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บทคัดยอ
การกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเปนปญหารายแรงและเปนเครื่องมือในการขมขู
คุกคามหรือทําใหเกิดความหวาดกลัวและไดรับความเสียหายในรูปแบบใหมดวยการติดตอสื่อสาร
ผานชองทางเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตโดยสงขอมูลคอมพิวเตอรลักษณะตางๆ ผานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิคส เชน เว็บไซตในคอมพิวเตอร บล็อก จดหมายอิเล็กทรอนิคส และขอความสั้นหรือ
สื่อสังคมออนไลน เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน การศึกษาวิจัยนี้มุงศึกษามาตรการทาง
กฎหมายในการปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตในตางประเทศ ไดแก
แคนาดา สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร เปรียบเทียบกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูของไทยจาก
การศึกษาวิจัยพบวาการปกปดตัวตนในโลกไซเบอรเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการกลั่นแกลง
รังแกทางอินเทอรเน็ตไดอยางตอเนื่องและซํ้าๆ ไดงายและสะดวกกวาการกลั่นแกลงรังแกในแบบ
ดั ้ งเดิ มและผู  กระทํ าไม จํ าเป นต องมีอ ํ านาจทางกายภาพมากกว าผู  ตกเป นเหยื่ อ นอกจากนี้
ผลกระทบของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตยังกระทบทั้งทางรางกาย จิตใจของผูตกเปน
เหยื่อและกระทบตอความสัมพันธทางสังคมดวย
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สําหรับทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น สวนใหญเห็นวาการกลั่นแลงรังแก
ทางอินเทอรเน็ตเปนเรื่องการแกลงธรรมดาเทานั้น กลาวคือการหยอกลอซึ่งบุคคลมีสิทธิทําได
ยกเวนนิสิตที่เคยตกเปนเหยื่อดวยตนเองแมปจจุบันจะมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ยังไมชัดเจนเพียงพอในการ
ปองกันและควบคุมการกระทําความผิดดังกลาวในหลายๆ กรณี เชน มาตรา 16 บัญญัติแตเฉพาะ
การเผยแพรภาพ ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงภาพทําใหผูอื่นเสียชื่อเสียง อับอาย ถูกเกลียดชัง แตมิได
บัญญัติใหรวมถึงการโพสตขอความหรือภาพที่ทําใหผูถูกกระทํารูสึกหดหูหรือดอยคาจากการกลั่น
แกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตแตไมถึงขนาดทําใหผูถูกกระทําเสียชื่อเสียงโดยตรงหรือความเสียหาย
ทางจิตใจดวย นอกจากนี้ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการปองกันและ
ควบคุมเรื่องดังกลาวอยางชัดแจงและมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต, การคุกคามออนไลน, อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร

Abstract
Cyberbullying is a serious problem and new channel to harass or threaten
other person and injure such person by using technology and internet to send the
computer’s information via electronic devices, for example, computer website, blog,
e-mail, text message or social media, etc., especially among young adults. This
research aims at studying legal measures to prevent and control the cyberbullying in
foreign countries, especially Canada, the United States and Great Britain comparing
with Thailand’s existing laws. The research finds that the anonymity of cyberspace is
the key factor of cyberbullying continually and repeatedly committed, therefore, it is
easy and convenient to access than the traditional bullying. Furthermore, the
perpetrator has not to be physically stronger than the victim. Moreover, cyberbullying
causes the physical or mental injury of the victim, affecting their social interactions.
According to the Attitude of the Students in Mahasarakarm University,
Thailand, most of them think that cyberbullying is only an ordinary matter, i.e. teasing
which any person has the right to do it except the students who used to be a victim
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themselves. Although there was a revision of Thailand’s Computer-related Crime Act
(No. 2) B.E. 2560, there is no adequate and explicit provision to prevent and control
such crime in many cases. For example, section 16 merely refers to disseminating,
editing, appending or adapting image of other to impair the reputation of the other
person or to expose the other person to hatred or contempt. However, this does not
include importing or posting messages or image to make the victim feel depressed or
degraded because it does not cause a direct damage of the reputation or emotional
damage distress. Moreover, in Thailand, there has been a lack of competent agency
to prevent and control cyberbullying effectively.
Key words: cyberbullying, online harassment, cybercrime

1. บทนํา
แมวาบุคคลทุกคนจะมีเสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) รวมถึงการ
แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลนแตยอมตองใหความเคารพสิทธิในความเปนสวนตัว (rights
to privacy) ของผูอื่นดวย ปจจุบันเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารของสังคมมนุษยมีพัฒนาการใหมี
ความทั นสมั ยอย างตอเนื่ องและไร ข ีดจํ ากัด การใช เครื อขายอินเทอร เน็ต (internet) โดยใช
คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารตโฟน (smart phone) หรือแทบเลต (tablet) ที่สามารถ
เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตไดเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหกับบุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถ
ติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา
อยางไรก็ดี การใชอินเทอรเน็ตจะกอใหเกิดประโยชนตอการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล
อยางยิ่ง ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับดาบสองคม กลาวคือการใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการ
กอกวน คุกคามหรือขมเหงหรือกลั่นแกลงผูอื่นผานทางสื่อสังคมออนไลน (social network) เชน
Facebook, Twitter, My Space หรือ Instagram เปนตน โดยมีเจตนาใหผูอื่นไดรับความเสียหาย
ตอเกียรติยศชื่อเสียง อับอาย ถูกดูถูกหรือถูกเกลียดชังทําใหเกิดความทุกขทรมานทางจิตใจและ
ความรูสึกของผูถูกกระทําซึ่งเรียกการกระทําดังกลาววา “การกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตหรือ
การกลั่นแกลงรังแกออนไลน” (cyberbullying on the internet or cyber-bullying and online
harassment) และการกระทํ าดั งกล าวถื อเป นการใช เทคโนโลยี ก  อความรุ นแรงขึ ้ นในสั งคม
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เนื่องจากการกระทําเชนวานั้นกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูถูกกระทํา
และทําลายความสัมพันธอันดีทางสังคมอีกดวย สวนใหญจะเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน ดังนั้นการ
กลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตถือเปนความรุนแรง (violence) รูปแบบหนึ่งที่ไมควรเพิกเฉยตอ
ปญหา หากสังคมเกิดการยอมรับในพฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตโดยปริยายยอม
เทากับเปนการสรางความรุนแรงใหเกิดขึ้นในสังคมและเมื่อสังคมมองวาเปนเรื่องปกติ พฤติกรรม
หรือการกระทําเหลานั้นยอมขยายตัวไปสูอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ อันเปนการละเมิดตอกฎหมาย
สําหรับประเทศไทย ทัศนคติของสังคมไทยเกี่ยวกับปญหาดังกลาวนี้ยังไมเปนที่รับรู หรือ
มีการรับรูแตก็นอยมากโดยเฉพาะอยางยิ่งทัศนคติที่มองวาการกระทําในลักษณะดังกลาวเปนเพียง
การกลั่นแกลงหรือหยอกลอกันเทานั้น 1 ประเทศไทยยังไมมีการบัญญัติกฎหมายภายในรับรอง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตไวอยางชัดเจน
ตลอดจนทัศนคติและความเขาใจของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังไมเขาใจเกี่ยวกับสิทธิใน
ความเปนสวนตัวของตนเองในการปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
0

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
2.1 ความหมายการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
จากการศึกษาวิจัยพอสรุปไดวาการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตหมายถึงการใชสิทธิ
ของตนในทางที่ผิดกระทําตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงดวยการติดตอสื่อสารผาน
ช องทางเทคโนโลยี และอิ นเทอร เน็ ตโดยส งข อมู ลคอมพิ วเตอร ล ั กษณะต างๆ ผ านอุ ปกรณ
อิ เล็ กทรอนิ คส เช น เว็ บไซต ในคอมพิ วเตอร (computer website) บล็ อก (blog) จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (e-mail) และขอความสั้น (text message) หรือสื่อสังคมออนไลน (social media)
เปนตน โดยผูกระทํามีเจตนาและมุงประสงคใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบทางจิตใจหรือ
1

ดู พิมพวัลย บุญมงคล, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, ณัฐรัชต สาเมาะ และคณะ, “รายงานการวิจัย การรังแกตอกลุม
นั กเรียนที ่เป นหรือถูกมองว าเปนคนขามเพศหรือคนรักเพศเดี ยวกั นในโรงเรียนระดั บมั ธยมศึ กษา : รู ปแบบ ความชุ ก
ผลกระทบ แรงจูงใจ และมาตรการปองกันใน 5 จังหวัดของประเทศไทย” ,( นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) อางใน
กฤษฎา แสงเจริญทรัพย, Cyberbullying: การกลั่นแกลงบนโลกไซเบอรและโศกนาฏกรรมของเมแกน ไมเออร, สืบคนเมื่อ
วั นที ่ 27 พฤศจิ ก ายน 2559, https://thainetizen.org/2016/05/cyberbullying-megan-meier-krisda/#_ftn9 และนา
จรีย ชยะบุตร, “มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวจากการขมเหงรังแกออนไลน”, (วิทยานิพนธ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุมวิชากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2560), หนา 14-15.
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ความทุกขทรมานหรือเกิดความรําคาญทางจิตใจของผูถูกกระทําหรืออาจจะทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกายหรือจิตใจของผูถูกกระทําไดในภายหนาและเปนการกระทําในลักษณะซํ้าๆ หรือตอเนื่อง
และสามารถเกิดขึ้นไดในทุกที่และทุกเวลา อันเปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูอื่น
กลาวคือการนําเอาขอมูลสวนบุคคลของผูอื่นมาเผยแพรหรือนํามาประกาศประจานเพื่อสนองความ
ตองการอยางใดๆ ของผูกระทํา เชน การลงขอความหรือรูปภาพที่รุนแรงหยาบคาย ลอเลียนอัน
เกี ่ ยวข องกั บบุ คคลหรื อกลุ  มบุ คคลที ่ ตกเป นเป าหมายให ปรากฏแก สาธารณะหรื อส งไปยั ง
ผูถูกกระทําโดยตรง เปนตน และไมวาการกระทํานั้นจะเกิดขึ้นระหวางเด็กและเยาวชนหรือผูใหญก็
ตาม

2.2 ลักษณะของพฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
สําหรับพฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแก (bullying) ทั่วไปนั้นมี 2 ลักษณะ ไดแก
1) overt bullying หมายถึง พฤติกรรมกาวราวหรือการใชความรุนแรงทางกายภาพของ
ผูกระทําไดกระทําโดยเจตนาตอรางกายของผูตกเปนเหยื่อโดยตรง เชน การทุบ ตี เตะ ผลัก การ
คุกคามทางเพศหรือการอนาจาร 2
2) covert bullying หมายถึง พฤติกรรมของผูกระทําที่มีเจตนาหรือมุงหมายใหผูตกเปน
เหยื่อถูกขับออกจากสังคมหรือจากกลุม การขมขูคุกคามหรือเฝาติดตาม (stalking) การจองมอง
การนินทาหรือการขมขูคุกคามดวยคําพูดหรือทาทาง การกลั่นแกลงรังแกประเภทนี้อาจเกิดจาก
การสุมกลั่นแกลงรังแกหรือเลือกกลุมดวยเหตุความแตกตางอันเปนการเลือกปฏิบัติ เชน เชื้อชาติ
ศาสนา การแสดงออกทางเพศ เปนตน 3
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับพฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกทั่วไปจึงพอสรุปไดวาลักษณะ
ของพฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเปนการกระทําที่ไมพึงปรารถนาและผูกระทํามี
เจตนาที่จะทําใหผูตกเปนเหยื่อเกิดความกลัว ถูกขมแหง ถูกรังแก รูสึกวาไมปลอดภัยและไดรับ
ความทุกขทรมานทางจิตใจซํ้าๆ ตอเนื่องและเปนเวลานานโดยใชอินเทอรเน็ตเขาถึงผูตกเปนเหยื่อ
แทนการกลั่นแกลงรังแกตอตัวผูตกเปนเหยื่อโดยตรงเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ไมเทาเทียมหรือ
1

