่านั้น เนื่องจากต้องมองในมุมของการไหลเวียนของข้อมูล data free flow เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวทาง
เศรษฐกิจด้วย 

 ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการไหลของข้อมูล (information free flow) นั้น จําเป็นที่จะต้องมี
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเข้าใจได้ว่าการพิจารณาหลักการ APEC privacy framework มาใช้เป็น
ฐานในการกําหนดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือลดทอนสาระบางประการที่จะเอ้ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยกันไปได้เพราะหลักการ APEC privacy framework มีความอลุ้มอล่วยมากกว่า European 
Union Directive 

 หลักการของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดมาดีมาก เพราะเป็นไปเพ่ือแก้ไข คุ้มครอง             
แต่ปัญหาอยู่ท่ีการออกแบบกฎหมาย ซึ่งจะไม่ตอบสนองต่อหลักการ ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงน่าจะปรับปรุง 

 มองว่าการได้รับความยินยอมเป็นส่วนสําคัญ เพราะเป็นกฎหมายเพ่ือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อน
หน้าจะลงทะเบียนซิม ยังไม่มีใครโทรหา แต่ภายหลังจากลงทะเบียนมีหลายหน่วยงานโทรหา ซึ่งกรณีนี้แสดง
ให้เห็นว่าภายหลังจากท่ีเราลงทะเบีนไปยืนยันตัวตน ข้อมูลของเรากลับไหลออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัว ดังนั้นการ
ขอความยินยอมจึงสําคัญไม่ว่าจะเก็บหรือไปเผยแพร่ก็ตาม 
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จดหมายเชิญเข้าร่วม 
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ก าหนดการจัดเวท ี
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โปสเตอร์ประชาสมัพันธ ์
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(นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล) 
ผู้จัดการมูลนิธิเพ่ืออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง 

(.....9......../....เมษายน....../....2558.......) 
                   รับรองรายงานถูกต้อง 
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