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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) 
๑ 

ส่วนท่ี ๑  
สภาพปัญหาและประเภทของการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์  

๔ 

ส่วนท่ี ๒  
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 

๑๑ 

ส่วนท่ี ๓ 
กรณีความรับผิดจากการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

๑๓ 
 

ส่วนท่ี ๔  
ข้อควรปฏิบัติ : ข้อเสนอแนะ 

๑๙ 

ประเด็นปัญหาถาม ตอบ เสริมความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) ๒๓ 
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สํา
นัก
งาน

เลข
าธ
ิกา
รส
ภา
กา
รศึ
กษ
า



� 

 

 

 

 
บทนาํ 

 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แทบ็เล็ต) 
 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์  Tablet Computer หรือเรียกส้ันๆ ว่า "แท็บเล็ต - Tablet" คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่สามารถใช้ในขณะเคล่ือนที่ได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการทํางานเป็นอันดับแรกมีคีย์บอร์ด
เสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนท่ีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน๊คบุ๊คแบบ 
convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนหรือแบบสไลด์ก็ตาม 
   แท็บเล็ตพีซี  มีลักษณะเหมือนหน้าจอเด่ียวจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบเดิมหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์
มือถือท่ีถูกปรับขนาดข้ึนในฐานะที่เป็นก่ึงไฮบริดของแล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์ แต่หน่ึงในความก้าวหน้าท่ีสําคัญท่ี
ทําให้เครื่องTablet PC ท่ีเป็นไปได้คือการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ที่ใช้พลังงานตํ่า อีกคุณสมบัติมาตรฐานของ
เครื่อง Tablet PC ซึ่งแตกต่างจากโน้ตบุ๊ค คือการป้อนข้อมูลที่มีสไตลัส Tablet PC ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ 
สไตลัสสําหรับงานประจํามากท่ีสุด เครื่อง Tablet PC โดยท่ัวไปมีชนิดของการเขียนด้วยลายมือท่ีผู้ใช้โต้ตอบกับ
คอมพิวเตอร์โดยการวาดโดยตรงบนหน้าจอด้วยปากกา ซึ่งแตกต่างจากโน๊ตบุ๊ค โดยคอมพิวเตอร์แบบพกพา   
(แท็บเล็ต)มีหน้าจอสีขนาดเต็มฮาร์ดไดรฟ์ ภายในและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะช่วย
เพิ่มการใช้งานของคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) สําหรับงานนําเสนอท่ีสาธารณะ ความละเอียดหน้าจอท่ี
เหมาะสําหรับใช้กับเคร่ืองฉายวิดีโอ ซึ่งหมายความว่าแม้จะเป็นงานนําเสนอมัลติมีเดียที่มีความซับซ้อนสามารถ
โหลดเข้าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) โดยไม่มีความเส่ียงของการทํางานหน่ึงในผู้ผลิตเคร่ือง Tablet PC มี
การประกาศรูปแบบที่มุ่งเน้นเฉพาะตลาดการศึกษาคุณสมบัติท่ีน่าสนใจ ของ"ผู้สอน"รูปแบบเป็นแบบ built - in 
ระบุลายน้ิวมือ อาจเป็นประโยชน์สําหรับครูท่ีต้องการนําข้อมูลท่ีเป็นความลับ (เกรด, สอบข้อมูลการวิจัย, ฯลฯ) 
  สําหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) พีซีมีข้อดีกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คท่ีใช้กันทั่วไป 
(เกือบทั้งหมดถ้าใช้ร่วมกับแป้นพิมพ์และเมาส์) และยังเพิ่มความสามารถใหม่บางส่วน เช่น  
  ๑. อาจารย์ผู้สอนสามารถนําเสนองานโดยใช้ปากกาสไตลัสแทนการวาดด้วยเมาส์, การวาดภาพที่มี
ส่ิงประดิษฐ์ปากกาที่เหมือนจะง่ายสําหรับคนส่วนใหญ่ 

๒. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ท่ีสามารถใช้แผนภูมิในการนําเสนอท้ังในแนวนอน หรือแนวต้ัง  
สะดวกสําหรับการแสดงวัสดุที่อาจได้รับมาในรูปแบบแนวต้ัง (เช่นหนังสือส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบแนวต้ัง) 
  ๓.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะนํ้าหนักเบาและมีแบตเตอร่ีที่ใช้งานได้นาน จึง
เป็นส่ิงสําคัญหากผู้สอนอาจอยู่ห่างจากแหล่งจ่ายไฟและต้องการระยะเวลานานกับการใช้งานภาคสนาม 

๔. มีการพัฒนาโปรแกรมยอดนิยมให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก เมื่อต้องการเปล่ียนไปใช้เครื่องTablet  
PC จึงเป็นเรื่องง่ายพอสมควรโปรแกรมยอดนิยม (เช่นชุดโปรแกรม Microsoft Office) โดยไม่ต้องฝึกอบรมยาว
หรือการปรับตัวให้เสียเวลา 

โครงการคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษาไทยได้เลือกใช้แท็บเล็ตท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด (Open Source) ท่ีอนุญาตให้นักพัฒนาหรือผู้ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลด 
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Source Code เพื่อนําไปพัฒนาในแบบฉบับของตน หรือนําไปใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซ่ึงก็มีหลายบริษัทช้ัน
นําที่ได้นําแอนดรอยด์ ไปเป็นระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ของตนเอง เช่น SAMSUNG 
ได้นําแอนดรอยด์ มาพัฒนาโดยสร้างแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่มีช่ือว่า TouchWiz ซึ่งเป็นระบบติดต่อกับผู้ใช้ท่ีพัฒนา
ต่อยอดจากแอนดรอยด์ทําให้การใช้งานง่ายต่อผู้ใช้มากขึ้น 
  การให้ผู้เรียนและผู้สอนมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เป็นของตนเองอย่างท่ัวถึงจึงเป็นปัจจัย
สําคัญที่ช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจของผู้เรียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน   
  สําหรับในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนน้ัน พบว่าการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(แท็บเล็ต) น้ัน ช่วยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรหรือการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การสร้างให้เกิดผลสําเร็จ
ดังกล่าวน้ันต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและการจัดการด้านต่างๆ จากผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนให้มี
เครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless Network) และเครื่องฉายภาพแบบไร้สาย (Wireless Data Projector) ท่ี
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด รวมท้ังควรจัดให้มีการวางแผนจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งท้ายที่สุดจะพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) น้ัน จะสามารถ
สร้างให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายและมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ทอปและแล็ปทอป
ประกอบการเรียนการสอนท่ีมีใช้งานกันอยู่ในสถานศึกษาโดยทั่วไป  
  อน่ึง ส่ิงท่ีผู้บริหารควรให้ความสําคัญยังประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี  
  ๑. การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีอย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการใช้งานท้ังในด้าน
สถานท่ี/จุดที่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย โครงข่าย และเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ือง  
  ๒. การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้สอน เพื่อลดความกังวลในการใช้งาน ให้มีความเช่ียวชาญใน
ซอฟต์แวร์สนับสนุนต่างๆ รวมทั้งให้มีความสามารถและความชํานาญในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ( L A N )  ของ 
สถานศึกษา  
   ๓. การเสริมสร้างความมั่นใจของผู้สอน โดยจัดให้มีการแลกเปล่ียนแนวคิด มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการแบ่งปันทรัพยากรท่ีพัฒนาหรือใช้งาน ตลอดจนมีการยกย่องชมเชยผู้สอนต้นแบบ 
(Champion)  
  ๔. การจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้งาน  โดยโรงเรียนหลายแห่งที่อยู่ในโครงการศึกษาดังกล่าว   
ได้เรียกร้องให้มีการกําหนดขั้นตอนท่ีชัดเจนในการแจกจ่ายคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ให้กับผู้เรียน 
สามารถติดตามการจัดเก็บ การใช้งานและการบํารุงรักษาได้ นอกจากน้ี ยังได้ให้ความสําคัญลงในส่ิงที่เป็น
รายละเอียดในบางประเด็นอาทิเช่น พื้นที่และความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่ผู้เรียนได้บันทึกไว้  
  ๕. ความสามารถในการใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองของคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ก็เป็นอีกปัจจัย
สําคัญอีกประการหน่ึง เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสถานศึกษาควรพิจารณาความเหมาะสม
ในการจัดให้มีผู้ช่วยในห้องเรียน เพื่อคอยแก้ไขปัญหาทางเทคนิค จัดให้มีหน่วยสนับสนุนท่ีมีความพร้อม ท้ังในด้าน 
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การซ่อมบํารุงการมีอุปกรณ์สํารองและการแก้ปัญหาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่หรือแม้แต่แก้ไขปัญหา
เสถียรภาพของเครือข่ายดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  
  ๖. การจัดให้ผู้สอนมีเวลาเพียงพอสําหรับการจัดเตรียมบทเรียน ส่ือการสอน แบบทดสอบ ที่ใช้งานร่วมกับ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)  รวมทั้งการจัดให้มีเวลาเพียงพอสําหรับปรับแต่ง คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(แท็บเล็ต) ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน  
  ๗. การจัดระบบท่ีมีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนสามารถจัดเก็บและนําส่งผลงานของตนเอง โดยให้พิจารณาถึง
การจัดเก็บและนําส่งงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย รวมท้ังการจัดเก็บและนําส่งด้วยแฟลชไดร์ฟในกรณีท่ีเครือข่าย 
ไม่สามารถใช้งานได้  
  ๘. ความกว้างและความสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) รวมทั้งความสว่างและระบบ
แสงที่เหมาะสมของห้องเรียน ก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญท่ีไม่ควรมองข้าม เพราะส่งผลต่อความสนใจและแรงจูงใจของ
ผู้เรียน  
  ๙. ข้อเสนอแนะสําคัญคือ ควรให้มีการเริ่มใช้งานกับผู้เรียนและผู้สอนในบางกลุ่มก่อน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ให้เริ่มจากกลุ่มที่มีประสบการณ์และมีแนวโน้มว่าจะสร้างให้เกิดความสําเร็จก่อน เพื่อให้เป็นแกนนําในการแบ่งปัน
ประโยชน์และประสบการณ์ในเชิงบวก และขยายผลไปยังกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป  
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ส่วนท่ี ๑ 

สภาพปญัหาและประเภทของการกระทําความผิดทางคอมพวิเตอร ์

สภาพปัญหาเก่ียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมไอที คอมพิวเตอร์จึงมีความสําคัญในชีวิตประจําวัน โดยคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือท่ีสําคัญในการช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการทํางานด้านการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กันในรูปแบบส่ือท้ังภาพเสียงตัวอักษรและมัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็วทันเวลา แต่ในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์
ในทางไม่เหมาะสม เช่น นําไปใช้แพร่ภาพ ลามกอนาจาร นําภาพไปตัดต่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้ผู้อ่ืน
เสียหาย ก่อกวนทําร้ายผู้ใช้คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
หลอกลวง ก่อการร้าย เป็นต้น การป้องกันปราบปรามและจับกุมดําเนินคดีแก่ผู้ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ทําให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หรือเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ จึงเป็นเร่ืองจําเป็นท่ีจะต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เน่ืองจากผลของการกระทําผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างและรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความสงบสุข และศีลธรรม รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  อีกทั้งจากการ
ประกอบอาชญากรรม ทางคอมพิวเตอร์น้ันมีความแตกต่างจากการประกอบอาชญากรรมแบบอ่ืน ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีกฎหมายที่บังคับลงโทษผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยตรง คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายท่ีบัญญัติออกมาสอดคล้องและทันสมัยกับ  ยุคไอที
ที่ข้อมูลข่าวสารเป็นวัตถุท่ีไม่มีรูปร่างเอกสารไม่ได้อยู่ในแผ่นกระดาษอีกต่อไป ซ่ึงกฎหมายว่าด้วยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์คุ้มครองไปถึงการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การโจรกรรมเงินในบัญชีลูกค้า
ของธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ในการปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ การโจรกรรมความลับของบริษัทต่างๆที่เก็บไว้
ในคอมพิวเตอร์ การปล่อยไวรัสเข้าไปในคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการก่อวินาศกรรมด้วยเพราะรูปแบบการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทวีความซับซ้อนและ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทําให้การสืบสวนมีความยากลําบาก  

ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีบังคับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ คือ  
๑.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
๒.  ประมวลกฎหมายลักษณะแพ่งและพาณิชย์ 
๓.  ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา 
๔.  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๕.  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖.  พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎกระทรวงฉบับ

ที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๗.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

(กรณีครูลอกเลียนผลงานทางอินเตอร์เน็ต) 
๘.  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีเด็กกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์) 
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การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์        
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ คือ การกระทําการท่ีถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายและเป็น

การกระทําผ่านหรือโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ในการกระทําความผิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล 
ของคอมพิวเตอร์ หรือบุคคล 