2

2 Shaheen

Shariff and Dianne L. Hoff, “Cyber Bullying, Legal Obligations and Educational Policy
Vacuum” in K. Jaishankar, ed., Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior, (United
States of America: CRC Press, 2011), 363.
3Ibid.
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แตกตางระหวางผูกระทํากับผูตกเปนเหยื่อโดยผูกระทําจะมีอํานาจตอรองมากกวาตัวเหยื่อ เมื่อ
เหยื่อเกิดความกลัวหรือรูสึกไมปลอดภัยและถูกทํารายทางจิตใจแลวผูตกเปนเหยื่อจะถูกมองจาก
สังคมภายนอกในลักษณะที่ถูกตําหนิวาเปนคนไมดี เชน ผลจากการประจานภาพเปลือยหนาอก
ของเหยื่อที่ถูกบันทึกไวในขณะโชวใหเพื่อนชายดูผานเว็บแคม แลวผูกระทํานําไปเผยแพรทาง
อินเทอรเน็ตวาเหยื่อมีพฤติกรรมไมเหมาะสม เปนตน ผูตกเปนเหยื่อยอมถูกตําหนิจากสังคมวาเปน
คนไมดีจนในที่สุดผูตกเปนเหยื่อถูกขับออกจากกลุม หรือตัดออกจากสังคมเพราะความแตกตาง
ดานใดดานหนึ่งดังกลาว ซึ่งมูลเหตุในการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตมีสาเหตุประการหนึ่งมา
จากการเลื อกปฏิ บ ัต ิ (discrimination) และความเกลียดชั ง เช น การนั บถื อศาสนา (religion)
เผาพันธุ (ethnicity) เชื้อชาติ (race) เพศ (sexuality) และความสามารถ (ability) 4 เปนตน

2.3 องคประกอบของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
1) เปนการกระทําโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร การกลั่นแกลงรังแกลักษณะนี้เปนการใช
อินเทอรเน็ตเชื่อมตอในการกระทําความผิดซึ่งมีความแตกตางกับการกลั่นแกลงรังแกทั่วไป (bully)
ที่เกิดขึ้นทางกายภาพ กลาวคือการกลั่นแกลงรังแกทั่วไปเปนการกระทําโดยตรงตอตัวผูตกเปน
เหยื่อและมีวิธีการกลั่นแกลงจะทําใหผูตกเปนเหยื่อรูสึกอับอายและเสียใจ มักกระทําตอหนาผูคน
จํานวนมากในชั้นเรียนหรือโรงเรียน เชน ตะโกนลอเลียน การใชคําพูดลอเลียน หรือนําภาพของผู
ตกเปนเหยื่อไปติดไวที่บอรดหรือหนาหองเรียน เปนตน แตมิไดมีการเผยแพรการกลั่นแกลงรังแก
นั้นผานทางอินเทอรเน็ต
2) เปนการกระทําโดยใชภาษาหรือสัญลักษณตางๆ เปนเครื่องมือสําคัญของการกลั่น
แกล งรังแก เช น ตั วอั กษร ภาพถ าย ข อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส วี ด ิ ท ั ศน เปนต น ผ านเครื อข าย
อินเทอรเน็ต เห็นไดวาแมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตจะแตกตางจากการกลั่นแกลงรังแก
ทางกายภาพและการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตคือการที่ผูกระทําใชภาษาหรือสัญลักษณมา
ทําการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต การกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตจึงมักเกิดขึ้นโดยการ
ใชขอความหรือภาพซึ่งทํารายจิตใจของผูที่ตกเปนเหยื่อและมีการโพสตผานการออนไลนโดยมีการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตกับการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
ที่เกิดทางกายภาพ โดยชี้ใหเห็นวาจากเดิมที่เด็กในโรงเรียนมีการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต

4Ibid.
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โดยกระทําการใดๆ ใหอีกฝายหนึ่งอับอายดวยการกระทําทางกายภาพ เชน ใชคําพูดลอเลียน ก็
เปลี่ยนมาเปนการกระทําการดังกลาวทางสื่อออนไลนแทน 5
3) เปนการกระทําโดยมีเจตนากลั่นแกลงรังแกทําใหผูอื่นไดรับผลกระทบทางอารมณหรือ
จิตใจ
แมวาการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตจะพัฒนามาจากแนวคิดที่เกี่ยวกับการ
กระทําตอเด็ก 6 แตมักพบวาเหยื่อของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตนั้น โดยมากแลวจะเปน
เยาวชนที่ใชอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับการกระทําของเด็กที่อยูในโรงเรียน
รวมทั้งการกระทํานอกโรงเรียนแตสงผลกระทบตอเด็กนักเรียน อยางไรก็ดีนักวิชาการไดยอมรับวา
ปจจุบันมีการกลั่นแกลงรังแกที่กระทําตอผูใหญ เชน การคุกคามกันในที่ทํางาน (workplace
harassment) หรือมีการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตซึ่งผูใหญอาจมีสวนรวมในการกระทําได
เชนเดียวกัน 7 เพราะลักษณะของการใชสื่อกลางคืออินเทอรเน็ตสามารถปดบังตัวตนของผูกระทํา
ไดโดยใชชื่อผูอื่นหรือสมมติตัวตนขึ้นใหมเพื่อกลั่นแกลงรังแกผูตกเปนเหยื่อ
สําหรับความเชื่อมโยงระหวางการสื่อสารออนไลนและการกระทําทางกายภาพ แมวา
โดยทั่วไปการกลั่ นแกลงรังแกออนไลนจะเกิดขึ้นเฉพาะในสภาพแวดลอมของการสื่อสารทาง
อินเทอรเน็ต แตในบางกรณีอาจมีการบังคับใหผูตกเปนเหยื่อกระทําการใดๆ รวมทั้งการกลั่นแกลง
รังแกนั้นมีความคาบเกี่ยวกับโลกแหงความเปนจริงหรือสภาพแวดลอมจริงดวย เชน การบังคับให
ผูอื่นถอดเสื้อผาโดยผูตกเปนเหยื่อจะถูกบันทึกวีดิทัศนไวและเผยแพรทางสื่อสังคมออนไลนเพื่อให
อับอาย รบกวนการดําเนินชีวิตอยางสงบสุขของผูตกเปนเหยื่อ เปนตน กรณีดังกลาวอาจเรียกไดวา
เปนนิยามเชิงขยาย (extended definition) ของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
4

5

6

5See Jamshid Beheshti and Andrew Large, ed, The Information Behavior of A New Generation:

Children and Teens in the 21st Century, (United Kingdom: Scarecrow Press, Inc., 2013), 4.
6 Fertik Michael & Thompson, David, Wild West 2.0: How to Protect and Restore Your Online
Reputation on the Untamed Social Frontier, (the United States of America: AMACOM ,2010), 105-107.
7 A. Wayne MacKay , “Respectful and Responsible Relationships: There’s No App for That”, accessed
November 1, 2016, https://www.researchgate.net/publication/256029553_ Respectful_and_Responsible_
Relationships_There's_No_ App_for_That_The_Report_of_the_Nova_Scotia_Task_Force_on_Bullying_and
_Cyberbullying
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การคุกคามหรือขมขูทางอินเทอรเน็ต
1. ผูถูกกระทําและอายุของผูถูกกระทําหรือเหยื่อ
-มักเกิดขึ้นกับผูใหญ (adult) ที่สภาพทางกายภาพ
และชีวภาพ รวมถึงจิตใจที่ออนแอ เชน ผูหญิง บุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ
-ผูตกเปนเหยื่อเปนหญิงมากกวาชายหรือบุคคลที่ถูก
จัดอยูในกลุมที่มีความพิเศษหรือความแตกตางจาก
สังคม เชน เชื้อชาติเผาพันธุ ศาสนา หรือความเชื่อ
-มักใชในความหมายที่ผูถูกกระทําเปนผูใหญ

การกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
1. ผูถูกกระทําและอายุของผูถูกกระทําหรือเหยื่อ
-มักเกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุนที่มีอายุไมเกิน 20 ป
ผูถูกกระทํามักเปนเด็กผูหญิง หรือเด็กผูชายที่ออนแอใน
ชั้นเรียน หรือมีลักษณะดอย ปมดอย ความแตกตางหรือ
ความสามารถพิเศษ จนถูกนํามาลอเลียน เชน ชาติกําเนิด
ลักษณะหนาตาทางกายภาพ หรือเพศ เปนตน
-จุดเริ่มตนความขัดแยงกันระหวางผูกระทําหรือ
ผูถูกกระทํามักเริ่มจากรั้วโรงเรียน (school campus)
-มักใชในความหมายที่ผูถูกกระทําเปนเด็กและเยาวชน
2. ผูกระทํา
2. ผูกระทํา
-ไมจําเปนตองรูจักกันมากอน
-สวนใหญมักเปน เพื่อน คนรูจักกัน หรือเคยรูจักกันหรือมี
ความสัมพันธกันมากอน แตมีเรื่องราวขัดแยงกันนําไปสู
การกระทําใหผูตกเปนเหยื่ออับอายและถูกเกลียดชัง และ
ถูกขับออกจากสังคมหรือจากกลุม
-อาจเปนเด็กหรือผูใหญก็ได
3.ลักษณะการกระทําตอเหยื่อ
3. ลักษณะการกระทําตอเหยื่อ
-เปนการเฝาติดตามและขมขูโดยใชอินเทอรเน็ต
-มีลักษณะของการกระทําที่เปนการทรมาน ขมขู รบกวน
-ผูกระทําทําใหผูตกเปนเหยื่อเกิดความกลัวหรือขูให ทําใหอบั อาย โดยการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเปน
กลัว รบกวน รังควาน หรือทําใหอับอาย อยาง
ความพยายามที่จะสรางและเพิ่มความสําคัญยกตนเอง
ตอเนื่องและเปนการกระทําซํ้าแลวซํ้าเลา
โดยผูกระทํามุงประสงคจะยกระดับสถานะทางสังคมหรือ
- ผูตกเปนเหยื่อตองเกิดความรูสึกหวาดกลัว ตระหนก ยกระดับความภาคภูมิใจของตน โดยทําใหผูอื่นอยูในสภา
นะที่แยลง
ตกใจ วาอาจมีอันตรายเกิดขึ้นตอรางกาย ชีวิต
ทรัพยสินของเองหรือสมาชิกในครอบครัวของตน
-ผูตกเปนเหยื่อตองเกิดความรูสึกถูกลดทอนคุณคาใน
กลาวคือ ผูตกเปนเหยื่อรูสึกวาตนไมปลอดภัยจากการ ตัวเอง ขาดความมั่นใจในตัวเอง เก็บตัว หลีกหนีจากสังคม
กระทําการคุกคามหรือขมขูทางอินเทอรเน็ต
ซึมเศรา และในกรณีที่รุนแรงนําไปสูการฆาตัวตายของ
เหยื่อ
ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวางคุกคามหรือขมขูทางอินเทอรเน็ตกับการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
ที่มา: จอมพล พิทักษสันตโยธิน, “การตามรังควานบนอินเทอรเน็ต (Cyberstalking) กับความผิดทางอาญาใน
สหรัฐอเมริกาและ สหราชอาณาจักร”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา, ปที่ 13 ฉบับ
ที่ 19, หนา 51-65. (ดัดแปลงจากขอมูลเปนตารางโดยดวงเดน นาคสีหราช)
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2.4 ผลกระทบจากการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
ผลกระทบจากการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต 8 สามารถสรุปไดดังนี้
1) การซึมเศรา (depression) รอยละ 93 ของผูตกเปนเหยื่อมีอาการหดหู สะเทือนใจ
ซึมเศรา สิ้นหวังและหมดสิ้นกําลังใจ
2) การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง (loss of confidence) ผูตกเปนเหยื่อไมมีความมั่นใจ
ในตัวเองหรือรูสึกวาตนเองมีคุณคาลดลง
3) ความหวาดกลัว (fear) ผูตกเปนเหยื่อรูสึกวาตนไมปลอดภัยมากกวาการกลั่นแกลง
รังแกธรรมดา (ดั้งเดิม) เนื่องจากผูกระทํามักปกปดตัวตนที่แทจริงและไมทราบวาใครเปนผูกลั่น
แกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตทําใหเด็กประมาณรอยละ 20 ลังเลที่จะไปโรงเรียนเพราะกลัวถูกกลั่น
แกลง
4) การแยกตัวออกจากสังคมหรือและมีปญหาดานมนุษยสัมพันธกับผูอื่น (isolation
and relationship problems) การกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตมีผลตอการปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนๆ และการเขาสังคมเพราะความกลัวที่จะถูกกลั่นแกลงรังแกทําใหผูถูกกลั่นแกลงรังแกเกิด
ความรูสึกระแวงและไมไววางใจผูอื่น ดังนั้นผูตกเปนเหยื่อมักแยกตัวออกมาจากสังคมมีความรูสึก
เหงา โดดเดี่ยว และรูสึกวาไมไดรับการเหลียวแล รูสึกหมดคุณคาในตัวเองและถูกตัดออกจากกลุม
5) การทํารายตัวเอง (self-harming) รอยละ 5 ของผูตกเปนเหยื่อทํารายตัวเอง เนื่องจาก
การกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเปนการกระทําที่มุงหมายตอสภาพจิตใจของตัวเหยื่อซํ้าๆ
ตอเนื่องและเปนระยะเวลานาน
6) การฆ า ตั ว ตาย (suicide) ผู  ต กเป นเหยื ่ อ ของกระทํ า การกลั ่ น แกล ง รั ง แกทาง
อินเทอรเน็ตนั้นมีแนวโนมที่จะฆาตัวตายหรือพยายามฆาตัวตายสูงและผูตกเปนเหยื่อที่ฆาตัวตาย
หรือพยายามจะฆาตัวตายมีสาเหตุหลักมาจากความอับอายและทุกขทรมานจากการกลั่นแกลง
รังแกทางอินเทอรเน็ตนั่นเอง
สําหรับวัยที่ใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือเด็กและเยาวชน เนื่องจากบุคคลกลุมนี้สามารถ
เรียนรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีไดรวดเร็วกวาผูใหญ อยางไรก็ดีดวยประสบการณยังนอย
เด็กและเยาวชนนั้นมักมีสภาพจิตใจที่ออนแอและควบคุมอารมณไดนอยกวาผูใหญ รวมถึงมี
7

8 Matthew Williams and Olivia Pearson, “Hate Crime and Bullying in the Age of Social Media”,

(Conference Report, 2016), 12-13.
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ความสามารถในการควบคุมบริบททางสังคมวิทยาที่จะจัดการกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่มา
กระทบตอตนไดนอยกวาผูใหญ 9 จึงสามารถพอสรุปไดวาผูตกเปนเหยื่อจากการกลั่นแกลงรังแก
ทางอินเทอรเน็ตมักเกิดกับเด็กและเยาวชนที่มีความออนแอทางจิตใจและสังคมนั่นเอง และจาก
การศึกษาพบวาปจจุบันพฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต ขยายจากกลุมเด็กนักเรียน
วัยรุนมาสูวัยผูใหญดวย กลาวคือผูใหญที่ตองใชงานอินเทอรเน็ตตลอดเวลาก็อาจตกเปนเหยื่อและ
ถูกกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตไดเชนเดียวกัน พฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
ขยายมาสูผูใหญ นอกจากนี้การกระทําหลายๆ ครั้งที่เปนกรณีศึกษามีผูใหญมาเกี่ยวพันดวย
8

2.5 สิทธิในความเปนสวนตัวเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการกลั่นแกลงรังแกทาง
อินเทอรเน็ต
ในยุคดิจิทัล การละเมิดสิทธิและเสรีภาพนั้นอาจเกิดขึ้นจากภาครัฐหรือภาคธุรกิจ รวมถึง
บุคคลธรรมดาก็ได สําหรับสิทธิในความเปนสวนตัวนั้น ขอ 17 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political
Rights, 1966) ของสหประชาชาติรับรองไววา
“บุคคลจะถูกแทรกแซงความเปนสวนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดตอสื่อสาร
โดยพลการหรือไมชอบดวยกฎหมายมิได และจะถูกลบหลูเกียรติและชื่อเสียงโดยไม
ชอบดวยกฎหมายมิได
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายมิใหถูกแทรกแซงหรือลบหลู
เชนวานั้น”

จะเห็นไดวาไมวาบุคคลใดก็ไมอาจถูกละเมิดและถูกแทรกแซงความเปนสวนตัวของ
ตนเองหรือครอบครัวหรือการติดตอสื่อสารโดยพลการหรือไมชอบดวยกฎหมายและจะทําใหบุคคล
ใดเสียชื่อเสียง ถูกดูถูก ลบหลูเกียรติโดยไมชอบดวยกฎหมายไมได บุคคลทุกคนจึงมีสิทธิไดรับการ
คุมครองตามกฎหมายตอการละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัว อยางไรก็ดีสิทธิในความเปนสวนตัวมี
ลักษณะพลวัต (dynamic) สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และอาจแยกรายละเอียดออกมาเป นสิทธิ ต างๆ ได อี กหลายประการและในปจจุ บั นที่ มนุษย

9

Shaheen Shariff and Dianne L. Hoff, Cyber Bullying, Legal Obligations and Educational Policy
Vacuum ,359-360.
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ติ ดต อสื ่ อสารทางเว็ บไซต เครื อข ายสั งคมอย างกว างขวางทั ้ งจากการใช คอมพิ วเตอร และ
โทรศัพทเคลื่อนที่ทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆ อันเปนการรบกวนความเปนอยูสวนตัวของผูอื่นจาก
การใชเว็บไซตเครือขายสังคม ดังนั้นสิทธิในความเปนสวนตัวจึงหมายรวมถึงสิทธิในการที่จะไมถูก
รบกวนจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคมดวยเนื่องจากบุคคลยอมมีสิทธิในการตัดสินใจวาเขาจะถูก
กลาวถึงหรือเผยแพรขอมูลของเขาในระบบเว็บไซตเครือขายสังคมหรือไมเพียงใด บุคคลมีสิทธิใน
การจํากัดการเขาถึงขอมูลเรื่องราวของตนในเว็บไซตเครือขายสังคม บุคคลมีสิทธิไมถูกคุกคามจาก
การใชเว็บไซตเครือขายสังคม 10
ทั้งนี้ การกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตในแงมุมเกี่ยวกับสิทธิในความเปนสวนตัว
(right to privacy) อาจพิจารณาไดวาการสงขอความเพื่อกลั่นแกลงรังแกผูอื่นทางอินเทอรเน็ต เชน
ทางสื่อสังคมออนไลนนั้นเปนการรบกวนความเปนสวนตัวและละเมิดตอสิทธิในความเปนสวนตัว
ประการหนึ่งโดยเฉพาะหากเปนการติดตอโดยที่ผูรับขอมูลเชนวานั้นไมไดเรียกรองหรือมิไดรับ
อนุญาตหรือมิไดถูกเชื้อเชิญใหกระทํา
ในเรื่ องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกรณี ที ่การกระทํานั้ นเกิดจากองค กรหรื อ
หน วยงานของภาครั ฐ เช น การสอดส องดู แลหรื อการตรวจตราการสื ่ อสารทางอี เมล หรื อ
โทรศัพทมือถือ เปนตน อาจเปนละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได สวนกรณีที่การกระทํา
นั้นเกิดจากบุคคลธรรมดา เชน การสงหรือเผยแพร spam หรือบทความอิเล็กทรอนิคสเกี่ยวกับ
การกีดกันดานเชื้อชาติยอมเปนการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้
กฎหมายตางๆ ของรัฐที่ออกมาจํากัดเนื้อหาออนไลน เชน ประเด็นเรื่องหมิ่นประมาท เปนตน ยอม
เปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกเชนเดียวกันซึ่งลักษณะที่กลาวขางตน นอกจากนี้เสรีภาพใน
การแสดงออกทางอินเทอรเน็ตทําใหเกิดพื้นที่หรือสภาพแวดลอมใหมในการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพที่แตกตางและเปนเรื่องยากในการสรางสมดุล 11
เมื่อพิจารณาจากคดีเกี่ยวกับการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ดวยลักษณะของการกระทําที่กระทําไดโดยงายและยากที่จะเอาผิดกับผูกระทําความผิดเนื่องจาก
9

10

10

คณาธิป ทองรวีวงศ. “มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัว: ศึกษากรณีการรบกวน
สิทธิในความเปนอยูสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม”, (รายงานการวิจัย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน ป
ที่ 18 ฉบับที่ 2 , 2555), หนา 43.
11 Russel G. Smith, “Human Rights Infringement in the Digital Age”, in K. Jishakar, ed. ,Cyber
Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior, (USA: CSC Press, 2011), 404.
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ไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิดอยางชัดแจงหรือบางครั้งผูตกเปนเหยื่ออับอายไมกลาบอก
ผูปกครองวาตนถูกกลั่นแกลงรังแกจนไดรับความบอบชํ้าทางจิตใจ ผลกระทบดังกลาวขางตน
เริ่มตนจากอาการซึมเศรา ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกลัวและหวาดระแวง แยกตัวออกจาก
สังคมหรือปญหาในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม จนกระทั่งทํารายตัวเองและในที่สุดผูที่ตกเปนเหยื่อ
ตัดสินใจฆาตัวตายเพราะไมอยากมีชีวิตอยูอีกตอไปเนื่องจากไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ
จากการถูกใชขอความ ดาทอ หรือใสราย รวมถึงภาพจากการถูกลวงละเมิดทางเพศของผูตกเปน
เหยื่อออกเผยแพรทางอินเทอรเน็ตที่สามารถแพรและแชรขอความหรือภาพไดอยางรวดเร็วทั่วโลก
ภายในเวลาอันสั้นและทําไดอยางตอเนื่อง
แมการกระทําดังกลาวจะเกิดขึ้นในโลกออนไลน (online world) แตสงผลกระทบตอผู
ตกเปนเหยื่อในโลกแหงความเปนจริงดวย (offline world) ทําใหผูตกเปนเหยื่ออยูในภาวะซึมเศรา
และตัดสินใจฆาตัวตายในที่สุด แมวาอินเทอรเน็ตจะเปนสื่อที่สามารถใชเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นไดอยางกวางขวางแตไมไดหมายความวาไมควรมีการกํากับดูแลเลย ในบางประเทศที่
ตระหนักถึงปญหาจึงออกกฎหมายขึ้นมาปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตที่
เกิดขึ้นตอเด็กและเยาวชนดวยมูลเหตุและผลกระทบดังกลาวขางตนและเกิดกรณีศึกษาอยาง
ตอเนื่องที่ไดรับผลกระทบจากการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะในประเทศที่มีการใช
เทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตมากๆ เชน แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งเกิดคดีที่นาสะเทือน
ใจอย างตอเนื่องอันเปนผลพวงจากการกลั่นแกล งรังแกทางอินเทอรเน็ต นํ าไปสู การกําหนด
มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตอยางเปน
รูปธรรม
ปญหาการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตในตางประเทศ เชน อังกฤษ แคนาดาและ
สหรัฐอเมริกาซึ่งใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวอยางยิ่งเพราะมีนักเรียนในโรงเรียนถูกกระทําจาก
การกลั่นแกลงรังแกออนไลนเปนจํานวนมากแตปญหาอยูตรงที่ หากมีการควบคุมเสรีภาพในการ
แสดงออก การพูดหรือการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในโรงเรียนโดยครูใหญหรือครูประจําชั้น
จะเปนการกระทําที่ละเมิดตอเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญหรือไมนั้น ศาลฎีกาของ
แคนาดาและสหรัฐอเมริกามีความเห็นในทํานองเดียวกัน กลาวคือ ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกายังคง
สนับสนุนใหนักเรียนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแตมีขอจํากัดในบางบริบท หากการ
แสดงออกเชนวานั้นเปนการรบกวนหรือขัดขวางในสิ่งที่เป นสาระสําคัญของการเรียนรู การ
แทรกแซงภารกิจทางการศึกษาหรือใชเทคโนโลยีซึ ่งเป นของโรงเรียนในการคุ กคามหรือขมขู
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นักเรียนคนอื่นบุคคลเชนวานั้นยอมไมไดรับความคุมครองภายใตหลักเสรีภาพในการแสดงออกตาม
รัฐธรรมนูญและโรงเรียนยอมมีอํานาจในการเขาแทรกแซงหรือขัดขวางการกระทําเชนวานั้นได ใน
ทํานองเดียวกับศาลฎีกาของแคนาดา ที่ไดตัดสินในคดี R. v. M. (M.R.) (1998)12 เกี่ยวกับสิทธิของ
โรงเรียนในการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการแสดงออกความคิดเห็นหรือการพูดไววาโรงเรียน
ยอมมีสิทธิจํากัดเสรี ภาพในการแสดงออกของนักเรียนซึ่งเปนเสรี ภาพตามรัฐธรรมนู ญได หาก
เกี่ยวของกับทรัพยสินของโรงเรียนหรือสิทธิในความเปนสวนตัว 13
12

3. กฎหมายต างประเทศเกี่ ย วกั บการป อ งกั น และควบคุ ม การกลั่ น แกล ง รั ง แกทาง
อินเทอรเน็ต
3.1 อังกฤษ
3.1.1 กฎหมายวาดวยการสื่อสารโทรคมนาคม
กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นในป พ.ศ. 2527 คือ พระราชบัญญัติว าดวยการสื่อสารโทรคมนาคม ค.ศ. 1984 หรือ Telecommunication Act 1984 มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการใช
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ
มาตรา 4314 วางหลักวาการควบคุมการใชระบบสื่อสารโทรคมนาคมสาธารณะเพื่อสง
ขอความหรือขอมูลในรูปแบบอื่นใดที่เนื้อหามีลักษณะเปนการขมขูคุกคามและไมเหมาะสม หรือมี
ลักษณะลามกอนาจารอันเปนความผิดทางอาญาและมีการกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิดโดย
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินอัตราที่ 5 ตามตารางโทษปรับ 15 (5,000 ปอนด
หรือ 217,836.75 บาทไทย 16) หรือทั้งจําทั้งปรับ
14

15

12R.

v. M. (M.R.) , accessed July 9, 2015, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1666

/index.do
13 Shaheen Shariff and Dianne L. Hoff, Cyber Bullying, Legal Obligations and Educational Policy
Vacuum ,pp.379—380.
14 Section 43 Broadcasting Act 1990, accessed July 9, 2017, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/
12/section/43.
15 Reed Elsevier (UK) Limited, “Standard Scale and other financial penalties”, (2006) accessed July 9,
2017, from http://wilson.butterworths.co.uk/stair/table.htm.
16 ตัวแปลงสกุลเงินเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 สืบคนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561, https://th.coinmill.com/GBP_
THB.html
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พระราชบัญญัติฉบับนี้มีขอบเขตที่ครอบคลุมถึงการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตซึ่งถือเปนการ
สื่อสารโทรคมนาคมสาธารณะประเภทหนึ่งดวย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 43 วา ผูกระทําการ
ตามรังควานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโดยการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเพื่อขมขูคุกคาม หรือ
ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่นไมวาอยางใดๆ อาจถูกฟองรองดําเนินคดีทางอาญาจาก
การกระทําดังกลาวนั้นได
3.1.2 กฎหมายว าดวยการคุมครองประชาชนจากพฤติกรรมที่ เป นการคุ กคามต อ
สวัสดิภาพสวนบุคคล
กฎหมายฉบับนี้มีอีกชื่อหนึ่งวาพระราชบัญญัติการคุมครองจากการขมขูคุกคาม ค.ศ.
1997 หรือ Protection from Harassment Act 199717 โดยพระราชบัญญัตินี้มุงเนนเอาผิดตอ
การกระทําอันเปนการขมขูคุกคามหรือรบกวนสวัสดิภาพของประชาชนโดยทั่วไป ไมวาจะกระทํา
ในรูปแบบใดก็ตามซึ่งหมายความรวมถึงการคุกคามและการเฝาติดตามรังควานบนอินเทอรเน็ตดวย
(harassment and stalking)18 ดังนั้นจึงสามารถสรุปของบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวไดดังนี้
1) กําหนดลักษณะและองคประกอบความผิดทางอาญาของการกระทําที่เปนการขมขู
คุกคามหรือรบกวนผูอื่น
มาตรา 219 กฎหมายกํ าหนดลั กษณะของการกระทํ า (course of conduct) ว าการ
กระทําใดมีลักษณะเปนการขมขูคุกคามหรือรบกวนผูอื่นซึ่งผูกระทํามีเจตนาหรือควรจะไดรูวาการ
กระทําของตนนั้นมีลักษณะเปนการขมขูคุกคามผูอื่น อันเปนความผิดทางอาญาและมีโทษทาง
อาญา จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกินอัตราที่ 5 หรือ 5,000 ปอนด หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรานี้กําหนดความผิดและโทษทางอาญาของการกระทําที่มีลักษณะเปนการขมขู
คุกคาม การกอกวนรังควาน ไดหมายความรวมไปถึงการรังควานบนอินเทอรเน็ตไมวาชองทางใดๆ
ก็ตาม ซึ่งมีลักษณะเปนการรังควานหรือการลงขอความทางอินเทอรเน็ตซํ้าๆ หลายครั้งและ
ตอเนื่องกันอันกอใหเกิดภัยคุกคามแกผูอื่นอีกดวย
2) กําหนดการเยียวยาดวยการใหชดใชคาเสียหายทางแพง

17

Protection from Harassment Act 1997, accessed November 1, 2017, http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1997/40/
18 Section 1 Prohibition of harassment.(Ibid.)
19 Section 2 Offence of harassment (Ibid.)
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หากมี การฝ าฝ นการห ามการข มขู  ค ุ กคาม ผู  กระทํ าการกลั ่ นแกล งรั งแกต องชดใช
คาเสียหายตามมาตรา 320 ซึ่งการขมขูคุกคามนี้ไดครอบคลุมถึงการกระทําออนไลนและกําหนดถึง
คาเสียหายในทางแพงในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทําที่เปนการขมขูคุกคามรังควาน
หรือกอกวนนั้นๆ ดวย โดยมาตรา 3 บัญญัติวิธีการและขั้นตอนการเยียวยาความเสียหายทางแพงที่
โจทกหรือผูเสียหายรองขอตอศาลใหสั่งใหผูที่ถูกตัดสินวากระทําผิดตองชดใชคาเสียหายใหแก
โจทก เชน ใหผูกระทําการกลั่นแกลงรังแกชดใชคาเสียหายแกผูถูกกระทําในกรณีที่ทําใหผูอื่นวิตก
กังวลจากการขมขูคุกคามและความเสียหายหรือสูญเสียทางการเงินจากการขมขูคุกคามเชนวานั้น
หรือโจทกอาจยื่นคําขอใหออกหมายจับจําเลยไดหากจําเลยฝาฝนคําสั่งหามหรือศาลอาจมีคําสั่ง
หามมิใหกระทําการขมขูคุกคามตอผูที่ตกเปนเหยื่อ เปนตน หากผูกระทําไดฝาฝนคําสั่งของศาล
ตามมาตรานี้ในระหวางพิสูจนวาจําเลยกระทําความผิดหรือไม ยอมตองรับผิดจําคุกไมเกิน 5 ป
หรือจําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับ 21
3) กําหนดบทลงโทษสําหรับบุคคลที่ทําใหผูอื่นหวาดกลัว
มาตรา 422 มาตรานี้มุงที่การลงโทษทางอาญาแกบุคคลผูกอใหเกิดความหวาดกลัวในภัย
อันตรายตอผูอื่น กลาวคือ การกระทําใดๆ ที่ทําใหผูเสียหายเกิดความหวาดกลัวในภยันตรายจาก
การใชความรุนแรงจากผูติดตามรังควานโดยอาจเกิดขึ้นกับตัวผูเสียหายที่เปนเหยื่อไมนอยกวาสอง
ครั้งขึ้นไปและผูกระทํารูวาการกระทําดังกลาวของตนนั้นกอใหผูเสียหายเกิดความกลัว การกระทํา
นั้นเปนความผิดตามมาตรานี้ 23 ซึ่งมาตรา 4 นี้เนนการขมขูที่เกิดขึ้นทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ตัวอยางการใชบังคับใชพระราชบัญญัติการคุมครองจากการขมขูคุกคาม ค.ศ. 1997 ที่
นาสนใจ เชน คดีการตามรังควานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปนคดีแรกของสหราชอาณาจักร
เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1999 เปนคดีของนายไนเจล แฮรริส (Nigel Harris) 24 เดือนมีนาคม ค.ศ. 1999
นายไนเจล แฮร ร ิ ส อายุ 23 ป อาชี พโปรแกรมเมอร กลายเป นรายแรกที ่ ถ ู กตั ดสิ นภายใต
พระราชบั ญญั ต ิ ว  าด วยการข มขู  ค ุ กคามทางอี เมล จากการที ่ แฮร ร ิ สส งถ อยคํ าเหยี ยดหยาม
(abusive) และขมขู (threatening) ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไปยังแฟนสาวของเขา ภายหลัง
20

22

23

20 Section 3 Civil remedy.

(Ibid.)