เน่ืองจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของ
มนุษย์ หากมีผู้กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานตามคําส่ังท่ีกําหนดไว้หรือทําให้
การทํางานผิดพลาดไปจากคําส่ังท่ีกําหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทําลายข้อมูลของบุคคล 
อ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมี
ลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ 
รัฐรวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงต้องมีกฎหมายและมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปราม
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์  

ประเภทความรับผิดและลักษณะการกระทํา 
 ประเภทของความรับผิดที่เกิดการใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต จะมีการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์โดยจําแนกฐานความผิดและลักษณะการกระทําดังต่อไปน้ี 
   ๑.  การหม่ินประมาททั้งทางแพ่งและทางอาญา 

  การหม่ินประมาททางอินเทอร์เน็ต คือ การใส่ความผู้อ่ืนไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ เช่น เขียน พิมพ์
ข้อความ หรือแสดงกริยาต่างๆทางอินเตอร์เน็ต โดยการใส่ความดังกล่าวน้ัน ต้องเป็นการกระทําให้บุคคลท่ีสาม
รับทราบ ซึ่งเป็นการกระทําให้ผู้ถูกใส่ความน้ัน ได้รับความเสียหาย ดังน้ัน ผู้กระทําการหม่ินประมาท จะมีความผิด
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา กล่าวคือ การหมิ่นประมาทน้ัน ผู้กระทําผิดจะมีความผิดทางแพ่ง ฐานละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๓๑ ซ่ึงมีหลักการสําคัญ คือ ผู้กระทําได้กล่าว หรือไขข่าวแพร่หลาย 
ซึ่งข้อความที่ขัดต่อความเป็นจริง เป็นผลให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ต่อช่ือเสียงเกียรติคุณ นอกจากน้ีการหมิ่น
ประมาท ยังถูกบัญญัติให้เป็นความผิดหน่ึง ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖๒ ซึ่งลักษณะการกระทําคือ 
ผู้กระทําความผิดได้ใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อ่ืนเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูก
เกลียดชัง การพิจารณาข้อความท่ีเป็นการหมิ่นประมาทในทางอาญาน้ัน อาจเป็นความจริง หรือเท็จก็ได้ดังที่เคยมี
คํากล่าวว่า "ย่ิงจริงย่ิงผิด" เพราะกฎหมาย มุ่งพิจารณาแต่เพียงว่าถ้ามีการกล่าวถึงบุคคลอ่ืน ในด้านที่ไม่ดีแล้ว 
ย่อมจะทําให้สังคมไม่สงบสุข ไม่ว่าข้อความน้ันจะเป็นจริงหรือไม่กรณีความผิดทางอาญา ในการหม่ินประมาททาง
อินเตอร์เน็ต จะมีความผิดตามมาตรา ๓๒๖ ตามประมวลกฎหมายอาญา และหากนําข้อความ หรือภาพที่มี

                                                           

�
 มาตรา ๔๒๓ ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคล

อ่ืนก็ดี หรือเป็นท่ีเสียหายแก่ทางทํามาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอ่ืนก็ดี ท่านว่าผู้น้ันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
เขาเพ่ือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การน้ัน แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้ 
 ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการน้ันด้วยแล้ว 
ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทําให้ผู้น้ันต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ 
�
 มาตรา ๓๒๖ ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนตอ่บุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อื่นน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้น้ัน

กระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงป ีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรอืทั้งจําท้ังปรับ 
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ลักษณะหม่ินประมาท ไปลงไว้ในเว็บไซต์ คนท่ัวไปย่อมสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อันเป็นลักษณะของการ
โฆษณาด้วยภาพ หรือตัวอักษรที่ทําให้ปรากฏด้วยวิธีใด อย่างหน่ึงก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดสําเร็จใน
ความผิดฐานหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ตน้ัน จะถือว่าความผิดสําเร็จเม่ือใด เมื่อพิจารณาถ้อยคําท่ีว่า "โดย
ประการที่ทําให้ผู้น้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ืน หรือถูกเกลียดชัง" ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒๖ น้ันไม่ใช่ผลของการ
กระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท  ที่ต้องถือว่าเป็นความผิดสําเร็จแล้ว แต่จะพิจารณาว่าผิดสําเร็จ หรือไม่จาก
วิญญูชนทั่วไป (บุคคลท่ัวไป) ว่าเมื่อได้รับทราบข้อความน้ันแล้ว เห็นว่าน่าจะเกิดความเสียหายแต่ผู้อ่ืนหรือไม่ ถ้า
เห็นว่าน่าจะเสียหาย ผู้กระทําก็จะมีความผิดแล้ว แต่ถ้าบุคคลทั่วไปเห็นว่าไม่น่าจะเสียหายแต่ผู้อ่ืน ผู้กระทําก็ไม่มี
ความผิด และต้องได้ข้อเท็จจริงว่า บุคคลที่สามรับทราบข้อความน้ันแล้ว จึงจะถือว่าเป็นความผิดสําเร็จ แต่ถ้า
บุคคลที่สามยังไม่ได้รับทราบข้อความน้ันเลย ก็เป็นแต่เพียงขั้นพยายามหม่ินประมาทเท่าน้ัน คือ ผู้กระทําได้กระทํา
ไปตลอดแล้ว แต่การกระทําไม่บรรลุผล 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๖/๒๕๒๕ 
ข้อความที่ลงหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์ "มองมุมนอก" ของหนังสือพิมพ์รายวัน "มติชน" นอกจาก
ระบุถึงช่ือและนามสกุลของโจทก์แล้ว ยังลงรูปโจทก์ด้วย ทั้งข้อความก็หมายถึงโจทก์เป็นส่วน
ใหญ่ และข้อความดังกล่าวมีความหมายว่าโจทก์ประพฤติปฏิบัติตนอย่างคนไร้ศีลธรรม การท่ี
โจทก์ผ่านการสัมมนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารไม่ได้ช่วยดัดสันดานและนิสัยของโจทก์ให้กลับตัว
กลับใจมีคุณธรรม โจทก์มีส่วนพัวพันเป็นผู้จ้างวานฆ่านายพิชิตผู้ส่ือข่าวไทยรัฐ เพราะโจทก์มีนิสัย
ขอบวางอํานาจมาตรใหญ่ มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย และใช้อํานาจในทางท่ีผิด อํานาจฝ่ายตํ่าจึงเข้า
ครอบงํา ถ้าประเทศมีข้าราชการระดับนักบริหารอย่างโจทก์ บ้านเมืองจะไปไม่รอด ข้อความ
ดังกล่าวเป็นการใส่ความโจทก์ต่อผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยประการท่ีน่าจะทําให้
โจทก์เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชัง และถือไม่ได้ว่าเป็นการเสนอข้อความโดยสุจริตติ
ชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของหนังสือพิมพ์ที่พึงกระทํา หรือเป็นการลงข่าวตาม
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น จึงเป็นการหม่ินประมาทโจทก์ บรรณาธิการ หมายความว่า บุคคลซ่ึง
รับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจแก้ คัดลอก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือส่ิงอ่ืนในหนังสือพิมพ์ 
ดังน้ัน ในกรณีแห่งหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการท่ีจะต้องรับผิดเป็นตัวการ ต้องเป็นบรรณาธิการซึ่ง
รับผิดชอบเก่ียวกับบทประพันธ์หรือส่ิงอ่ืนในหนังสือพิมพ์เท่าน้ัน เม่ือโจทก์ไม่ได้นําสืบว่าจําเลยท่ี 
๑ ซึ่งเป็นบรรณาธิการอํานวยการมีส่วนรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร ประกอบกับ
จําเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธ และจําเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นบรรณาธิการ เจ้าของผู้พิมพ์ผู้โฆษณาของ
หนังสือพิมพ์รายวัน "มติชน" รับว่าเป็นผู้รับผิดชอบในข้อความท่ีลงโฆษณาทั้งหมดแต่ผู้เดียว 
จําเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดด้วย 

๒. การหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
  การหม่ินพระบรมเดชานุภาพคือการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย

พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา  
  ๓. การเล่นการพนันทางอินเตอร์เน็ต 
   การเล่นการพนันตามกฎหมายแบ่งแยกการพนันออกเป็น ๒ ประเภท โดยแยกออกเป็น "บัญชี 
ก." และ "บัญชี ข." กลุ่มท่ีอยู่ในบัญชี ก. กฎหมายห้ามเล่นโดยเด็ดขาด เช่น หวย ก.ข. ไฮโล ไพ่ต่าง ๆ ส่วน
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ประเภทสองท่ีอยู่ในบัญชี ข. เล่นได้แต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติก่อน เว็บไซต์เก่ียวกับ
การพนันออนไลน์มีนับไม่ถ้วน ส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ต่างๆ และสล็อตแมชชีน ซึ่งถือเป็นการพนันตามบัญชี ก. ผู้ฝ่าฝืน
ก็มีโทษจําคุกต้ังแต่ ๓ เดือน ถึง ๓ ปี 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๖๒/๒๕๔๕ 
จําเลยให้การรับสารภาพว่า จําเลยเล่นการพนันทายผลฟุตบอลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แม้โจทก์มิได้บรรยายว่าการเล่นพนันทายผลฟุตบอลเป็น
การเล่นอ่ืนใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา ๔ ซึ่งมิได้ระบุช่ือและเง่ือนไขไว้ในกฎกระทรวง และอ้าง
บทมาตรา ๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ มาในคําขอท้ายฟ้อง แต่มาตรา ๔ ทวิไม่ใช่บท
มาตราท่ีบัญญัติองค์ประกอบความผิด และความผิดมาตรา ๔ ทวิ ก็มีบทลงโทษรวมอยู่ในมาตรา 
๑๒ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ่ึงโจทก์อ้างมาในคําขอท้ายฟ้องด้วย จึงเป็นเรื่องที่โจทก์อ้าง
ฐานความผิดหรือบทมาตราผิดศาลมีอํานาจลงโทษจําเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรคห้า ปัญหาน้ีเป็นข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอํานาจยกข้ึนวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ 

 ๔. การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
  ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทําการใด ๆ เก่ียวกับงานท่ี
ตนได้ทําขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทําซํ้า ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณา ไม่ว่าในรูปลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด รวมท้ัง
อนุญาตให้ผู้อ่ืนนํางานน้ันไปทําเช่นว่าน้ันด้วย 

  การละเมิดลิขสิทธ์ิมีท้ังการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงและการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยอ้อม ซ่ึงการละเมิด
ลิขสิทธ์ิโดยตรง คือ การทําซํ้า ดัดแปลง เผยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน รวมท้ังการนําต้นฉบับหรือ
สําเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ส่วนการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยอ้อม คือ การ
กระทําทางการค้า หรือการกระทําท่ีมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิดังกล่าวข้างต้นโดยผู้กระทํารู้อยู่แล้ว 
ว่างานใดได้ทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน แต่ก็ยังกระทําเพื่อหากําไรจากงานน้ัน ได้แก่ การขาย มีไว้เพื่อขาย 
ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ เผยต่อสาธารณชนแจกจ่ายในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิและนําหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักร 

คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๐๑/๒๕๔๓ 
จําเลยที่ ๑ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการทําซํ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล
ถาวรของเครื่องก่อนท่ี ส. ซ่ึงรับจ้างทํางานให้โจทก์จะไปล่อซ้ือ แต่จะมีการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แล้วมีการทําซํ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากท่ี ส. ตกลงซ้ือ
กับจําเลยที่ ๓ แล้ว  จําเลยท่ี ๓ ต้องการแถมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ ส. ตามที่ได้ตกลงกันใน
วันที่ ส.ไปล่อซื้อ พนักงานของจําเลยท่ี ๑ อาจนําแผ่นข้อมูลถาวรของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องท่ี 
ส. ล่อซ้ือในช่วงเวลาหลังจากที่จําเลยที่ ๑ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงงานเสร็จและส่งไปท่ี
สํานักงานของจําเลยท่ี ๑ เพื่อรอส่งมอบแก่ลูกค้าที่ส่ังซื้อตามเวลาท่ีนัดไว้ การทําซํ้าบันทึก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโจทก์ลงในแผ่นบันทึกข้อมูลถาวรของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี ส. ล่อซ้ือ
น้ัน  เป็นการทําซ้ําอันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของโจทก์หลังจากวันที่ ส. ไปล่อซ้ือแล้ว เพื่อมอบ
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทําซ้ําให้กับ ส. มิใช่การทําซํ้าโดยผู้กระทําผิดมีเจตนากระทําอยู่ก่อนแล้ว
ก่อนการล่อซื้อ น่าเช่ือว่าการกระทําผิดดังกล่าวเกิดขึ้นเน่ืองจากการล่อซ้ือของ ส. ซึ่งได้รับจ้างให้
ล่อซื้อจากโจทก์ เท่ากับโจทก์เป็นผู้ก่อให้ผู้อ่ืนกระทําความผิด โจทก์ย่อมไม่อยู่ในฐานะเป็น
ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่มีอํานาจฟ้องคดีน้ีได้ 
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๒๒๐/๒๕๕๓  
จําเลยประกอบกิจการค้าชายอาหารตามส่ังและเครื่องด่ืม จําเลยเปิดแผ่นวีซีดีเพลง “กําลังใจท่ี
เธอไม่รู้” อันเป็นลิขสิทธ์ิของผู้เสียหาย ซึ่งได้มีผู้ทําขึ้นหรือดัดแปลงขึ้นให้ลูกค้าในร้านอาหารของ
จําเลยได้ฟัง ไม่ปรากฏว่าจําเลยเปิดเพลงดังกล่าวเพื่อหากําไรโดยตรงจากการที่ให้ลูกค้าได้ฟัง
เพลงโดยการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากลูกค้าในการเปิดเพลงดังกล่าว หรือเรียกเก็บเพิ่มรวมไปกับ
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมแต่อย่างใด การกระทําของจําเลยตามฟ้องจึงไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๓๑ ประกอบมาตรา ๗๐ วรรคสอง เพราะไม่ครบองค์ประกอบ
ความผิดของบทมาตราดังกล่าวซึ่งต้องเป็นการกระทําเพื่อหากําไรโดยตรงจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ   