21Ibid.
22 Section 4 Putting

people in fear of violence.
ชยะบุตร, มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวจากการขมเหงรังแกออนไลน, 145.
24 เรื่องเดียวกัน, 145.
23 นาจรีย
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จากที่เธอยุติความสัมพันธกับเขาหลังจากที่คบหากันมาได 2 ป แฮรริสถูกควบคุมตัวสองปและ
ไดรับเงื่อนไขใหปลอยตัวหลังจากนั้น 25
24

มาตรา

เนื้อหาของ Protection from Harassment Act 1997
อารัมภบท (Introductory Text)
อังกฤษและเวลส (England and Wales)
1
Prohibition of harassment
การกระทําตองหามที่เปนการขมขูคุกคาม
2
Offence of harassment
ความผิดฐานขมขูคุกคาม
2A
Offence of stalking
ความผิดฐานติดตามรังควาน
2B
Power of entry in relation to offence of
อํานาจในการเขาไปเกี่ยวพันกับความผิดฐานติดตามรังควาน
stalking
3
Civil remedy
การชดใชคาเสียหายทางแพง
3A
Injunctions to protect persons from
คําสั่งใหคุมครองบุคคลจากการขมขูคุกคามตามมาตรา 1 (A)
harassment within section 1(1A)
4
Putting people in fear of violence.
การทําใหผูอื่นหวาดกลัวจากการใชความรุนแรง
4A
Stalking involving fear of violence or serious การติดตามรังควานเกี่ยวกับความกลัวจากการกอความ
alarm or distress
รุนแรงหรือความตื่นตระหนกหรือความทุกขทรมาน
5
Restraining orders on conviction
คําสั่งหามกระทําการเมื่อศาลมีคําพิพากษา
5A
Restraining orders on acquittal
คําสั่งหามกระทําการเมื่อศาลพิพากษายกฟอง
6
Limitation
อายุความ
7
Interpretation of this group of sections
การตีความในกลุมของมาตรานี้
สก็อตแลนด (Scotland)
8
Harassment
การขมขูคุกคาม
8A
Harassment amounting to domestic abuse
การขมขูคุกคามซึ่งเทียบเทากับการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว
9
Breach of non-harassment order.
การละเมิดตอคําสั่งหามการขมขูคุกคาม
10
Limitation
อายุความ
บทบัญญัติทั่วไป (General)
12
National security, etc.
ความมั่นคงของชาติ, ฯลฯ

25

Daily Telegraph, “Country’s first e-mail stalker is convicted 24 March”, cited by David Wall, (2001),
Crime and the Internet: Cybercrime and Cyberfears, (London: Routledge, 2001), 150.
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มาตรา
13

เนื้อหาของ Protection from Harassment Act 1997
Corresponding provision for Northern
บทบัญญัติที่สอดคลองกันสําหรับไอรแลนดเหนือ
Ireland
14
Extent
ขอบเขต
15
Commencement
การเริ่มตนมีผลใชบังคับ
16
Short title
ชื่อยอ
ตารางที่ 2 บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการคุมครองจากการขมขูคุกคาม ค.ศ. 1997 แยกหมวดหมูโดยยอ Source:
Protection from Harassment Act 1997 (ดัดแปลงจากขอมูลเปนตารางโดยดวงเดน นาคสีหราช)

3.1.3 กฎหมายวาดวยการหมิ่นประมาท
การหมิ่นประมาทถือเปนหลักกฎหมาย common law ภายใตกฎหมายลักษณะละเมิด
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการหมิ่นประมาท ค.ศ. 1952 และ ค.ศ. 1996 ซึ่งใชบังคับกับการตีพิมพ
ที่ทําใหเกิดความเสียหายในสาระสําคัญแกชื่อเสียงของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และรวมถึงการ
ลงขอความหรือการตีพิมพลงในอินเตอรเน็ตดวย 26
สหราชอาณาจักรไมไดกําหนดใหการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเปนความผิดทาง
อาญาต อ งอาศั ยการใช และการตี ค วามกฎหมายหลายๆ ฉบั บ และนํ า มาใช บ ั ง คั บ ได เช น
พระราชบัญญัติการคุมครองจากการขมขูคุกคาม ค.ศ. 1997 พระราชบัญญัติวาดวยการสื่อสาร
โทรคมนาคม ค.ศ. 1984 พระราชบัญญัติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและความสงบ
เรียบรอย (Criminal Justice and Public Order Act 1994) พระราชบัญญัติวาดวยการสื่อสาร
เพื่อการมุงร าย ค.ศ. 1988 (Malicious Communications Act 1988) และพระราชบัญญัติว า
ดวยการสื่อสาร ค.ศ. 2003 (Communication Act 2003) เปนตน ซึ่งยังเปนที่ถกเถียงวากฎหมาย
เชนวานั้นลาสมัยแลวหรือไม
อยางไรก็ดี สหราชอาณาจักรทั้งในอังกฤษ เวลส รวมถึงสก็อตแลนสและไอรแลนส
เหนือไดมีการทบทวนเกี่ยวกับกฎหมายใหครอบคลุมการขมขูคุกคามและการกลั่นแกลงรังแกทาง
อิ นเทอร เน็ ต และ cyberbullying จั ดอยู  ในการข มขู  ค ุ กคามทางอิ นเทอร เน็ ตด วยในสหราช
25

26

“Cyberbullying & the Law in UK”, (2013), accessed September 2, 2017,
http://youthworksconsulting.co.uk/uploads/1819267112Cyberbullying_and_the_law.pdf
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อาณาจักรใชคําวา trolling ซึ่งหมายถึงการสงขอความที่เปนการขมขูหรือทํารายจิตใจของผูตกเปน
เหยื่อ 27
ทั้งนี้ หลักกฎหมายทั่วไปของสหราชอาณาจักรใหถือวาการกระทําผิดกฎหมายในโลก
แหงความเปนจริง (illegal offline) ใหเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายออนไลนดวย (illegal online)
เชน การขมขู คุกคาม การเฝาติดตาม หรือสงขอความที่ไมเหมาะสมเขาสูเครือขายอิเล็กทรอนิกส
และลาสุดใน ป ค.ศ. 2015 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโดยไดกําหนดใหการใชภาพโป
เปลือยเพื่อแกแคนเปนการกระทําความผิดทางอาญาดวย ตาม Criminal Justice and Court Act
2015 แมจะมีผูเห็นวากฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดบัญญัติการกระทําความผิดทางอาญา
เกี่ยวกับการขมขูคุกคามออนไลนไวและเพียงพอแลว อยางไรก็ดี อีกมุมมองหนึ่งเห็นวาเมื่อบริบท
ทางสังคมและเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นอยางไรขีดจํากัด จึงถึงเวลาและสมควรแกไขเพิ่มเติมหรือบัญญัติ
กฎหมายใหมใหทันสมัยมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับการมีสื่อสังคมออนไลนและการใชสื่อดังกลาวอ
ยางแพรหลาย กฎหมายปจจุบันยอมลาสมัยในการจัดการกับการกระทําความผิดตางๆ ที่ถูก
เผยแพรและขยายไปยังที่ตางๆ อยางรวดเร็ว 28 โดยมีอินเทอรเน็ตเปนเครื่องชวยใหการแพรขยาย
เชนวานั้นไมถูกจํากัดดวยเวลาและสถานที่ และผูกระทําความผิดและผูที่ไดรับความเสียหายทุกเพศ
ทุกวัย
เมื ่ อพิ จารณาจากมาตรการทางกฎหมายของสหราชอาณาจั กรได ว  าค อนข างให
ความสําคัญในการปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตมากพอสมควรแตก็มิได
มีบทบั ญญั ติเฉพาะเกี่ ยวกับการกลั่ นแกล งรั งแกทางอินเทอร เน็ ตแตอาศัยการแกไขเพิ ่มเติ ม
กฎหมายที่มีอยูใหมีความสอดคลองกับการกระทําความผิดที่มีบริบทและสถานที่กระทําความผิดที่
เปลี่ยนไปจากโลกทางกายภาพมาเปนบนโลกแหงออนไลนซึ่งกอใหเกิดความผิดและความเสียหาย
ไมยิ่งหยอนไปกวากันและที่สําคัญคือสามารถกระทําความผิดและไดรับความเสียหายไดรวดเร็วกวา
และไมสามารถระบุตัวตนของผูกระทําความผิดได เหตุผลประการหนึ่งที่ประเทศอังกฤษมิได
บัญญัติความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตไวโดยเฉพาะ เนื่องจาก
กฎหมายเชนวานั้นอาจเปนการจํากัดเสรีภาพและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นซึ่งขัดกับหลักสิทธิ
26

27

27

“Online harassment and cyber bullying”, (2017), accessed September 2, 2017,
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7967
28 Ibid.
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มนุษยชนนั่นเอง อยางไรก็ดี ผูวิจัยเห็นวาแมวาการบัญญัติกฎหมายเฉพาะจะเปนการละเมิดตอ
เสรีภาพและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นแตการกระทําที่เปนการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
ก็เปนการละเมิดตอสิทธิในความเปนสวนตัวซึ่งเปนสิทธิมนุษยชนของผูเสียหายเชนเดียวกันและใน
ประเด็นนี้ยังคงมีปญหาในการใชบังคับกฎหมายพิเศษในหลายๆ ประเทศเมื่อมีการใชและตีความ
กฎหมายดังกลาวจากศาลวาขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนทําใหการใชบังคับกฎหมายที่ประกาศออกมา
นั้นตองหยุดชะงักลง เชน แคนาดา เปนตน แมจะเปนมาตรการทางกฎหมายที่คุมครองผูไดรับความ
เสียหาย
3.2 แคนาดา
ในตางประเทศมีคดีที่เกิดขึ้นจนนําไปสูการแกไขกฎหมายเพื่อลงโทษผูกระทําผิดในเวลา
ตอมา คดีสําคัญเกี่ยวกับการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตในมลรัฐ Nova Scotia ประเทศ
แคนาดา คือ คดี Rehtaeh Parsons29 ซึ่งฆาตัวตายโดยการแขวนคอขณะอายุ 17 ป ในป ค.ศ.
2013 การฆาตัวตายนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการเผยแพรภาพเกี่ยวกับเหตุการณที่เธอถูกลวงละเมิดทาง
เพศทางสื่อออนไลนใน ป ค.ศ. 2011 นอกจากนี้ในหนา Facebook ที่แมของเธอสรางขึ้นเพื่อเลา
เรื่องเกี่ยวกับการฆาตัวตายนี้ไดมีการกลาวโทษชายสี่คนซึ่งถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําการลวง
ละเมิดทางเพศดังกลาวและเปนผูนําภาพมาเผยแพรและขอเท็จจริงจากคดีนี้สงผลใหมลรัฐ Nova
Scotia ของประเทศแคนาดาบัญญัติกฎหมายเฉพาะที่มีชื่อวาพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางไซ
เบอร ค.ศ. 2013 (Cyber-Safety Act 2013) กฎหมายฉบับนี้มุงคุมครองเหยื่อผูถูกกลั่นแกลงรังแก
ออนไลนและกําหนดความรับผิดสําหรับผูกลั่นแกลงสําหรับกลไกการดําเนินคดีตามกฎหมายนี้
ผูเสียหายหรือญาติมีสิทธิเรียกรองทางแพงใหศาลมีคําสั่งคุมครองรวมทั้งเรียกคาเสียหายจาก
ผูกระทําการกลั่นแกลงรังแกและการคุกคามในสังคมออนไลน 30
29