  ๕. การนําเข้าหรือเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม 
   การนําเข้าหรือเผยแพร่เน้ือหาอันไม่เหมาะสมคือ การนําเข้าหรือเผยแพร่เน้ือหาข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(๑) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หรือ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายต่อ 
ความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเก่ียวกับความมั่นคง 
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ 

  (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม(๑)(๒)(๓) 
หรือ (๔) 
 ๖. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ๓ 
   การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบคือการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือการบุกรุกทาง
คอมพิวเตอร์ เช่นการใช้โปรแกรมสปายแวร์๔ ขโมยข้อมูลรหัสผ่านส่วนบุคคลของผู้อ่ืนเพื่อใช้บุกรุกเข้าไปในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้น้ันผ่านช่องโหว่ของระบบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
 
 
                                                           

�
 การกระทําโดยมิชอบ คือการกระทําที่ผิดกฎหมาย มีเจตนาซ่อนเรน้หรือการกระทําผิดทางกฎหมาย 

�
 สปายแวร์ (Spy ware) เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนมาเพ่ือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัคนหรือส่ิงที่ได้กําหนดไว้ลักษณะจะคล้าย

กับ Cookies แต่ว่า spy ware จะเป็น Cookiesที่แอบแฝงเข้ามาโดยที่คุณไมรู่้ตัวเพ่ือวัตถุประสงคเ์พื่อการโฆษณาหรือแอบนํา
ข้อมูลส่วนตัวของคุณส่งออกไป 
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  ๗. การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ             
   การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนคือการเปิดเผยมาตรการ

ป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม keystroke๕ แอบบันทึกการกดรหัสผ่านของผู้อ่ืน แล้ว
นําไปโพสต์ในกระทู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคลท่ีสามสามารถใช้รหัสผ่านเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ที่เป็นเหย่ือได้  
  ๘. การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ               

   การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบคือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต เช่น การกระทําการใด ๆ เพื่อเข้าถึงแฟ้มข้อมูลท่ีมีช้ันความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  ๙. การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

  การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบคือการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนในระหว่าง
การส่ง เช่น การใช้สนิฟเฟอร์ (sniffer)๖ แอบดัก (packet)๗ ซึ่งเป็นชุดของข้อมูลที่เล็กที่สุดอยู่ระหว่างการส่งไปให้
ผู้รับ 
  ๑๐. การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน 

   การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนคือการทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือ
เพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  ๑๑. การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน               

  การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนคือการรบกวนข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้
โปรแกรมไวรัส๘ ส่ง e-mail๙ จํานวนมหาศาล ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ผู้อ่ืน เพื่อรบกวนทําให้ระบบคอมพิวเตอร์น้ัน 
ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ  
   ๑๒. การสแปมเมล์ (Spam Mail)๑๐ 

   สแปมเมล์ (Spam Mail) คือ การกระทําความผิดโดยใช้โปรแกรมหรือชุดคําส่ังส่งไปให้เหย่ือเป็น
จํานวนมากๆ โดยปกปิดแหล่งท่ีมา เช่น IP address๑๑ เป็นต้น ซึ่งมักก่อให้เกิดความเสียหายเชิงเศรษฐกิจ หรือ
ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ 

                                                           

�
 โปรแกรม keystroke เป็น spyware ชนิดหน่ึง เมื่อเวลาเข้าเว็บตา่งๆเช่น MSN WLM Yahoo เป็นต้น ท่ีต้องใช้รหัสในการเข้า 

keystroke จะแฝงมากับผู้ไม่หวังดีจะจดจําการกระทําของเราทุกๆอย่างทําให้ข้อมูลของเราถูกเปิดเผย 
�
 Sniffer (สนิฟเฟอร์) เป็นโปรแกรมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อลักลอบดักข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่าย ทําใหท้ราบรหัสผ่านของบุคคล

หรือส่งโอนข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
�
 Packet (แพ็คเกต) เป็นหน่วยของข้อมูลที่ส่งระหว่างจดุเริม่ต้นกับปลายบนอินเทอร์เน็ต 

	
 โปรแกรม Virus (ไวรัส) เป็นโปรแกรมที่สร้างข้ึนเพ่ือทําลายระบบและมักมีการแพร่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว 

�
 E-Mail (Electronic Mail) คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์เป็นข้อมูลที่มีการรับและส่งโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านเครือข่ายของ 

การส่ือสาร 
��

 Spam Mail คือการส่ง mail จํานวนมาก ๆในครัง้หนึ่ง หรือการทยอยส่งแต่ส่งจาํนวนมากฉบับสําหรับวัตถุประสงค์นั้นมี
หลากหลายต้ังแตโ่ฆษณาสินค้าการโจมตีระบบ การแก้แค้นส่วนตัว การกล่ันแกล้งฯลฯ 
��

 IP Address คือหมายเลขอินเตอร์เน็ต หรือหมายเลขประจําตัวของคอมพิวเตอร ์ซึ่งจะมีหมายเลขท่ีไม่ซ้ํากันเลย ประกอบด้วย

ตัวเลข ๔ชุด ท่ีคั่นด้วยจุลภาค (.) โดยตัวเลขแต่ละชุดจะมีคา่ได้ตั้งแต่ ๐ จนถึง ๒๕๕ เช่น ๑๕๘.๑๐๘.๒.๗๑ 
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   ๑๓. การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
  การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ เช่น การเจาะเข้าไปในระบบ

คอมพิวเตอร์และแอบเติมหรือทําลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือสร้างความ
ต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 
  ๑๔. การเผยแพร่ภาพซึ่งตัดต่อในลักษณะหม่ินประมาท  

  การเผยแพร่ภาพซึ่งตัดต่อในลักษณะหมิ่นประมาทคือการหม่ินประมาทโดยภาพหรือข้อมูล การ
ตัดต่อ ดัดแปลงบนกระดานข่าว เว็บไซต์โดยเจตนาทําให้ประชาชนทั่วไปสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมั่นคง ของ
ประเทศได้รับความเสียหายแต่หากเป็นการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริตผู้กระทําไม่มีความผิด    
 ๑๕. การฉ้อโกง 
  การฉ้อโกง คือ การทุจริตหลอกลวงผู้อ่ืนโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
ที่ควรแจ้ง และการหลอกลวงน้ันทําให้ผู้หลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือทรัพย์สินของบุคคลที่
สาม หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ  
  ดังน้ัน ในการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)  ย่อมที่จะเกิดการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลาซึ่งอาจจะเป็นการจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม  ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จึงควรท่ีจะต้องศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ท่ีถูกต้องเพื่อหลีกเล่ียงการกระทําความผิด 
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ส่วนท่ี ๒ 

คณุธรรมและจรยิธรรมในการใชค้อมพวิเตอร์ 
  
 จริยธรรม หมายถึง "หลักศีลธรรมจรรยาท่ีกําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ" ในทางปฏิบัติแล้ว การระบุว่าการกระทําส่ิงใดผิดจริยธรรมน้ัน อาจกล่าวได้ไม่ชัดเจน
มากนัก ทั้งน้ี ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศด้วย อย่างเช่น กรณีที่เจ้าของบริษัทใช้กล้องใน
การตรวจจับหรือเฝ้าดูการทํางานของพนักงาน เป็นต้น ตัวอย่างของการกระทําที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการ
กระทําท่ีผิดจริยธรรม เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ทําร้ายผู้อ่ืนให้เกิดความเสียหายหรือก่อความรําคาญ ยกตัวอย่างเช่น 
การนําภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไปลงบนอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมย
ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยทั่วไป เมื่อ
พิจารณาถึงจริยธรรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้ว ประกอบด้วย 
          ๑. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)  
          ๒. ความถูกต้อง (Information Accuracy)  
          ๓. ความเป็นเจ้าของ (Information Property)  
          ๔. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)   
 ซึ่งเรียกโดยย่อว่า PAPA (Privacy, Accuracy, Property, Accessibility) ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
และสารสนเทศโดยทั่วไปหมายถึง สิทธิท่ีจะอยู่ตามลําพัง และเป็นสิทธิท่ีเจ้าของสามารถท่ีจะควบคุมข้อมูลของ
ตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อ่ืน สิทธิน้ีใช้ได้ครอบคลุมท้ังปัจเจกบุคคล  
กลุ่มบุคคล และองค์การต่างๆ ปัจจุบันมีประเด็นเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อหน้าสังเกตดังน้ี 

๑. การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการ 
บันทึกแลกเปล่ียนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่มข่าวสาร  

๒. การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคล่ือนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น บริษัทใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการปฏิบัติแล้วการให้บริการของพนักงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดตามการทํางานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการใช้บริการ แต่กิจกรรมหลายอย่างของพนักงานก็ถูกเฝ้าดูด้วย พนักงานสูญเสียความเป็นส่วนตัว 
ซึ่งการกระทําเช่นน้ีถือเป็นการผิดจริยธรรม   
 ๓. การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด  

๔. การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ เพื่อนําไปสร้าง 
ฐานข้อมูลประวัติลูกค้าข้ึนมาใหม่ แล้วนําไปขายให้กับบริษัทอ่ืน ดังน้ัน เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ จึงควรจะต้องระวังการให้ข้อมูล โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีการใช้
โปรโมช่ัน หรือระบุให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และที่อยู่อีเมล์ความถูกต้อง 
(Information Accuracy)  
 ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลน้ัน คุณลักษณะท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ 
ความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล ทั้งน้ี ข้อมูลจะมีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการ
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บันทึกข้อมูลด้วย ประเด็นด้านจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับความถูกต้องของข้อมูล โดยทั่วไปจะพิจารณาว่าใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลท่ีจัดเก็บและเผยแพร่ เช่น  ในกรณีที่องค์การให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยตนเอง 
หรือกรณีของข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ อีกประเด็นหน่ึง  คือ  จะทราบได้อย่างไรว่าข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นน้ัน
ไม่ได้เกิดจากความจงใจ และผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาด 
 ดังน้ัน ในการจัดทําข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ ข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนที่จะนําเข้าฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากน้ีควรให้สิทธิ
แก่บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้ เช่น ผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาใน
ความรับผิดชอบหรือที่สอนเพื่อตรวจสอบว่าคะแนนท่ีป้อนไม่ถูกแก้ไขเปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของ (Information 
Property)  
 สิทธิความเป็นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธ์ิในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินท่ัวไปท่ีจับต้องได้ 
เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ความคิด) ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในส่ือต่างๆ ได้ เช่น ส่ิงพิมพ์ เทป ซีดีรอม เป็นต้น 

สังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ เมื่อซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มีการจดลิขสิทธ์ิ การจดลิขสิทธ์ิหมายความว่าผู้จดได้จ่ายค่าลิขสิทธ์ิในการใช้ซอฟต์แวร์น้ันสําหรับผู้จดเอง
หลังจากที่ผู้ซึ่งเปิดกล่องหรือบรรจุภัณฑ์แล้ว หมายถึงว่าผู้จดได้ยอมรับข้อตกลงเก่ียวกับลิขสิทธ์ิในการใช้สินค้าน้ัน 
ซึ่งลิขสิทธ์ิในการใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัท บางโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอนุญาตให้ติดต้ังได้
เพียงครั้งเดียว หรือไม่อนุญาตให้ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องน้ันๆ ผู้จดเป็นเจ้าของ 
และไม่มีผู้อ่ืนใช้ก็ตาม ในขณะท่ีบางบริษัทอนุญาตให้ใช้โปรแกรมน้ันได้หลายๆ เคร่ือง ตราบใดท่ีผู้จดยังเป็นบุคคล
ที่มีสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซื้อมา การคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเพื่อนเป็นการกระทําที่จะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าโปรแกรมท่ีจะทําการคัดลอกน้ัน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีสิทธิในระดับใด 

การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) ปัจจุบันการเข้าใช้งานโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมี
การกําหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งาน ท้ังน้ี เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไปดําเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ท่ีไม่
มีส่วนเก่ียวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล ตัวอย่างสิทธิในการใช้งานระบบ เช่น การบันทึก การแก้ไข
หรือปรับปรุง และการลบ เป็นต้น ดังน้ัน การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงมีการออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งการกระทําใน
ลักษณะดังกล่าวถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกันให้เป็นระเบียบ หากผู้ใช้งานร่วมใจกันปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของแต่ละ
หน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การผิดจริยธรรมตามประเด็นดังท่ีกล่าวมาข้างต้นก็จะไม่เกิดข้ึน 
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ส่วนท่ี ๓ 

กรณคีวามรบัผิดจากการกระทําความผิดทางคอมพวิเตอรข์องผู้ปฏิบัติงาน 
 

           สืบเน่ืองจากนโยบายภาครัฐด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน โดยเฉพาะนโยบายด้านการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ซ่ึงถือว่าเป็นนโยบายที่มีความสําคัญ 
โดยรัฐบาลได้กําหนดแนวนโยบายท่ีชัดเจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็น
เครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็น
กลไกในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม (Cyber Home )” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับช้ันใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต )เพื่อ
การศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังเร่งดําเนินการให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสามารถดําเนินการได้ 
 จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ชัดว่าแนวนโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาเป็นปัจจัยและเป็นมิติสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของสังคมโดยรวม และเป็นมิติของการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อนําไปสู่การเปล่ียนแปลงของระบบการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญภายใต้การศึกษาในยุคปฏิรูปในทศวรรษที่สองในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันกับ
แนวนโยบายของการจัดการศึกษาโดยภาครัฐท่ีกล่าวในเบ้ืองต้นน้ัน คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 
จึงกลายเป็นเครื่องมือด้านส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีสําคัญและมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการสร้าง
มิติแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันในยุคสังคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นท่ีจะใช้ส่ือคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
ตามศักยภาพและความพร้อมท่ีมีอยู่ โดยที่นโยบายของการปฏิบัติกับนักเรียนช่วงแรกตามโครงการ One Tablet 
PC Per Child จะมุ่งเน้นไปที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ จํานวนประมาณ ๕๓๙,๔๖๖ คนเป็นกลุ่มเป้าหมาย
นําร่องท่ีสําคัญของการนําส่ือแท็บเล็ตสู่การพัฒนาการเรียนรู้ 
 เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของนักเรียน นักเรียนอาจจะกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งครู ผู้ปกครอง อาจจะต้องรับผิดในการกระทําของนักเรียน 
แต่หากเป็นกรณีที่ครู  ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษากระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
เสียเองก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวในการกระทํา  
 ฉะน้ัน ในการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ของเด็ก ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหาร
การศึกษา จึงมีความรับผิดแตกต่างกัน 
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กรณีความรับผิดของบุคคลแต่ละประเภท 

สําหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในทางมิชอบ หรืออาจมีการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ จะได้รับโทษตาม
ความผิดที่เกิดขึ้น โดยสามารถแยกกรณีความรับผิดของการกระทําความผิดต่างๆ ได้ดังน้ี 

๑. กรณีความรับผิดของเด็กอายุ ๗-๑๒ ปี 
 สืบเน่ืองจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)๑๒ มีแอปพลิเคชัน (Application)๑๓ที่ทํางานได้
หลากหลายเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานท่ัวไป ซึ่งเด็กสามารถดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ท่องอินเทอร์เน็ต 
(internet) แซต (chat) กับเพื่อนให้ความเห็น (comment) ผ่านเครือข่ายสังคม (Social network)๑๔ เช่น hi๕ 
facebook twitter ดังน้ัน การใช้งานคอมพิวเตอร์ของเด็ก เด็กอาจเส่ียงท่ีจะกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์โดย
แยกการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ตามกรณีความผิดดังน้ี 
  ๑.๑ ความผิดตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทําการใด ๆ เก่ียว 
กับงานที่ตนได้ทําขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทําซํ้า ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณา ไม่ว่าในรูปลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด 
รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อ่ืนนํางานน้ันไปทําเช่นว่าน้ันด้วย เน่ืองจากในบางกรณีเด็กอาจจะกระทําความผิดฐานละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ตัวอย่างเช่น เด็กทําการดาวน์โหลดเพลงเก็บไว้ฟังน้ัน เพลง ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีใครจะไปทําซํ้า 
ดัดแปลง หรือเผยต่อสาธารณชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไม่ได้ การอัพโหลดไฟล์เพลงขึ้นไปอยู่ในโลก
อินเตอร์เน็ต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิเช่นกัน ย่ิงถ้าทําเพื่อการค้าโดยเก็บเงินจากคนท่ีดาวน์โหลดเพลงนับเป็น
ความผิด สําหรับคนที่ดาวน์โหลดมาเฉพาะฟังเท่าน้ัน ถือเป็นการทําซํ้าแต่พอมีช่องทางทางกฎหมายที่จะอ้างได้ว่า

                                                           

��
 แอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์แบบพกพา เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต เน็ตบุ๊ก เป็น software ที่

ติดต่อกับ Hardware ทุกช้ิน และยังทําหน้าที่ควบคุมการทํางานทุกอย่างให้ทํางานร่วมกันได้ เช่น ทําให้ฟังเพลงพร้อมกับเปิด
เว็บไซต์ได้ หรือทําให้รับ sms พร้อมกับพิมพ์ e-Mail ได้ด้วย โดย Android ยังเอ้ือต่อการทํางานหลายส่วนไปให้กับคนที่ชอบสร้าง
โปรแกรม ในปัจจุบันพบว่าผู้ใช้หรือผู้สนใจหลายคนเริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบนแอนดรอยด์ (Android) และการเขียน
โปรแกรมสําหรับในเชิงพานิชย์บนแอนดรอยด์(Android)ซึ่งจุดนี้ทําให้แอนดรอยด์(Android)มีแอปพลิเคชัน (Application)ที่
ทํางานได้หลากหลายเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งผู้ใช้สามารถดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ท่อง internet,chatกับเพื่อน 
comment,hi5,facebook,twitter,ใช้เป็นเครื่องคิดเลขปฏิทิน ในบางรุ่นสามารถเป็นเข็มทิศเป็นแผนท่ีเป็นGPSและอ่ืนๆอีก
มากมายซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีแอปพลิเคชัน (Applications)ใหม่ๆท่ีเข้ามามีบทบาทและรองรับความต้องการในชีวิตประจําวัน
เพิ่มมากข้ึน 
��

 Application Software หรือ โปรแกรมประยุกต ์ในปัจจุบันเรยีกกันส้ัน ๆ ว่า “แอป” (Apps) คือ ซอฟต์แวร์ประเภทหน่ึง
สําหรับใช้งานสําหรับงานเฉพาะทางซึง่แตกตา่งกับซอฟต์แวร์ประเภทอ่ืน เช่น ระบบปฏิบัติการหรือเรยีกย่อๆว่า OS (Operating 
System) เช่น Microsoft Windows, Linux, Mac OS ที่ใช้สําหรับรับรองการทํางานหลายด้านโดยไม่จําเพาะเจาะจง 
��

 Socil network เครือข่ายสังคม หมายถึง กลุ่มบุคคลผู้ติดต่อส่ือสารกันโดยผ่านส่ือสังคม ซึง่นอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูล
แลกเปล่ียนกันแล้ว ยังอาจจะร่วมกันทํากิจกรรมท่ีน่าสนใจด้วยกัน เช่น เล้ียงรุ่นศิษย์เก่า บริจาคส่ิงของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่มา 
บทวิทยุรายการ “รู ้รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทยเมื่อวันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา 
๗.๐๐-๗.๓๐น. โดยราชบัณฑิตสถาน 
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ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพราะถือเป็นการทําซ้ํามาเพื่อใช้ประโยชน์เอง และการดาวน์โหลดมาฟังยังพอมีช่องทาง
ต่อสู้คดีได้ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ เพราะไม่ได้นําไป
จําหน่าย 
  ๑.๒ ความผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การใช้งานคอมพิวเตอร์ของเด็ก บางครั้งเด็กใช้งานอินเทอร์เน็ต (internet) แซต (chat)  
กับเพื่อนให้ความเห็น (comment) อ่าน เครือข่ายสังคม (social network) เช่น hi๕, facebook, twitter เด็ก
อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปโพสต์ข้อความอันมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทผู้อ่ืนซึ่งอาจทําให้ผู้อ่ืนเสียหาย การ
หมิ่นประมาทน้ัน ผู้กระทําผิดจะมีความผิดทางแพ่ง ฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๔๒๓ ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ ผู้กระทําได้กล่าว หรือไขข่าวแพร่หลาย ซ่ึงข้อความที่ขัดต่อความเป็นจริง เป็นผลให้
ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ต่อช่ือเสียงเกียรติคุณ ตัวอย่างเช่น การโพสต์ข้อความกล่าวหาผู้อ่ืนว่า คบชู้กัน หรือเป็น
คนนิสัยไม่ดีชอบขโมยของผู้อ่ืนทั้งท่ีเป็นเรื่องเท็จ 
  ๑.๓ ความผิดตามกฎหมายอาญา 

� การหมิ่นประมาท ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ซึ่งลักษณะการกระทําคือ 
ผู้กระทําความผิดได้ใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อ่ืนเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูก
เกลียดชัง ถึงแม้ว่าเรื่องน้ันอาจจะเป็นจริงก็ตามซึ่งจะแตกต่างจากกรณีการหมิ่นประมาททางแพ่งเพราะการหมิ่น
ประมาททางแพ่ง ต้องเป็นการกล่าวข้อความท่ีฝ่าฝืนความจริง (ไม่จริง) ถึงจะต้องรับผิดในทางแพ่ง แต่ถ้าคํากล่าว
น้ันเป็นความจริง แม้จะเป็นที่เสียหายแก่ช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งแต่ประการใด 
ส่วนหมิ่นประมาททางอาญาแม้เป็นความจริงก็อาจเป็นหมิ่นประมาท  ตัวอย่างเช่น นาย ก. ด่าว่านาง ข. ว่าเป็นชู้
กับนาย ค. ต่อหน้าชาวบ้านหลายคน เป็นหมิ่นประมาท 

ในบา งค ร้ั ง กา ร โพ ส ต์ข้ อคว ามข อง เ ด็ก  ข้ อ คว าม ดั งก ล่ า วอ าจ เ ป็นกา รหมิ่ น 
พระบรมเดชานุภาพซ่ึงทําให้มีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วย 

� ฉ้อโกง อันเป็นความผิดฐานหน่ึงตามกฎหมายอาญา การฉ้อโกง คือ การทุจริตหลอกลวง
ผู้อ่ืนโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรแจ้ง และการหลอกลวงน้ันทําให้ผู้หลอกลวงได้
ไปซ่ึงทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือทรัพย์สินของบุคคลท่ีสาม หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา 
ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ การฉ้อโกงน้ัน เด็กจะผิดก็ต่อเมื่อเด็กต้องมีเจตนาทุจริตและหลอกลวงผู้อ่ืนโดยการ
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรแจ้งเพื่อต้องการทรัพย์สินจากผู้ท่ีถูกหลอก ตัวอย่างเช่น 
การส่ังซ้ือสินค้าจากผู้อ่ืนโดยหลอกให้ส่งสินค้ามาให้และไม่มีเจตนาที่ชําระเงินมาต้ังแต่แรก เมื่อได้รับสินค้าจึง
หลบหนีไป เป็นฉ้อโกง 
  ๑.๔ ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ลงโทษผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยตรงคือ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เม่ือเด็กใช้งานคอมพิวเตอร์ก็เส่ียงท่ี
จะกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี โดยการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น การ
นําเข้าหรือเผยแพร่เน้ือหาอันไม่เหมาะสม หรือเน้ือหาท่ีมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชน
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ หรือการเผยแพร่ภาพท่ีตัดต่อในลักษณะหม่ินประมาท ซึ่งการเผยแพร่ภาพซึ่งตัดต่อในลักษณะ
หมิ่นประมาทคือการหมิ่นประมาทโดยภาพหรือข้อมูล การตัดต่อ ดัดแปลงบนกระดานข่าว เว็บไซต์โดยเจตนาทํา
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ให้ประชาชนทั่วไปสถาบันพระมหากษัตริย์ ความม่ันคง ของประเทศได้รับความเสียหายแต่หากเป็นการนําเข้า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริตผู้กระทําไม่มีความผิด 

 
  ๑.๕ ความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

การเล่นการพนันผ่านทางเว็บไซต์เก่ียวกับการพนันออนไลน์ตัวอย่างเช่น หวย ไฮโล สล็อต
แมชชีน ฟุตบอล มวย เป็นต้น 
  แต่อย่างไรก็ตาม กรณีเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี กระทําความผิดอันมีโทษทางอาญา เด็กน้ันไม่ต้องรับโทษ
ในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๓๑๕ ๗๔๑๖  แต่อาจต้องรับผิดในทางแพ่งหากการกระทําของ
เด็กเป็นการทําละเมิดต่อผู้อ่ืนจนทําให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง
                                                           

��
 มาตรา ๗๓ เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระทําการอันกฎหมายบญัญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ  

 ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึง่ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เพ่ือดําเนินการ
คุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
��

 มาตรา ๗๔  เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กน้ันไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาล

มีอํานาจที่จะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กน้ันแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กน้ัน
อาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 
 (๒) ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กน้ันได้ ศาลจะมีคําส่ังให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อกําหนดให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาท่ีศาลกําหนดซึ่งต้องไม่
เกินสามปีและกําหนดจํานวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องชําระต่อศาลไม่เกินครั้งละหน่ึงหมื่นบาท ใน
เมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายข้ึน 
 ถ้าเด็กน้ันอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองมาวางข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กน้ันอาศัยอยู่มาสอบถามว่า จะยอมรับข้อกําหนดทํานองที่
บัญญัติไว้สําหรับบิดามารดา หรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกําหนดเช่นว่าน้ัน ก็
ให้ศาลมีคําส่ังมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไปโดยวางข้อกําหนดดังกล่าว 
 (๓) ในกรณีท่ีศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กน้ันอาศัยอยู่ตาม (๒) ศาลจะกําหนดเงื่อนไข
เพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ ด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
หรือพนักงานอ่ืนใดเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น 
 (๔) ถ้าเด็กน้ันไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคล
อ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลน้ันไม่ยอมรับข้อกําหนดดังกล่าวใน (๒) ศาลจะมีคําส่ังให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่
กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแลอบรม และส่ังสอนตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนดก็ได้ในเม่ือบุคคลหรือองค์การน้ัน
ยินยอม ในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคลหรือองค์การนั้นมีอํานาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพ่ือดูแล อบรม และส่ังสอน รวมตลอดถึงการ
กําหนดที่อยู่และการจัดให้เด็กมีงานทําตามสมควร หรือให้ดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้ หรือ 
 (๕) ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรอืสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดต้ังข้ึนเพื่อฝึกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่
ศาลกําหนด แต่อย่าให้เกินกว่าท่ีเด็กนั้นจะมีอายคุรบสิบแปดป ี
 คําส่ังของศาลดงักล่าวใน (๒) (๓) (๔) และ (๕) น้ัน ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดไว้ ความปรากฏแก่ศาล
โดยศาลรู้เอง หรือตามคําเสนอของผู้มีส่วนได้เสียพนักงานอัยการ หรือบุคคลหรือองค์การที่ศาลมอบตวัเด็กเพื่อดูแล อบรมและส่ัง
สอน หรือเจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์เกีย่วกับคําส่ังนั้นได้เปล่ียนแปลงไป ก็ให้ศาลมีอํานาจเปล่ียนแปลงแก้ไขคําส่ังนั้น หรือมีคําส่ัง
ใหมต่ามอํานาจในมาตรานี ้
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ละเมิด มาตรา ๔๒๐๑๗ ๔๒๑๑๘ ๔๒๓ ซึ่งค่าเสียหายน้ันผู้ปกครองเด็กอาจต้องรับผิดชดใช้ถ้าตนเองไม่ได้เอาใจใส่
ดูแลเด็กให้ดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๙๑๙   
 ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บังคับใช้ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมาย
ที่มุ่งให้ความคุ้มครองแก่เด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการสงเคราะห์การคุ้มครองสวัสดิภาพ การพัฒนา
และฟื้นฟู ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเล้ียงดู อบรมส่ังสอน 
และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณ
กรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  นอกจากน้ียัง
กําหนดมาตรการต่าง ๆ ท่ีสําคัญเพื่อคุ้มครองเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ช่ือเสียงหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนของเด็ก 
เช่น ห้ามบุคคลใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมเด็ก ห้ามบุคคลใดบังคับ ขู่เข็ญ ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็ก
ประพฤติตนไม่สมควรหรือเส่ียงต่อการกระทําผิดในด้านต่าง ๆ  

๒. กรณีความรับผิดของผู้ปกครอง 
  ในกรณีเด็กกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครองท่ีดูแลเด็กไม่ต้องรับผิดในทางอาญาเพราะไม่มี
กฎหมายใดบังคับให้ผู้ปกครองต้องรับผิด แต่ความรับผิดในทางแพ่งน้ัน ผู้ปกครองจะต้องรับผิดในค่าเสียหายในการ
ทําละเมิดของเด็กต่อผู้เสียหาย หากตนเองไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวัง  เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างดี
แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๙ อีกท้ังในกรณีผู้ปกครองบังคับ ขู่เข็ญ ส่งเสริมหรือ
ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือเส่ียงต่อการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครองจะต้องรับผิดตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  แต่หากเป็นการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยผู้ปกครองบังคับ หรือใช้เด็กเป็น
เครื่องมือในการกระทําความผิด เช่น บังคับให้เด็กโพสต์ข้อความอันมีลักษณะเป็นการหม่ินพระบรม    เดชานุภาพ 
หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อ่ืน ผู้ปกครองก็ต้องรับผิดในความผิดดังกล่าวโดยอาจเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุนหรือผู้กระทํา
ความผิดด้วยตนเองแล้วแต่กรณี 

๓. กรณีความรับผิดของครู อาจารย์ 
 สําหรับครู หรือ อาจารย์จะต้องรับผิดในกรณีเด็กกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ต่อเมื่อตนเองได้รับดูแล
เด็กในขณะที่เด็กกําลังกระทําความผิด โดยต้องรับผิดในลักษณะคล้ายกับผู้ปกครองคือไม่ต้องรับผิดในทางอาญา
กรณีเด็กกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์เพราะไม่มีกฎหมายใดบังคับให้ครู อาจารย์ต้องรับผิด แต่ความรับผิด
ในทางแพ่งน้ัน ครู อาจารย์จะต้องรับผิดในค่าเสียหายในการทําละเมิดของเด็กต่อผู้เสียหายหากตนเองไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวัง เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างดีแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

                                                           

��
 มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทําต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ด ีแก่ร่างกายก็ด ีอนามัย

ก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึง่อย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 
�	

 มาตรา ๔๒๑ การใช้สิทธิซ่ึงมีแตจ่ะใหเ้กิดเสียหายแก่บุคคลอ่ืนนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
��

 มาตรา ๔๒๙ บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรอืวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลท่ีตนทําละเมิด บิดามารดาหรือ
ผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไดใ้ช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแล
ซึ่งทําอยู่นั้น 
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๔๓๐๒๐ อีกท้ังในกรณีครู บังคับ ขู่เข็ญ ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือเส่ียงต่อการกระทําผิด
ทางคอมพิวเตอร์ ครู จะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก แต่หากเป็นการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์โดย ครู บังคับ หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการกระทําความผิด เช่น บังคับให้เด็กโพสต์ ข้อความอันมี
ลักษณะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือเป็นการหม่ินประมาทผู้อ่ืน ครู ก็ต้องรับผิดในความผิดดังกล่าวโดย
อาจเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุนหรือผู้กระทําความผิดด้วยตนเองแล้วแต่กรณี 

๔. กรณีความรับผิดของ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ปกครอง 
 ในกรณีของครู อาจารย์,ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ปกครอง ท่ีมีการใช้งาน
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) น้ัน การใช้งานบางคร้ังย่อมมีการใช้งาน internet เพื่อดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม, 
แซต กับเพื่อน ให้ความเห็น (comment)  เครือข่ายสังคม (social network), เช่น hi๕ facebook twitter หรือ
เพื่อค้นหาข้อมูลในการทํางาน บางครั้งอาจมีการโพสต์ข้อความอันมีลักษณะเป็นการหม่ินประมาทผู้อ่ืนซึ่งอาจทํา
ให้ผู้อ่ืนเสียหาย การหมิ่นประมาทน้ัน ผู้กระทําผิดจะมีความผิดทางแพ่ง ฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๔๒๓ ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ ผู้กระทําได้กล่าว หรือไขข่าวแพร่หลาย ซ่ึงข้อความที่ขัดต่อความ
เป็นจริง เป็นผลให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ต่อช่ือเสียงเกียรติคุณ นอกจากน้ีการหมิ่นประมาทถูกบัญญัติให้เป็น
ความผิดหน่ึง ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ซ่ึงลักษณะการกระทําคือผู้กระทําความผิดได้ใส่ความผู้อ่ืน
ต่อบุคคลที่สาม โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อ่ืนเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ในบางคร้ังการโพสต์
ข้อความอาจเป็นการหม่ินพระบรมเดชานุภาพซึ่งทําให้มีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วย  

ส่วนกรณีของครู หากไปลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบเพื่อใช้ในการเสนอขอปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่ง การเล่ือนตําแหน่ง การเล่ือนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้น ย่อมเป็น
ความผิดวินัยร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 มาตรา ๔๓๐ ครูบาอาจารย ์นายจ้าง หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิตย์ก็ด ีช่ัวครั้งคราวก็ดี จําต้องรับ

ผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทําลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นๆ มิได้
ใช้ความระมัดระวังตามสมควร 
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ส่วนที่ ๔ 

ขอ้ควรปฏิบัติ : ขอ้เสนอแนะ 

 
ขอ้ควรปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) 
 เพื่อป้องกันการกระทําความผิด ผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องรับรู้สาเหตุของการกระทําความผิด หรือรับทราบ
ข้อห้ามต่างๆ ที่กฎหมายกําหนด ดังน้ันผู้ใช้งานด้านคอมพิวเตอร์จึงควรปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(แท็บเล็ต) ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันและหลีกเล่ียงการกระทําความผิดตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งผู้ที่ใช้งานและ
ผู้เก่ียวข้องควรปฏิบัติ ดังน้ี 
  �  ไม่ควรใช้ ผู้เข้าใช้หรือรหัสอ่าน (user/password)๒๑ ของผู้อ่ืน และห้ามไม่ให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ รหัสผ่าน 
(password) ของตน  
  �   ไม่ forward email๒๒ ที่ไม่เหมาะสม 
  �    ใช้วิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็น และคํานึงถึงผลที่จะตามมา 
  �   ไม่เผยรหัส (Password) ของผู้อ่ืนท่ีตัวเองรู้มาแก่บุคคลที่สาม สําหรับเพื่อใช้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ 
  �   ให้ตัดการเช่ือมต่อจากอินเทอร์เน็ตทันทีที่ไม่มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
  �   อย่าแอบเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยท่ีเจ้าของไม่อนุญาต 
  �   ให้ติดต้ังไฟร์วอลล์ (ซอฟต์แวร์ท่ีป้องกันการบุกรุก) ส่วนตัวโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ 
  �   ให้ระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกินความจําเป็น ซ่ึงรวมถึงเลขท่ีบัตรต่างๆ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรเครดิต ใบขับขี่ บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร เป็นต้น หมายเลขดังกล่าวในหลายๆ กรณี จะถูกใช้
เป็นข้อมูลสําคัญในการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์หรือจะถูกสอบถามทางโทรศัพท์ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของผู้สอบถามให้ทราบ 
  �   ให้ระมัดระวังข้อมูลบัญชีธนาคารหรือข้อมูล (Statement)๒๓ รายเดือนท่ีธนาคารส่งมา มิให้เปิดเผย
ล่วงรู้โดยไม่มีความจําเป็น 
                                                           