29

Murray D. Segal, “Independent Review of the Police and Prosecution Response to the Rehtaeh
Parsons Case”. Accessed November 1, 2017, https://novascotia.ca/segalreport/Parsons-IndependentReview.pdf
30 คณาธิป ทองรวีวงศ, “มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิบุคคลจากการกลั่นแกลงรังแกออนไลนซึ่งนําไปสู
การฆาตัวตาย: ศึกษากรณีกฎหมายความปลอดภัยไซเบอร (Cyber-Safety Act) ของรัฐ Nova Scotia”, สืบคนเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2559, http://www.artslc.nida.ac.th/2015/images/proceedings/%E0%B8%9A%E0% B8%97%E0%
B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B
8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%20ARTS-LC.pdf
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จากขอเท็จจริงจากคดีนี้สงผลใหมลรัฐ Nova Scotia บัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อ
ควบคุมการสื่อสารอันมีลักษณะการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเปนมลรัฐแรกของประเทศ
แคนาดา เนื่องดวยประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่ใชบังคับอยูยังไมครอบคลุมถึงการ
กระทําดังกลาวจึงไมสามารถนํามาปรับใชแกกรณีดังกลาวไดโดยตรง สภานิติบัญญัติแหงมลรัฐจึง
ไดตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นอันเปนกฎหมายที่มีลักษณะจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทาง
ออนไลนบางประการของประชาชน
มลรัฐ Alberta, Quebec Manitoba และ New Brunswick ออกหลั กเกณฑมาในรู ป
ของนโยบายที่ใชบังคับในโรงเรียน ไดแก นักเรียน บิดามารดา และมีบทลงโทษแกผูกลั่นแกลงรังแก
ดวย 31 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางไซเบอร ค.ศ. 2013 (Cyber-safety Act
2013) มีสาระสําคัญ ดังนี้
3.2.1 บทนิยามศัพท
นิยามความหมายของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเตอรเน็ตไวในขอ 3 (b) วา หมายถึง
“การสื่อสารใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกสโดยใช เทคโนโลยีสารสนเทศซึ ่งรวมถึ งการสื่ อสารโดยใช
คอมพิวเตอร สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เว็บไซตเครือขายสังคม ขอความตัวอักษร เว็บไซต จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการสื่อสารซํ้าๆ หรือตอเนื่อง ดวยเจตนาทําใหผูอื่นเกิดความกลัว รบกวน ดู
หมิ่น ทําใหอับอาย หดหู ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อารมณ ความเปนอยู ชื่อเสียงและรวมถึง
การชวยเหลือหรือสงเสริมใหเกิดการสื่อสารเชนนั้นดวย 32”
จากบทนิยามขอ 3 นํามาแยกเปนองคประกอบของการกระทําตางๆ ตามบทนิยามที่ถูก
กําหนดไววาเปนความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมุงคุมครองเหยื่อผูถูกกลั่นแกลงรังแก
ออนไลนและกําหนดความรับผิดของผูกระทําการกลั่นแกลงรังแกสําหรับกลไกการดําเนินคดีตาม
30

31

31

Cyberbullying Laws in Canada. (2015), accessed September 1, 2017, https://nobullying.com/
cyberbullying-laws-canada/
32Article 3 (b) “Cyberbullying” means any electronic communication through the use of technology
including, without limiting the generality of the foregoing, computers, other electronic devices, social
networks, text messaging, instant messaging, websites and electronic mail, typically repeated or with
continuing effect, that is intended or ought reasonably [to] be expected to cause fear, intimidation,
humiliation, distress or other damage or harm to another person’s health, emotional well-being, selfesteem or reputation, and includes assisting or encouraging such communication in any way; (Ibid.)
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กฎหมายนี้ ผู เสี ยหายหรื อญาติมีสิ ทธิเรียกร องทางแพงใหศาลมีคํ าสั ่งคุมครอง รวมทั ้งเรียก
คาเสียหายจากผูกระทําการกลั่นแกลงรังแก
นอกจากมลรัฐ Nova Scotia แลวยังมีรัฐบาลทองถิ่นของแคนาดาที่ออกกฎหมายมาใช
บังคับในรัฐของตนเองเพื่อปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต ไดแก มลรัฐ
Ontario ออกกฎหมายเฉพาะที่มีชื่อวาพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยของโรงเรียน (Safe
Schools Act 200033) ซึ่งบัญญัติควบคุมพฤติกรรมหรือการกระทําออนไลน โดยกฎหมายฉบับ
ดังกลาวจะใชบังคับนอกโรงเรียนดวยโดยกําหนดโทษใหนักเรียนที่กระทําความผิดอาจถูกพักการ
เรียนหรือไลออกและโรงเรียนตองสงบทเรียนในการปองกันการกลั่นแกลงรังแกใหนักเรียนทุกคนใน
แตละปรวมถึงบังคับใหโรงเรียนตองมีแผนในการปองกันการกลั่นแกลงรังแกดวย นอกจากนี้
องคประกอบภายนอกและองคประกอบภายในของการกระทําที่เปนการกลั่นแกลงรังแกออนไลน
อันมีความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได ดังนี้
ก. องคประกอบภายนอก
ประการแรก การสื่อสารใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส
ประการที่สอง โดยมีการกระทําซํ้าหรือตอเนื่องในการสื่อสารรวมถึงการชวยเหลือหรือ
สงเสริมใหเกิดการสื่อสารเชนนั้น
ข. องคประกอบภายใน
ประการแรก กระทําโดยเจตนา และ
ประการที่สอง ทําใหผูอื่นเกิดความกลัว รบกวน ดูหมิ่น ทําใหอับอาย หดหู ทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ อารมณ ความเปนอยู หรือชื่อเสียง
3.2.2 การขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว
ตามขอ 934 วางหลักครอบคลุมถึงการขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว ผูเสียหายมีสิทธิ
ยื่นคํารองขอตอศาลโดยอาจยื่นดวยตนเองทางโทรศัพทหรือดวยเทคโนโลยีสารสนเทศใดๆ หากผู
รองไมทราบตัวผูกระทําอาจระบุตัวผูกระทําจากอินเทอรเน็ตโปรโทคอล (IP address) เว็บไซตหรือ
ชื่อบัญชีผูใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส หากศาลพิจารณาแลวเห็นสมควรก็จะมีคําสั่งคุมครอง

33 Safe School Act 2000 (2000), accessed September 1, 2017, https://www.ontario.ca/laws/statute/

S00012
34

Article 9 (Ibid.)
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(protection order) ซึ่งอาจมีเนื้อหา เชน หามผูถูกรองเรียนกระทําการกลั่นแกลงรังแกออนไลน
หามผูถูกรองเรียนติดตอสื่อสารกับผูเสียหายหรือบุคคลที่กําหนด หามผูถูกรองเรียนสื่อสารขอมูล
เกี่ยวกับผูเสียหายหรือบุคคลที่กําหนด หามผูถูกรองเรียนใชการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสใดๆ หรือมี
คําสั่งอายัดหรือยึดอุปกรณสื่อสารที่ผูถูกรองเรียนใชในการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต หามผู
ถูกรองเรียนใชบริการการเชื่อมตออินเทอรเน็ตจากผูใหบริการ รวมทั้งคําสั่งหามอื่นๆ ตามที่ศาล
เห็นสมควรและตามขอ 1935 กําหนดใหคําสั่งคุมครองชั่วคราวนี้มีผลบังคับไดไมเกิน 1 ป การฝา
ฝนคําสั่งดังกลาวมีโทษทางอาญาปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
3.2.3 ความรับผิดทางแพง
นอกจากความรับผิดทางอาญาแลวกฎหมายยังไดกําหนดความรับผิดทางแพง กลาวคือ
การเยียวยาความเสียหายทางแพงแกผูเสียหายโดยวางหลักวาใหผูกระทําการกลั่นแกลงรังแกทาง
อิ นเทอร เน็ ตนั ้ นมี ความรั บผิ ดทางละเมิ ด (tort) ต อผู  ถ ู กกลั ่ นแกล งรั งแกตามข อ 2136 และ
กําหนดการเยียวยาและความรับผิดของบิดามารดาที่ใหศาลอาจมีคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน
รวมถึงคาสินไหมทดแทนทั่วไป คาสินไหมทดแทนพิเศษ คาสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ (punitive
damage) นอกจากนี้ในกรณีผูกระทําการกลั่นแกลงรังแกเปนผูเยาว (อายุตํ่ากวา 19 ป) บิดา
มารดาตองรวมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนดวยเวนแตบิดามารดาจะพิสูจนไดวาตนไดดูแล
ผูกระทําอยางสมเหตุผลแลวในขณะที่ผูกระทําการกลั่นแกลงรังแก 37 นอกจากนั้นกฎหมายนี้ยังได
จัดตั้งหนวยงานสืบสวนสอบสวนการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะ สังกัดกระทรวง
ยุ ต ิ ธรรมของรัฐเรี ยกว า “Cyber-SCAN”38 มี หน าที ่ ส ื บสวนสอบสวนข อร องเรี ยนรวมถึ งการ
ชวยเหลือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางผูกระทําการกลั่นแกลงรังแกและผูถูกกระทําการกลั่นแกลง
รังแกเพื่อแกไขปญหากอนการยื่นคํารองขอคุมครองตอศาล
จากบทบัญญัติแหงกฎหมายขางตนแสดงใหเห็นวาประเทศแคนาดาถือวาการกลั่นแกลง
รังแกทางอินเทอรเน็ตเปนการกระทําที่รายแรงอยางยิ่งจึงมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหมเพราะ
36

35

Article 19 (Ibid.)
Article 21 (Ibid.)
37 Article 22(Ibid.)
38 Government of Nova Scotia - Department of Justice.(2016), accessed September 1,2017 ,
www.ns.211.ca/organization/8893789/government_of_nova_scotia_department_of_justice
36
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ผูกระทําการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตปกปดตัวตนในการกอเหตุ ตํารวจแคนาดาในปจจุบัน
จึงมีอํานาจเพิ่มขึ้นในการสืบสวนคนหาพยานหลักฐานและจับกุมผูกระทําความผิดและในอีกไมกี่ป
ขางหนาการกลั่นแกลงรังแกดังกลาวจะลดลงและชวยลดผลกระทบในแงลบอันเกิดจากการกลั่น
แกลงรังแกตอตัวเหยื่อไดในไมชา 39 สําหรับผูตกเปนเหยื่อของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
นั้นขึ้นอยูกับตํารวจหรือการเยียวยาทางแพงและกฎหมายฉบับแรกที่คุมครองจากการกลั่นแกลง
รังแกทางอินเทอรเน็ตคือ Cyber Safety Act ซึ่งบัญญัติขึ้นและถือปฏิบัติในมลรัฐ Nova Scotia
แหงแรกใน ป ค.ศ. 2013 อยางไรก็ดี ในป ค.ศ. 2015 ผูพิพากษาศาลฎีกาแหง Nova Scotia ได
กลับคําพิพากษาและไดพิพากษาวาพระราชบัญญัติที่ออกโดยมลรัฐ (Provincial Act) ดังกลาวขัด
กับหลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตาม Canadian Charter of Human Rights and Freedoms
ทําใหการใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาวตองหยุดชะงักลง 40 จึงยังไมมีกฎหมายเฉพาะใดที่ใช
บังคับกับประเด็นดังกลาวไดโดยตรง แมจะมีความพยายามรางกฎหมายฉบับใหม คือ Bill No. 27,
the Intimate Images and Cyber-protection Act (the “Cyber-protection Act”) ในป  ค.ศ.
2017 อยางไรก็ดี กฎหมายฉบับดังกลาวยังไมมีผลใชบังคับแตอยางใด 41
ดังนั้น สรุปแลวในประเทศแคนาดารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวซึ่งเปนกฎหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตยังไมมีผลใชบังคับแต
อย างใดเนื ่ องจากเนื ้ อหาของกฎหมายดั งกล าวไม ว  าจะเป น Cyber Safety Act และ Cyberprotection Act อาจกระทบตอเสรีภาพและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอันเปน
หัวใจของสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนั่นเอง
38

39

40

3.3 สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกามีปญหาการกลั่นแกลงรังแกทางสื่อสังคมออนไลนเกิดขึ้นอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนจึงมีความพยายามในการเสนอกฎหมายเฉพาะสําหรับการกระทํา
39

Ibid.