��user/ password คือ รหัสผ่าน (ท่ีใช้กับเทคโนโลยี เช่น รหัสของบตัรเอทีเอ็ม หรือ รหัสผ่านเมล โดยสร้างข้ึนมาเพื่อท่ีจะไมใ่ห้
ใครเข้าไปล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุกคลในเรื่องงานของผู้อื่นเพื่อsafe ความปลอดภัยของข้อมูล) 
��

 forward email คืออีเมลท่ีมีคนส่งต่อๆกันมาให้เรา โดยที่เราอาจจะรู้ท่ีมา, ต้นตอว่ามันเริ่มส่งมาจากไหน โดยใคร หรืออาจจะ
ไม่รู้อะไรเลยก็ได้ เพราะว่าเขาก็ส่งต่อๆกันมา อาจจะส่งมาจากนอกประเทศ เข้าในประเทศ ออกนอกประเทศอีกที หรือข้ึนไป
ภาคเหนือ ลงไปภาคใต้ แล้วก็วนมาถึงเราอีกไม่รู้ก่ีรอบต่อกี่รอบ ผ่านสายตาคนไม่รู้กี่คนต่อกี่คน แล้วเราก็จะมักจะส่งมันต่อๆกันไป 
ด้วยเจตนาบริสุทธ์ิ อยากจะแบ่งปันให้คนที่เรารู้จักได้เห็นมันด้วย ได้เสพส่ิงเหล่านั้นด้วย แล้วมันก็จะกระจายกันต่อไปอีกเรื่อยๆ
ผ่านสายตาคนอีกนับร้อย นับหมื่นคน 
��

 Statement ก็คือลักษณะโครงสร้างคําส่ังของโปรแกรมโดยทั่วไปแล้ว ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็จะมีการวน loop การ
ตรวจสอบเงื่อนไข 
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  �    ให้ระมัดระวังการให้ข้อมูลเก่ียวกับบัตรเครดิต จะให้ก็ต่อเม่ือมีความจําเป็นจริงๆ เท่าน้ัน 
�    ในกรณีท่ีต้องให้ตัวบัตรเครดิตแก่ผู้ขาย เช่น ที่สถานีเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงให้คอยจับตาดูพฤติกรรม 

การนําบัตรน้ันไปรูดเพื่อชําระเงิน 
  �    ในการซ้ือสินค้าทางเว็บไซต์ นอกจากระมัดระวังการให้ข้อมูลบัตรเครดิตแล้วต้องตรวจสอบก่อนที่จะ
ส่ังซ้ือว่าการประมวลผลการส่ังซื้อของเว็บน้ันมีความปลอดภัยพอเพียงหรือไม่ (การประมวลผลที่ไม่ปลอดภัยอาจ
นําไปสู่การแอบดักดูข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อได้) 
  �    ให้ยกเลิกบัญชีธนาคารที่ไม่ได้มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เช่นนานกว่า ๖ เดือน 
  �    ให้ระมัดระวังไม่ให้ผู้อ่ืนซ่ึงอาจยืนอยู่ในบริเวณข้างเคียง เห็นรหัสผ่านของบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ส่วนตัว 
  �    ให้ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการเดาและเปล่ียนรหัสผ่านบ่อยๆ 
  �   หม่ันตรวจตราสเตทเมนท์ (Statement) ทางการเงินท่ีได้รับจากธนาคารเพื่อดูว่ามีความผิดปกติ
เกิดข้ึนในบัญชีธนาคารของเราหรือไม่ 
  �   ให้หลีกเล่ียงไม่ใช้งานทั้งการส่งข้อความฉับพลัน การสนทนาในห้องสนทนา และการแชร์ไฟล์บน
อินเทอร์เน็ต ท้ังน้ีเน่ืองจากวิธีการทั้งสามน้ีอาจก่อให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัว การติดต้ังโปรแกรมที่ไม่
ประสงค์ดี และการแพร่ กระจายของไวรัสได้ถ้าจําเป็นต้องใช้ ให้ทําการศึกษาให้ดีก่อนเริ่มต้นใช้งาน 
  �   ให้ติดต้ัง ไฟร์วอลล์๒๔(firewall) ส่วนบุคคล 
  �    ให้ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสและหม่ันทําการปรับปรุงไฟล์รูปแบบไวรัสอย่างสมํ่าเสมอ 
  �    สําหรับการแชร์ไฟล์ ให้ตรวจสอบการปรับแต่งค่าที่ใช้งานในโปรแกรมแชร์ไฟล์และให้แชร์เฉพาะไฟล์
ที่ตนต้องการให้ผู้อ่ืนได้รับทราบข้อมูลจริงๆ 
  �    ให้ระมัดระวังการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้เป็นเจ้าของไฟล์ 
  �    ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสอบสวน สอบสวนตัวผู้กระทําความผิด หากพบเว็บไซต์
ที่มีการเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร สามารถแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการหาตัวผู้กระทําความผิดได้ 
  �    ให้ระมัดระวังโฆษณาชวนเช่ือในลักษณะไม่มีทางเป็นจริงได้ 
  �    ไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมที่ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย 
  �    ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศท้ังในเรื่องท่ัวๆ ไปและที่เก่ียวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
รวมทั้งกฎหมายในระดับนานาชาติด้วย 
  �    พ่อแม่จะต้องให้ความรู้แกบุตรหลานเก่ียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 
  �    ให้ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อคอยตรวจสอบการเข้าเว็บไซต์ของบุตรหลาน รวมท้ังกรองการเข้า เว็บไซต์บาง
เว็บไม่ให้สามารถทําได้ 
                                                           

��

 ไฟร์วอลล์ คือซอฟต์แวรห์รือฮารด์แวร์ท่ีตรวจสอบข้อมูลซึ่งมาจากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย จากนัน้อาจบล็อกข้อมูลนั้นหรือ
ปล่อยให้ข้อมูลนั้นผ่านเข้ามายงัคอมพิวเตอร ์ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการตัง้คา่ไฟร์วอลล์ 
   ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไมใ่ห้แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (เช่น หนอน) เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานผ่านทาง
เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต นอกจากน้ี ไฟร์วอลล์ยังช่วยหยุดไมใ่ห้คอมพิวเตอร์ส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไปยังคอมพิวเตอรเ์ครื่อง
อ่ืน 
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  �    ให้กล่าวเฉพาะส่ิงท่ีมีหลักฐานความจริงสนับสนุนเท่าน้ัน ห้ามใช้อารมณ์หรือความรู้สึกมากล่าวลงไป 
   �    อีเมล์ (email) เมื่อส่งไปยังผู้รับแล้วจะไม่มีทางเรียกกลับคืนมาได้ ฉะน้ันให้ระมัดระวังทุกถ้อยคําใน
อีเมล์ที่ (email) ส่งถึงผู้รับ 
  �    ให้ระมัดระวังการกล่าวคําในเว็บบอร์ด ห้องสนทนา ข้อความฉับพลันที่จะไม่ละเมิดผู้อ่ืน 
  �    ให้ความรู้แก่บุตรหลานเก่ียวกับการระมัดระวังการใช้ถ้อยคําของตนบนอินเทอร์เน็ต 
  �    ไม่นําเข้าข้อมูลหรือภาพลามกอนาจาร เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ 
  �    ไม่ทําการตัดต่อและเผยแพร่ภาพตัดต่อของผู้อ่ืน ท่ีทําให้เขาเส่ือมเสียช่ือเสียง 
  �    ก่อนท่ีจะกล่าวถึงผู้อ่ืนในเชิงลบให้พิจารณาถึงสาเหตุที่ต้องทํา รวมท้ังประเมินผลท่ีจะเกิดขึ้นด้วย 
  �    ไม่ส่งอีเมล์เพื่อตอบกลับสแปม (ข้อความขยะ) ท่ีส่งมา การตอบสแปมน้ันเท่ากับเป็นการยืนยันอีเมล์
แอดเดรสของผู้รับว่าเป็นแอดเดรสท่ีมีอยู่จริงและจะทําให้ผู้รับน้ันตกเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
  �    ให้ใช้อีเมล์แอดเดรสท่ีใช้ในงานประจําวันเพื่อติดต่อ กับผู้ที่ติดต่ออยู่ด้วยเป็น ประจํา เช่น ผู้ร่วมงาน 
เพื่อน และครอบครัว สําหรับการส่งอีเมล์เพื่อจุดประสงค์อ่ืนๆ ให้ใช้อีเมล์แอดเดรสต่างหากอีกอันหน่ึง 
  �    ไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสท่ีใช้ในงานประจําวันเพื่อสมัครสมาชิกอีเมล์เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือเข้าเป็น
สมาชิกในเมล์ล๊ิงลิสต์ต่างๆ 
  �    ไม่ซื้อสินค้าใดๆ ท่ีโฆษณาในสแปมเน่ืองจากจะย่ิงทําให้ผู้ส่งสแปมได้รับผลตอบแทนและจะใช้วิธีน้ี
ต่อไปเรื่อยๆ 
  �    ให้รายงานร้องเรียนปัญหาสแปมกลับไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่อสแปมหรือ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 
  �    เมื่อได้รับแจ้งเตือนถึงการปลอมแปลงอีเมล์ท่ีกล่าวว่าผู้ส่งคือท่าน หรือได้รับทราบถึงการปลอมแปลง
จากการตีกลับของอีเมล์ของท่านทั้งๆ ท่ีท่านไม่ได้เป็นผู้ส่งไป ให้เก็บรวบรวมหลักฐานท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการปลอม
แปลงน้ันและส่งไปให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อใช้ในการสืบสวนต่อไป 
  �    ให้ดูวิธีการหลอกลวงต่างๆ จากเว็บไซต์ (www.cert.org ซึ่งเป็นเว็บของเซิร์ต Response 
Team) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับรายงานจากท่ัวโลกเก่ียวกับการหลอกหลวงในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีวิธีการ
หลอกลวงหลากหลายวิธีท่ีนํามาใช้หลอกให้เหย่ือเปิดเผยข้อมูลสําคัญเช่น รหัสผ่าน การหลอกลวงดังกล่าวอาจจะ
มาในรูปของการปลอมแปลงอีเมล์ การหลอกให้เข้าไปดูเว็บไซต์การโทรศัพท์ถาม หรือแม้แต่การส่งจดหมายมาถาม
ทางไปรษณีย์ ทั้งน้ีก่อนท่ีจะให้ข้อมูลใดๆ เก่ียวกับผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวของตน      ให้ตรวจสอบให้ม่ันใจก่อนว่า
ผู้สอบถามเป็นผู้ที่รู้จักหรือ สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ 
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ขอ้เสนอแนะในการใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) 
  ผู้ปฏิบัติงานที่จําเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และเพื่อประโยชน์ต่างๆ น้ัน การปฏิบัติงาน
ดังกล่าวอาจเส่ียงต่อการรับผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ันจึงควรปฏิบัติหรือละเว้น
การกระทําอันผิดกฎหมาย  ข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม ท่ีสําคัญ ประกอบด้วย 

๑. การใช้ "ชื่อ" และ "นามแฝง" ในโลกสังคมออนไลน์  
    โลกอินเตอร์เน็ตน้ันจะเปิดช่องทางให้ผู้ใช้สามารถต้ังช่ือปลอม นามแฝง และสามารถ โกหกถึง
สถานภาพและอายุได้อย่างง่ายดาย ในกรณีท่ีใช้ "นามแฝง" ที่ต้ังขึ้นมาเองหรือไม่เก่ียวข้องกับผู้ใดและไม่ได้เข้าไป
เขียนข้อความให้ร้ายบุคคลอ่ืนน้ัน คงจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ถ้าได้มีการนําช่ือของบุคคลอ่ืนมาใช้โดยเจ้าตัว
ไม่ได้รับรู้รับทราบ จนทําให้เกิดความเสียหายน้ันจะต้องมีการรับผิด ซึ่งอาจมีการถูกฟ้องร้องต่าง ๆ เพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากการกระทําดังกล่าวได้ในความผิดฐานละเมิด  
  ๒. ความผิดของ"เว็บมาสเตอร์"  
    "เว็บมาสเตอร์" คือคําเรียกขานผู้ดูแลเว็บไซต์ต่างๆ ในกรณีมีนักท่องอินเทอร์เน็ต (internet)   
เข้ามาเขียนกระทู้โพสต์ ข้อความหรือโพสรูปท่ีทําให้บุคคลอ่ืนเสียหาย รวมท้ังโพสต์ภาพอนาจาร หรือเขียนเน้ือหา
พาดพิงสถาบัน ผู้ใช้งานดังกล่าว ถือว่ากําลังทําความผิดทางอาญา ส่วนเว็บมาสเตอร์ ถ้าสืบสวนพบว่าเห็นข้อมูล ที่
สร้างปัญหา แต่ปล่อยปละละเลยไม่สนใจลบข้อความทิ้งหรือแก้ไขข้อความก็อาจถูกฟ้องร้องฐานร่วมกระทํา
ความผิดด้วย เช่น เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าในเว็บไซต์ดังกล่าวไม่มีมาตรการป้องกันการ
กระทําผิดกฎหมาย โอกาสต้องรับโทษจะย่ิงสูงขึ้น  
  ๓. การซื้อโปรแกรมลิขสิทธ์ิและนํามาสําเนาแจกผู้อ่ืน  
    เน่ืองจากโปรแกรมลิขสิทธ์ิ หรือโปรแกรมถูกกฎหมายมีราคาแพงมาก ทําให้ธุรกิจโปรแกรมเถื่อน 
ละเมิดลิขสิทธ์ิเฟื่องฟูย่ิงกว่าดอกเห็ด อย่างไรก็ตาม แม้เราจะซื้อโปรแกรมลิขสิทธ์ิมาใช้ แต่ถ้า นําโปรแกรมน้ันไป
แจกให้เพื่อนฝูงก๊อบป้ี หรือทําสําเนาไปใช้ต่อ ถือว่ามีความผิดฐาน "ทําซํ้า" ซ่ึงเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธ์ิ แม้กฎหมาย
จะมีข้อยกเว้นให้การทําสําเนาโดยเจ้าของโปรแกรมมีลิขสิทธ์ิ ทําได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่ใช่การยกเว้นโดยไม่มี
ขอบเขต เพราะกฎหมายจํากัดจํานวนสําเนาว่า ให้มีจํานวนตามสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ในการบํารุงรักษาหรือ
ป้องกันการสูญหาย  
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ประเดน็ปญัหาถาม ตอบ เสรมิความรู้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 

(แท็บเลต็) 

๑.  คําถามจากผู้ปกครอง 
  ๑. ระยะการประกัน เง่ือนไขการรับประกันและศูนย์ซ่อมใกล้บ้าน 
   ตอบ ศูนย์รับประกันจะมีทั้งส้ิน ๓๒ ศูนย์ และจะเริ่มค่อยๆ ขยายจนครบทุกจังหวัด หากเครื่อง 
ชํารุดในพื้นท่ีจังหวัดท่ียังไม่มีศูนย์บริการ ให้นําส่งสํานักงานเขตประถมศึกษา ในแต่ละเขตท่ีโรงเรียนของนักเรียน 
สังกัดอยู่ 
  ๒. ถ้าไม่รับเคร่ืองแต่จัดหาเองได้หรือไม่ จะสามารถดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ไหน 
   ตอบ การแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนช้ัน ป.๑ เป็นนโยบายของรัฐบาล 
ที่จะแจกให้กับนักเรียนช้ัน ป.๑ ทุกคนทั่วประเทศในการยืมเรียน (เหมือนกับหนังสือเรียน) ผู้ปกครองไม่สามารถ
ขอคืนเครื่องได้ แต่สามารถจัดหาซื้อเคร่ืองเองเพื่อใช้ส่วนตัวท่ีบ้านได้ ซึ่งโปรแกรมท่ีใช้บริหารจัดการเน้ือหาภายใน 
เครื่องแท็บเล็ต ป.๑ เรียกว่าระบบ Learning System (LSystem) ซ่ึงคณะผู้จัดทําระบบน้ีได้มอบให้กับรัฐบาลฟรี  
จํานวน ๑ ล้าน Licensce หากผู้ปกครองต้องการจะนําโปรแกรมระบบ LSystem มาลงภายในเครื่อง สามารถ
ดาวน์โหลดผ่านระบบ Education Store (ปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัย) ของทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ผ่านเว็บไซด์ www.otpc.in.th ภายในอนาคตอันใกล้น้ีได้ 
  ๓. ระยะเวลาของโครงการก่ีปี ต่อเน่ืองหรือไม่ 
   ตอบ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)ท่ีแจกนักเรียนช้ัน ป.๑ มีระยะเวลาการใช้ 
งานทั้งส้ิน ๓ ปี และจะมีโครงการแจกเครื่องแท็บเล็ตให้กับนักเรียน  ช้ันอ่ืนต่อไปภายในอนาคต 
  ๔. ถ้าเคร่ืองหายหรือเคร่ืองหมดระยะประกันและชํารุด จะหาซื้อได้จากที่ใด 
    ตอบ สามารถหาซ้ือได้ท่ีตัวแทนจําหน่ายของ บริษัท SCOPE หรือสอบถามข้อมูลตัวแทนจัด 
จําหน่ายหรือส่ังซ้ือได้ท่ี info@scope.co.th 
  ๕. ถ้าอยากให้โรงเรียนรับผิดชอบเคร่ืองโดยนักเรียนไม่ต้องนํากลับบ้านจะได้หรือไม่ 
   ตอบ เป็นเง่ือนไขการตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง สามารถให้นักเรียนนํา 
กลับไปใช้ที่บ้านหรือเอาไว้ที่โรงเรียนได้ 
  ๖. ใช้ระบบปฏิบัติการอะไรย่ีห้ออะไร 
   ตอบ เป็นระบบปฏิบัติการ Android ๔.๐.๓ ย่ีห้อ SCOPAD 
 
  ๗. ราคาเคร่ืองที่หาซื้อตามท้องตลาด ราคาเท่าไหร่ หาซื้อได้ที่ไหน 
   ตอบ ราคาเครื่องที่หาซื้อตามท้องตลาด ราคา ๔,๐๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง  
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ในระยะต้นสามารถติดต่อได้ที่ ส่ังซ้ือได้ท่ี info@scope.co.th 
  ๘. เคร่ืองต่อ Internet ไม่ได้จะทําอย่างไร 
   ตอบ ลําดับแรก เช็คว่าอุปกรณ์ wifi ท่ีโรงเรียน หรือภายในบ้าน ว่าได้ทําการเช่ือมต่อกับระบบ 
อินเตอร์เน็ตและตัวเครื่องแล้วหรือยัง ลําดับที่สอง เปิดสัญญาณ wifi-on ท่ีตัวเคร่ืองและเลือกช้ืออุปกรณ์ wifi ทํา
การเช่ือมต่อ (Connect) กับเครือข่าย 
  ๙. มีคู่มือใช้งานเบื้องต้นให้ผู้ปกครองหรือไม่ 
   ตอบ คู่มือการใช้งานเบื้องต้นสําหรับผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี
www.otpc.in.th/document/parent_guide.zip    
  ๑๐. ในเว็ปไซด์ (Website) ที่ไม่ต้องการให้เด็กเข้าไปใช้งาน สามารถ Lock ได้หรือไม่ 
   ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีระบบกล่ันกรอง เว็บไซด์ท่ีอันตรายใน
ระดับต้น แต่การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ท่ีดีเมื่อตัวเคร่ืองเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต 
ผู้ปกครองควรให้ความดูและอย่างใกล้ชิด จะเป็นประโยชน์กับบุตรหลานสูงสุด หากผู้ปกครองไม่มี เวลาดูแล จึงไม่ 
ควรให้บุตรหลาน ใช้งานอยู่เพียงลําพัง 
  ๑๑. หากบ้านไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet) จําเป็นต้องติดต้ังหรือไม่ 
   ตอบ หากผู้ปกครองต้องการเสริมความรู้ให้กับบุตรหลาน สามารถขอติดต้ังสัญญาณ ได้ที่ตัวแทน  
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) เพือ่เป็นการ update เน้ือหาการเรียนรู้ให้มีมากขึ้นจาก 
เดิม แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ปกครองไม่มีงบประมาณ ในส่วนของการติดต้ัง ก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ใช้สัญญาณ 
อินเตอร์เน็ตท่ีบ้านได้ เน่ืองจากเน้ือหาภายในเครื่องได้ถูกออกแบบมาสําหรับใช้งาน แบบ Offline โดยเฉพาะอยู่ 
แล้ว 
   ๑๒. เม่ือจบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ แล้วจําเป็นต้องคืนเคร่ืองหรือไม่ 
   ตอบ เมื่อจบช้ัน ป.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) จะติดตามนักเรียนไปใช้งานเมื่อ
เรียนช้ัน ป.๒ และ ป.๓ 
  ๑๓. กรณีย้ายโรงเรียนนักเรียนจําเป็นต้องคืนเคร่ืองหรือไม่ 
   ตอบ กรณีที่นักเรียนย้ายโรงเรียน เครื่องแท็บเล็ตท่ีนักเรียนใช้ (ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืมเรียนของนักเรียน
แต่ละคน) จะถือติดตัวไปกับนักเรียนในกรณีที่ย้ายไปโรงเรียนอ่ืน 
  ๑๔. นักเรียนจะมีช่ัวโมงในการเรียนผ่านเคร่ืองก่ีช่ัวโมงต่อวัน และมีก่ีวิชา 
   ตอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เป็นเพียงส่ือเสริมในการเรียนการสอน ไม่ได้เป็น
ส่ือหลัก ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน 
  ๑๕. มีการวัดผลหรือการประเมินคุณภาพจากการเรียนจากเคร่ือง (แท็บเล็ต) ว่ามีความแตกต่างจาก
การเรียนหนังสือหรือไม่อย่างไร 
   ตอบ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมระบบวัดผลประเมินผล และได้มีการทําการวิจัยและ 
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ประเมินผล ก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการนําเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) มาบูรณาการการ 
เรียนการสอน ร่วมกับสาระการเรียนรู้ใน ๕ รายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และภาษาอังกฤษ 
  ๑๖. มีการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนในการใช้แท็บเล็ตและเน้ือหาของหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร 
   ตอบ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการจัดอบรมวิทยากรแกนนํา เพื่อ 
กระจายความรู้สู่ศึกษานิเทศก์ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา หลังจากน้ันศึกษานิเทศก์ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้ 
นําความรู้ดังกล่าวไปจัดการอบรมการใช้งานเบื้องต้น รวมถึงการใช้แผนบูรณาการเรียนการสอน ๒๐๐ วัน ให้กับ 
ครูช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนทุกคน 
  ๑๗. ทางโรงเรียนมีวิธีการควบคุมไม่ให้นักเรียนใช้โปรแกรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไร 
   ตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียนในแต่ละแห่ง 
  ๑๘. นักเรียนจะมีช่ัวโมงในการเรียนผ่านเคร่ืองก่ีช่ัวโมงต่อวัน และมีก่ีวิชา 
   ตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียนและครูผู้สอน 
  ๑๙. หากผู้ปกครองต้องการเป็นเงินและจัดหาเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงกว่าสามารถทําได้ 
หรือไม่ 
   ตอบ ไม่สามารถเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และรับเป็นเงินแทนได้ 
เน่ืองจากเครื่องแท็บเล็ตเป็นเครื่องยืมเรียนของนักเรียนช้ัน ป.๑ 
  ๒๐. หากผู้ปกครองต้องการสละสิทธ์ิในการรับเคร่ืองสามารถทําได้หรือไม่ และสามารถนําเคร่ือง 
ส่วนตัว มาใช้ในการเรียนแทนได้หรือไม่ 
   ตอบ ผู้ปกครองไม่สามารถสละสิทธ์ิในการรับเครื่องแท็บเล็ตได้ เน่ืองจากเป็นเครื่องท่ีนักเรียน 
ต้องใช้ยืมเรียน ในการนําเครื่องส่วนตัวมาใช้ ขึ้นอยู่กับ กฎระเบียบของทางโรงเรียนว่าอนุญาตให้นํามาได้หรือไม่ 
  ๒๑. ขอทราบระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดส่งเคร่ืองไปยังโรงเรียนต่างๆ / รายช่ือโรงเรียน 
   ตอบ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ท่ี www.otpc.in.th/schoollist.html 
  ๒๒. การลงทะเบียนเพื่อขอรับเคร่ืองแท็บเล็ตมีขั้นตอนอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง 
   ตอบ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.otpc.in.th/process.html 
  ๒๓. มีการจัดต้ังศูนย์รับซ่อมบํารุงไว้เพียงพอหรือไม่ และมีขั้นตอนการส่งซ่อมอย่างไร 
   ตอบ มีการจัดต้ังศูนย์บริการระยะแรก ๓๒ ศูนย์หลังจากน้ัน จะขยายไปจนครบทุกจังหวัด  
ขั้นตอนการส่งซ่อมผู้ปกครองสามารถ นําตัวเครื่องที่มีปัญหาส่งซ่อมเข้าท่ีศูนย์บริการหรือ หากไม่ทราบสามารถเข้า
ไปสอบถามรายละเอียดกับทางโรงเรียนเพื่อติดต่อสํานักงานเขตการศึกษาในแต่ละพื้นท่ีได้ 
  ๒๔. หลักสูตรการเรียนการสอน มีก่ีหลักสูตร มีรายละเอียดอะไรบ้าง 
   ตอบ หลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีท้ังหมด ๕ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สามารถ ดูรายละเอียดได้ท่ี http:// www. 
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dekthai.net/otpc.htmlหรือ คลิกท่ีน่ี เพื่อทําการดาวน์โหลดรายละเอียดเบ้ืองต้น ในคู่มือคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (แท็บเล็ต)  ฉบับผู้ปกครอง  
  ๒๕. กรณีนักเรียนชั้นอ่ืนนอกเหนือจากช้ัน ป.๑ ต้องการนําเคร่ืองส่วนตัวมาใช้ในการเรียนสามารถทํา
ได้หรือไม่  
   ตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายและกฎระเบียบของทางโรงเรียนว่าอนุญาตหรือไม่ 
  ๒๖. จะมีการสนับสนุนในส่วนของเน้ือหาหลักสูตรหรือไม่อย่าง 
   ตอบ เน้ือหาของหลักสูตร สามารถ ปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัยได้ โดยเลือกเมนู แอพพลิเคช่ัน > 
เลือก ปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัย หรือสามารถ Upgrade เน้ือหาด้วยการใส่ Micro SD Card ซึ่งมีเน้ือหาของช้ัน 
ป.๒ และช้ันอ่ืนได้ โดยผ่านระบบ Learning System (LSystem) โหลดถูกต้องไม่มีการดัดแปลงข้อมูลของเว็บไซด์
ใดๆ ท้ังส้ิน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
๒.  คําถามจากครูและผู้อํานวยการโรงเรียน   
  ๑. เคร่ืองแท็บเล็ตลงส่ือการสอนหรือหนังสือหรือไฟล์อ่ืนๆ ได้หรือไม่ 
   ตอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)  สามารถลงไฟล์อ่ืนๆ ได้ โดยผ่านสาย Data Link 
เมื่อทําการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
  ๒. สามารถลบไฟล์ส่ือการเรียนการสอน (contents) ที่ทาง สพฐ.บรรจุไว้ได้หรือไม่ 
   ตอบ สามารถลบได้หากต้องการพื้นท่ีในการวางส่ือประเภทอ่ืน แต่เครื่องของนักเรียนดังกล่าวจะ
ไม่มีเน้ือหา ในการใช้เรียนร่วมกับครูและเพื่อนนักเรียนในช้ันเรียน 
  ๓. ถ้านักเรียนย้ายโรงเรียน เคร่ืองแท็บเล็ตที่ประจําตัวนักเรียนต้องทําอย่างไร 
   ตอบ ถ้านักเรียนย้ายโรงเรียน นักเรียนจะถือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เครื่องเดิม
ติดตามตัวไปด้วย 
  ๔. ในกรณีที่นักเรียนสูญหายไม่มาโรงเรียนครูตามตัวไม่พบ เคร่ืองแท็บเล็ตที่ประจําตัวของนักเรียน 
ต้องส่งคืนใคร 
   ตอบ ครูต้องนําส่งคืนโรงเรียน เพื่อมอบส่งคืนให้กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่โรงเรียนสังกัด
อยู่ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะนําเครื่องดังกล่าวส่งเข้าคลังส่วนกลาง ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๕. ถ้าเปิดมาเคร่ืองเสียภายใน ๗ วัน ต้องทําอย่างไร ส่งซ่อมหรือเปล่ียนที่ไหน 
   ตอบ เมื่อเปิดเคร่ืองมาแล้วเสียภายใน ๗ วันหากสภาพเครื่องไม่มีการชํารุดหรือเป็นรอยขีดขวนที่
ตัวเครื่องและ Touch Screen ในระดับต้น โรงเรียนสามารถนําไปเปล่ียนได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ท่ี
โรงเรียนสังกัด  
  ๖. นักเรียน ป.๑ ใช้จะยังมีหนังสือเรียนให้นักเรียนใช้ในห้องเรียนหรือไม่ 
   ตอบ นักเรียนป. ๑ ยังมีหนังสือเรียนในห้องเรียนเหมือนเดิม เน่ืองจาก เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (แท็บเล็ต) เป็นเพียงส่ือการสอนเสริมเท่าน้ัน  
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  ๗. ในเคร่ืองแท็บเล็ตจะสามารถนําเกมส์ใส่ได้หรือไม่และจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร 
   ตอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ไม่สามารถนําเกมส์ ใส่เข้าไปได้ เน่ืองจากระบบ
ของเครื่อง OTPC ไม่มี Google Play และมีรหัสผ่านเพื่อป้องกัน การ Install โปรแกรมเกมส์ 
 ๘. มีมาตรการในการป้องกันการใช้ Wireless ในการเข้าเว็บโป๊ หรือไม่ 
   ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีระบบ Firewall ป้องกันการเข้าเว็บโป๊ใน
ระดับต้น 
  ๙. รัฐบาลจะจัดสรรซื้อปล๊ักที่ใช้ในการชาร์ตเคร่ืองและอุปกรณ์ห่อหุ้มให้หรือไม่ 
   ตอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) มีซองหนังห่อหุ้มให้กับนักเรียนในการใช้งาน ส่วน 
ปล๊ักไฟที่ใช้สําหรับชาร์ตเครื่อง โรงเรียนจะต้องเป็นผู้จัดหาซื้อ  
  ๑๐. เร่ืองการลงโปรแกรมอัพเดทข้อมูลทาง สพป./สพฐ. ไม่มีความรู้หากจ้างคนที่เก่งสารสนเทศ (IT) 
รัฐบาลสนับสนุนหรือไม่ 
   ตอบ ในการพัฒนาโปรแกรม ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ของ ป.๑ มีช่ือระบบ 
ว่า Learning System (LSystem) ซ่ึงเกิดจากการรวมตัว ของอาสาสมัคร วิศวกร ครู ระดับแนวหน้าของประเทศ  
รวมกันพัฒนาและบริจาคฟรีบรรจุในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) จํานวน ๑ ล้านเครื่อง เพื่อเป็น 
ศูนย์กลางในการจัดการ เน้ือหา (Contents) ที่มีจํานวนมาก ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ ให้มีไป 
ในทิศทาง การจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเรียกว่าระบบ Knowledge Management (KM) ซ่ึงการจ้าง  
บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญอยู่ในระหว่างการดําเนินการ อาสาสมัครทีมพัฒนาระบบ LSystem เพื่อให้ใช้งาน 
ได้กับ ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ม.๑ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ของ 
ช้ันเรียนอ่ืนๆ ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ท้ังน้ีเพื่อนําระบบดังกล่าว เป็นระบบนําร่องให้กับประเทศไทย ซึ่ง 
ระบบท่ีพัฒนาเป็นระบบแรกในโลก มีการจัดการบริหารเน้ือหาที่หลากหลายต่าง ๆ ดังกล่าว 
  ๑๑. ครูมีความรู้ด้าน IT สามารถอัพเดทเวอร์ชั่นเองได้หรือไม่ 
   ตอบ ระบบไม่เปิดให้ครูผู้ใช้งานหรือผู้ท่ีมีความรู้ด้าน IT สามารถอัพเดทเวอร์ช่ันเองได้  
  ๑๒. จากเคร่ืองแท็บเล็ตที่แจกให้กับเด็กนักเรียนเปล่ียนเป็น PC และติดต้ังไว้ที่ห้องเรียน พร้อมลง
โปรแกรมเหมือนกับแท็บเล็ต จะดีกว่าหรือไม่ 
   ตอบ เน้ือหาท่ีนําใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) คณะนักพัฒนาระบบ 
LSystem ได้เตรียมไว้เพื่อให้สามารถเปิดดูได้บนเครื่อง PC ได้ด้วย 
 ๑๓. ถ้าปีหน้ามีการแจกเคร่ืองแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นป. ๑ อีกคร้ัง กระทรวงศึกษาธิการจะมีวิธี
จัดการบริหารเคร่ืองแท็บเล็ตครูอย่างไร 
   ตอบ โรงเรียนจะมีระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ เป็นเครื่องยืมสอนของครูช้ัน ป.๑ และช้ัน 
ป.๒ 
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อ้างอิง 