40 Canadian provinces in urgent need of anti-cyberbullying laws, expert says . (2016), accessed

September 1,2017 , https://www.thestar.com/news/canada/2016/07/26/canadian-provinces-in-urgent-needof-anti-cyberbullying-laws-expert-says.html
41Eriq Yu and Keith Rose, Updated: Nova Scotia Passes New Cyber-bullying Legislation, 2017, accessed
November 1, 2017, https://www.canadiantechlawblog.com/2017/10/17/nova-scotia-introduces-new-cyberbullying-legislation/
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ดังกลาว คดีสําคัญซึ่งนํามาสูการเรียกรองใหบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกลงรังแกออนไลน
คือ คดี United States V. Drew 259 F.R.D. 449 (2009) 42 ที่ศาลตัดสินในป ค.ศ. 2009 หลังจาก
คดีน ี้ ไดมี การเสนอรางกฎหมายว าดวย “การป องกั นการกลั่ นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต”
(Megan Meier Cyber bullying Prevention Act) ในป ค.ศ. 2008 ซึ ่ งเป นกฎหมายที ่ ก ํ าหนด
องคประกอบความผิดของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต ไวในมาตรา 88143 วา
“ผูใดสงการสื่อสารระหวางรัฐหรือระหวางประเทศดวยเจตนาในการบังคับ ขูเข็ญ ขมขู
รบกวน หรื อ ก อให เ กิ ดความเศร า เจ็ บ ปวดทางอารมณ ต อ ผู อื่ น โดยใช วิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมที่ซํ้าๆ และรุนแรงดังกลาว ผูนั้นกระทําผิดฐาน
กลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตตองระวางโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ”

อยางไรก็ดีรางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาดังกลาวนั้นยังไมมีการประกาศใชบังคับเปน
กฎหมายแตอยางใด ดวยเหตุนี้ในปจจุบันสหรัฐอเมริกาจึงยังไมมีกฎหมายเฉพาะการกลั่นแกลง
รังแกทางอินเทอรเน็ตในกฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง (federal law) ดังนั้นการปรับใชกฎหมาย
เพื่อคุมครองบุคคลจากการถูกกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตจึงตองพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่

42 United States v. Drew

259 F.R.D. 449, (2009), accessed on September 1, 2017 ,
https://stanford.edu/~jmayer/law696/week1/United%20States%20v.%20Drew.pdf และ กฤษฎา แสงเจริญ
ทรัพย. “Cyberbullying: การกลั่นแกลงบนโลกไซเบอรและโศกนาฏกรรมของเมแกน ไมเออร”, บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ต, (2559), สืบคนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559, https://thainetizen.org/2016/05/cyberbullying-meganmeier-krisda/.
43 Section 881. Cyberbullying (a) Whoever transmits in interstate or foreign commerce any
communication, with the intent to coerce, intimidate, harass, or cause substantial emotional distress to a
person, using electronic means to support severe, repeated, and hostile behavior, shall be fined under this
title or imprisoned not more than two years, or both.
(b) As used in this section—
(1) the term communication means the electronic transmission, between or among points specified
by the user, of information of the user’s choosing, without change in the form or content of the information
as sent and received; and
(2) the term electronic means any equipment dependent on electrical power to access an
information service, including email, instant messaging, blogs, websites, telephones, and text messages.
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อาจเกี่ยวของ ไดแก กฎหมายปองกันการติดตามรังควานทางอินเทอรเน็ต (cyberstalking) ซึ่งมีทั้ง
กฎหมายในระดับมลรัฐ (state laws) และกฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง (federal laws) 44
นอกจากนี้ ในประเทศอื่นๆ ยังมีหลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับการตอตานการกลั่น
แกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตดังนี้
43

3.4 ยุโรป
สําหรับรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปมีวิธีการที่แตกตางกันไป เชน ประเทศเยอรมนีถือวา
การกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา สวนประเทศสวีเดน
ไดออกกฎหมายตอตานการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตใน ป ค.ศ. 1993 ซึ ่งสวีเดนเป น
ประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในยุโรปและมีหลักฐานแสดงใหเห็นวามีอัตราการกลั่น
แกลงรังแกฯ ตํ่าที่สุดสําหรับเด็กในวัยเรียน นอกจากนี้ฝรั่งเศสไดเพิ่มเติมฐานความผิดการกลั่น
แกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตไวในประมวลกฎหมายแรงงาน เมื่อป ค.ศ. 2002 เนื่องจากการกลั่น
แกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นระหวางนายจางและลูกจางดวย รวมถึงประเทศออสเตรียซึ่งมี
อัตราการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตสูงที่สุดในยุโรปไดออกกฎหมายในเดือนมกราคม ค.ศ.
2016 กําหนดฐานความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางไซเบอร 45
44

3.5 เอเชีย
สวนประเทศในทวีปเอเชียมีการปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
ที่แตกตางกันไป สําหรับประเทศที่ออกกฎหมายเฉพาะ เชน ญี่ปุน ไดมีการออกกฎหมายในป ค.ศ.
2013 กําหนดใหการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเปนความผิด ประเทศสิงคโปรไดเริ่มบัญญัติ
ใหการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเปนการกระทําความผิดทางอาญาที่มีโทษหนักรวมถึงการ
ออกกฎหมายจํากัดเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพไวดวยหาก

44

จอมพล พิ ทั กษ ส ั นตโยธิ น, “การตามรั งควานบนอิ นเทอร เน็ ต (Cyberstalking) กั บความผิ ดทางอาญาใน
สหรัฐอเมริกาและ สหราชอาณาจักร”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา, 13 ฉ.19, (2548):
51-65.
45 Local, Austria Cracks down on cyber abuse, accessed November 2, 2017, http://www.thelocal.at/
20160104/austria-cracks- down-on-cyber-abuse
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เปนการกลั่นแกลงรังแกยอมตองไดรับโทษตามกฎหมาย ขณะที่ประเทศฟลิปปนสกําหนดความ
รับผิดชอบทางกฎหมายไปยังโรงเรียนในป ค.ศ. 201346
3.6 ไทย
เมื่อพิจารณาตามกฎหมายไทยการกระทําที่เปนการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตยังไม
มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหเปนความผิดแตอยางใด กฎหมายที่ใชบังคับอยู เชน กฎหมายลักษณะ
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งไมรวมถึงการเรียกคาเสียหายทางจิตใจ ประมวล
กฎหมายอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งไมครอบคลุมถึงบางลักษณะการกระทําที่เปนการ
กลั่นแกลงทางอินเทอรเน็ตจึงไมสามารถลงโทษผูกระทําการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตได
รวมถึงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
อยางไรก็ดี แมพระราชบัญญัติดังกลาวไดแกไขเพิ่มเติมแลวและมีผลบังคับใชแลวแตยังคงมีชองวาง
ในการใชและการตีความอยูมากพอสมควรจึงไมสามารถใชบังคับแกกรณีที่บุคคลถูกละเมิดความ
เปนสวนตัวทางอินเทอรเน็ตได เชน การละเมิดดวยขอความ ถอยคําหรือรูปภาพที่กอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญใจซึ่งไมเขาองคประกอบความผิดตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติดังกลาวแต
อยางใด

4. ทัศนคติของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตอความหมายและกฎหมายเกี่ยวกับ
การปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
ลักษณะของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตของวัยรุน คือ การทําใหผูอื่นรูสึกถูก
คุกคาม ถูกดูหมิ่น ทําใหอับอาย ถูกขมขู หรือถูกทําใหทุกขทรมานดวยการสงขอความ ภาพหรือ
คลิปวิดีโอผานเครื่องมือและชองทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส อาจสงโดยตรงถึงผูถูกกระทําหรือสงเขา
ตามชองทางออนไลนที่เปนสาธารณะตามกลุมสังคมออนไลนตางๆ เปนการกระทําที่ไมตองมีการ
เผชิญหนารวมถึงการปลอมตัวเปนผูอื่นหรือใชชื่อผูอื่นทําเรื่องเสียหายทางออนไลนซึ่งผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับเหยื่อจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เหยื่ออาจมีปญหาสุขภาพรางกายและสุขภาพจิต
รวมไปถึงหากเกิดความกดดันหาทางออกไมถูกตองอาจนําไปสูความรุนแรงทางกายภาพดวยการไป
ทํารายผูอื่นหรือทํารายตัวเอง สวนเยาวชนที่เปนผูกระทําหากไมไดรับการแกไขก็จะเปนการเพาะ
46

Ibid.
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บมพฤติกรรมไมดีและอาจเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่มีพฤติกรรมกระทําผิดที่รายแรงมากขึ้น จากขอมูล
พบวาเหยื่อที่ถูกรังแกผานโลกไซเบอรไดรับผลกระทบทางจิตใจมากกวาเหยื่อทางกายภาพเมื่อเด็ก
ตกเปนเหยื่อ การพูดคุยหรือปรึกษาบุคคลที่สามมีความสําคัญ เนื่องจากจะชวยลดความเครียด
รวมทั้งไดรับคําแนะนําและชวยเหลือที่ถูกตอง การปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากผูใหญ เชน
พอแม ผูปกครอง ครูอาจารย จะชวยลดผลกระทบและชวยแกปญหาได อยางไรก็ดีเหยื่อมักจะ
เลือกพูดคุยกับเพื่อนหรือคนที่มีวัยใกลเคียงกันมากกวาคุยกับผูใหญซึ่งเพื่อนอาจไมมีวุฒิภาวะเพียง
พอที่จะแนะนํากันใหไปในทางที่ถูกตองไดผลของการตกเปนเหยื่อจากการกลั่นแกลงรังแกทาง
อินเทอรเน็ต ดังที่กลาวมาทําใหปญหาการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตไมใชเรื่องที่สามารถ
ละเลยได 47
สําหรับประเทศไทย ทัศนคติของสังคมไทยเกี่ยวกับปญหาดังกลาวนี้ยังไมเปนที่รับรู หรือ
มีการรับรูแตก็นอยมากโดยเฉพาะอยางยิ่งทัศนคติที่มองวาการกระทําในลักษณะดังกลาวเปนเพียง
การกลั่นแกลงหรือหยอกลอกันเทานั้นแสดงใหเห็นวาสังคมไทยยังตื่นตัวตอปญหาเรื่องการกลั่น
แกลงกันในกลุมเด็กและเยาวชนคอนขางนอย สวนใหญยังคงมองวาเปนการหยอกเยาเพื่อสราง
มิตรภาพระหวางกันในกลุมเพื่อนฝูงมากกวาที่จะรูสึกวาเปนการกระทําที่รายแรงและสมควรไดรับ
โทษตามกฎหมาย 48
จากการสัมภาษณเชิงลึกนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะตางๆ เชน คณะนิติศาสตร
คณะการบัญชีและการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะการทองเที่ยวและการ
โรงแรม สวนใหญเห็นวาการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตเปนเรื่องการแกลงกันเชิงหยอกลอและ
เปนธรรมดาที่เพื่อนสามารถแกลงกันไดรวมถึงเปนการแสดงความคิดเห็นทั่วไประหวางเพื่อน แม
รูสึกโกรธแตรูสึกเพียงชั่วคราวในชวงที่ถูกแกลงและคิดวาไมนานก็คงรูสึกดีขึ้นเองและเห็นวาไมเปน
การกระทําที่ผิดกฎหมายและเห็นวานิสิตยังไมตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้อยางจริงจัง ยัง
มองวาเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไดไมวาที่ไหนก็ตาม เนื่องจากยังไมเคยประสบกับผลรายแรงกับ
ตัวเอง เชน ยังไมไดรับความเสียหายถึงขนาดที่ทําใหเกิดความทุกขทรมานใจ
46