 

- รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดก้ันส่ือออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย 
มูลนิธิ 
ไฮน์ริค เบิลล์ 

- บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ....โดย สาวตรี สุขศรี 
- คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเล่ียงการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ จัดทําโดย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
- คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน พิมพ์ครั้ง

ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

-  
-   http://www.onec. go.th 
-   http://www.moe.go.th 
-   http://www.otpc.in.th/faq.html 
-   http://www.otpc.in.th/process.html 
-   http:// www.cert.org 
-   http://learners.in.th 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  

พ.ศ. ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมการทํางาน 
เข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทํา
หน้าท่ีประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเก่ียวกับการติดต่อส่ือสารของระบบ 
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ 
หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์น้ัน 
 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
 (๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอ่ืน โดยผ่าน
ทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
อ่ืน 
 (๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
 “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
น้ี และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงน้ัน เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการน้ันมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
 มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดทําข้ึนเป็นการเฉพาะถ้านํา
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึง
ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการน้ันมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
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 มาตรา ๘ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนท่ีอยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมิได้มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๙ ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
 มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนถูก
ระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๑๑  ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว  อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
 มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
 (๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายน้ันจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลังและไม่
ว่าจะเกิดข้ึนพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
 (๒) เป็นการกระทําโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 
 ถ้าการกระทําความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สิบปีถึงย่ีสิบปี 
 มาตรา ๑๓ ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําส่ังท่ีจัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดท่ีระบุไว้ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 (๑) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 
 (๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อ
ความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 
 (๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเก่ียวกับความม่ันคง 
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน
ประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ 
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 (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ 
(๔) 
 มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ 
 มาตรา ๑๖ ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏ
เป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพน้ันเป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างข้ึน ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งน้ี โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ
ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึง เป็นการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทําไม่มีความผิดตามวรรค
หน่ึงเป็นความผิดอันยอมความได้ 
 ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ
ผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
 มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกราชอาณาจักรและ 
 (๑) ผู้กระทําความผิดน้ันเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดได้เกิดข้ึนหรือผู้เสียหายได้ร้อง
ขอให้ลงโทษ หรือ 
 (๒) ผู้กระทําความผิดน้ันเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้อง
ขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร  

มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือ
ได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
เฉพาะท่ีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีมาเพื่อให้ 
ถ้อยคํา ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อส่ือสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(๓) ส่ังให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการท่ีต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือท่ีอยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีเหตุอันควรเช่ือ
ได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่ในความครอบครองของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

(๕) ส่ังให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่ง
มอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเก่ียวกับการกระทํา
ความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและส่ังให้บุคคลน้ันส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีจําเป็นให้ด้วยก็ได้ 
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(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือส่ังให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทําการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าท่ีจําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่ง
ความผิดและผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําส่ังอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการตามคําร้อง ท้ังน้ี คํา
ร้องต้องระบุเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดอันเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี เหตุท่ีต้องใช้อํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
กระทําความผิดและผู้กระทําความผิด เท่าท่ีสามารถจะระบุได้ ประกอบคําร้องด้วยในการพิจารณาคําร้องให้ศาล
พิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตแล้ว ก่อนดําเนินการตามคําส่ังของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งสําเนาบันทึกเหตุ
อันควรเช่ือท่ีทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบ
คอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ท่ีน้ัน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งมอบสําเนาบันทึกน้ันให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทําได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ส่งสําเนา  
บันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแต่
เวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน 

การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันเกินความจําเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็นหลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะส่ังยึดหรืออายัดไว้เกิน
สามสิบวันมิได้ ในกรณีจําเป็นท่ีต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่าน้ัน ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจเพื่อขอขยาย
เวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมด
ความจําเป็นท่ีจะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ยึดหรือถอนการอายัด 

โดยพลันหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นการทําให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูล 

คอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กําหนดไว้ในภาคสองลักษณะ ๑ หรือ
ลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือท่ีมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาล 
ที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําส่ังระงับการทําให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันได้ 

ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังให้ระงับการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีทําการระงับการทําให้แพร่หลายน้ันเอง หรือส่ังให้ ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันก็ได้ 
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มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคําส่ังไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย  
พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอให้มีคําส่ังห้ามจําหน่ายหรือเผยแพร่ หรือส่ังให้ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันระงับการใช้ ทําลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันได้ หรือจะ
กําหนดเง่ือนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคําส่ังไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ 

ชุดคําส่ังไม่พึงประสงค์ตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคําส่ังท่ีมีผลทําให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์หรือชุดคําส่ังอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําส่ังท่ีกําหนดไว้ หรือโดยประการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงทั้งน้ี เว้นแต่เป็นชุดคําส่ังท่ี
มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคําส่ัง 
ดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ท่ีได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด 
 ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
หรือเป็นการกระทําตามคําส่ังหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหน่ึงต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ท่ี
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลน้ันต่อผู้หน่ึงผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มาตาม 
พระราชบัญญัติน้ี ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคําม่ันสัญญา ขู่เข็ญ 
หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน 

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี 
ข้อมูลน้ันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะส่ังให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหน่ึงปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ 

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าท่ีจําเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับต้ังแต่
เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับต้ังแต่การใช้บริการส้ินสุดลง 

ความในวรรคหน่ึงจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเม่ือใด ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตราน้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
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มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีที่ส่ังตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐  
หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่
เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๒๘ การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้และ 
ความชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคําร้องทุกข์หรือรับคํากล่าวโทษ และ
มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการจับ ควบคุม ค้น การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
บรรดาท่ีเป็นอํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ต่อไป 

ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจร่วมกันกําหนด
ระเบียบเก่ียวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติใน 
การดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 
บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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