47

47

อมรทิพย อมราภิบาล, “เหยื่อการรังแกผานโลกไซเบอรในกลุมเยาวชน:ปจจัยเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพจิตและการ
ปรึกษาบุคคลที่สาม”, วิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 14, ฉ. 1 (2559): 40.
48 ดู พิมพวัลย บุญมงคล และคณะ, รายงานการวิจัย การรังแกตอกลุมนักเรียนที่เปนหรือถูกมองวาเปนคนขามเพศ
หรือคนรักเพศเดียวกันในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา : รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ และมาตรการปองกันใน 5
จังหวัดของประเทศไทย.
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สําหรับความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําวาการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
(cyberbullying) นั้น มีความหมายหมายวาอยางไร นิสิตสวนใหญไมเขาใจความหมายที่แทจริงของ
ถอยคําดังกลาว ผูวิจัยตองอธิบายและยกตัวอยางใหนิสิตเห็นนิสิตจึงตอบคําถามบทสัมภาษณ
ออกมาไดวาเคยเห็นการรณรงค anti-cyberbullying ทางสื่อสังคมออนไลนจึงสามารถอธิบายได
ความหมายวาคือ การโพสตขอความ รูปภาพ หรืออยางอื่น ใหผูอื่นไดรับความเสียหาย ไดแก การ
บีบบังคับใหมีการแสดงกิจกรรมทางเพศผานเว็บแคม การตัดตอรูปภาพ เพื่อใหผูอื่นเกิดความ
เสียหาย (เชน การเอาใบหนาของผูอื่นไปใสในสัตวเลื้อยคลานชนิดตางๆ และใสขอความที่เสียหาย)
การเผยแพรขอมูลที่เปนความเท็จเกี่ยวกับผูอื่นทางอินเตอรเน็ตหรือมือถือสงผลใหบุคคลนั้นไดรับ
ความเสียหาย เสื่ อมเสี ย ชื่ อเสียง อับอาย ถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชัง การเผยแพรคลิปวีด ีโอที่
เกี่ยวของกับผูอื่นอันเปนผลใหบุคคลนั้นเกิดความอับอายเสื่อมชื่อเสียง การสรางกลุมในเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อโจมตีคนที่ตัวเองไมชอบหรือการกอกวน คุกคามผูอื่นผานมือถือหรือเว็บไซต
อยางซํ้าๆ รวมไปถึงการสวมรอยในเครือขายสังคมของผูอื่น เปนตน
มีนิสิตเพียงไมกี่รายที่คิดวาตนมีสิทธิที่จะไมถูกกลั่นแกลงรังแกจนกอใหเกิดความเสียหาย
ทางรางการหรือจิตใจจนนําไปสูโรคซึมเศราและฆาตัวตายในที่สุด หลายประเทศมีกฎหมายชัดเจน
เชน แคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เปนตน เนื่องจากเคยตกเปนเหยื่อมานั่นเอง
นิสิตสวนใหญคิดวามีกฎหมายที่ใชบังคับอยูแลว เชน พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา อยางไรก็ดี นิสิตบางคนเห็น
วาลักษณะการกระทําของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตไมเขาองคประกอบของกฎหมายใด
ดังที่กลาวมาจึงไมสามารถเอาผิดจากผูกระทําไดและความเสียหายที่เกิดขึ้นคือความเสียหายทาง
จิตใจซึ่งคาเสียหายทางจิตใจกฎหมายไทยมิไดรองรับไวในกฎหมายลักษณะละเมิดแตอยางใด

5. ป ญหาทางกฎหมายและแนวทางการป องกั นและควบคุ มการกลั่ นแกล งรั งแกทาง
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย: ศึกษากรณีนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.1 กฎหมายไทยที่เกี่ยวของ
5.1.1 รัฐธรรมนูญ
เมื่อพิจารณาถึงเรื่องการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวตามตามมาตรา 32 และสิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 34 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เห็น
162

“พรมแดน ผูคน พลวัต”

ไดวาสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 แมบทบัญญัติดังกลาวจะถูก
บัญญัติอยางชัดแจงแตในประเทศไทยหลายกรณีที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัว
ทางอินเทอรเน็ตก็ไมสามารถนําบทบัญญัติใดกระทั่งรัฐธรรมนูญมาบังคับใชเพื่อคุมครองสิทธิแก
พลเมืองไดเลยในทางปฏิบัติ
5.1.2 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
บทลงโทษทางอาญาและทางแพ งที ่ ปรากฏตามพระราชบั ญญั ต ิ ว  าด วยการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ที่มีอยูแลวไมครอบคลุมถึงกรณีที่ผูถูกละเมิดความเปน
สวนตัวทางอินเทอรเน็ตซึ่งจัดอยูในการกระทําที่เปนการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต เชน การ
กระทําความผิดตามมาตรา 1149 นั้นหมายถึงเฉพาะสแปมเมล (spam mail) เทานั้น จะครอบคลุม
ถึงการกระทํากลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตดวยหรือไมเนื่องจากเปนบทบัญญัติใหมและยังไมมี
กรณีศ ึกษาในประเด็นนี ้และกรณี การนํ าเอาข อความ ถ อยคํา หรื อรูปภาพที ่ก อใหเกิ ดความ
เดือดรอนรําคาญใจยังไมถึงขนาดที่จะเขาองคประกอบความผิดตามมาตรา 1450 พระราชบัญญัติ
ดังกลาวแตอยางใด

49

มาตรา 11 “ผู  ใดส งข อมู ลคอมพิ วเตอร หรื อจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส แก บ ุคคลอื่ นโดยปกป ดหรื อปลอมแปลง
แหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท”
50 มาตรา 14 “ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน
เท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
(2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคง
ของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน
(3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือ
ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชน
ทั่วไปอาจเขาถึงได”
(5) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
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5.1.3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สําหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น
ไดบัญญัติสิทธิในการเรียกรองคาสินไหมมดแทนแกผูถูกกระทําละเมิดที่ไดรับความเสียหายตาม
มาตรา 420 เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงเรื่องละเมิดเปนการทั่วไปเทานั้นมิใชบทบัญญัติที่ตราขึ้นโดย
เฉพาะเจาะจงเพื่อใชบังคับแกกรณีการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตซึ่งเรียกรองคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินไดตามมาตรา 446 แตไมสามารถเรียกรองคาเสียหายทางจิตใจไดซึ่งขัดกับความเสียหาย
ของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตที่สงผลตอจิตใจของผูถูกกระทําในลักษณะเรื้อรังและยาก
ที่จะเยียวยาใหหายไดทันทีรวมถึงมิไดใหอํานาจศาลในการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษไวดังเชนใน
ตางประเทศประกอบกับการพิสู จน ความผิ ดของผู กระทํานั้ น เปนภาระการพิส ูจนของโจทก
(ผูเสียหาย) วาจําเลยไดกระทําความผิดและตนไดรับความเสียหายจากการกระทําเชนวานั้น ซึ่งการ
กระทําความผิดฐานดังกลาวเปนเรื่องที่พิสูจนไดยากโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีผูกระทําความผิดมิได
ระบุตัวตนหากไมมีเทคโนโลยีเขาไปคนหาตัวผูกระทําความผิดซึ่งตองอาศัยกฎหมายเฉพาะให
อํานาจยอมยากที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได
5.1.4 ประมวลกฎหมายอาญา
สวนความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา เชน ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา 326 การลงภาพหรือขอความที ่มี ลักษณะเปนการกลั่ นแกล งรั งแกทางอิ นเทอร เน็ ตมี
ขอสังเกตที่จําแนกได 2 ประการ ดังนี้ 51
ประการที่หนึ่ง การลงภาพหรือขอความที่มีลักษณะเปนการขมเหงทางออนไลนอาจเขา
องคประกอบของความผิดในขอหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ได หาก
เปนการหมิ่นประมาทผูอื่นตอบุคคลที่สามแตหากกรณีที่ผูขมเหงกลาวแกบุคคลนั้นเปนการสวนตัว
ผานชองทางสนทนาสวนบุคคล เชน ชองสนทนาสวนตัวของโปรแกรม Facebook (Inbox), ชอง
สนทนาสวนบุคคลทางโปรแกรม Line หรือ กลาวดาทอผูอื่นผานทางจดหมายออนไลน (E-mail)
เปนตน หากเปนกรณีเชนนี้ก็จะไมเขาองคประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญา
ประการที่สอง การลงภาพหรือถอยคําที่จะเขาองคประกอบอันจะเปนความผิดอาญา
ขอหาหมิ่นประมาทนั้นจะตองไดความวารูปภาพ ขอความหรือถอยคําดังกลาวจะตองทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ซึ่งมีปญหาวาหากรูปภาพหรือขอความดังกลาว “มิไดถึง
50

51

นาจรีย ชยะบุตร, มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวจากการขมเหงรังแกออนไลน, 155.
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ขนาด” ที่ทําใหผูอื่นนั้นตองเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง แตอาจเพียงทําใหผูนั้นรูสึกไม
สบายใจ อึดอัดใจ รูสึกตํ่าตอย ลดทอนคุณคาในตนเองลง ดังนี้การกระทํานั้นก็ไมอาจเปนความผิด
ฐานหมิ่นประมาทที่จะเอาผิดแกผูกระทําการกลั่นแกลงรังแกนั้นได
5.2 การใชบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่ออกมาเพื่อปองกันและควบคุมการกระทํา
ดังกลาวโดยเฉพาะ กรณีที่เกิดขึ้นและการใชบังคับกฎหมายพอเทียบเคียงไดกับการกลั่นแกลงรังแก
ทางอินเทอรเน็ตและมีทางปฏิบัติแลว คือ กรณีถูกหมิ่นประมาททางออนไลน 52 ดังนี้
ประการแรก เมื่อพบวามีผูหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเผยแพรทางอินเทอรเน็ต สิ่งที่
ตองทําเปนอยางแรกคือเก็บขอมูล บันทึกถอยคําขอความหรือรูปภาพดังกลาวไวเพื่อเปนหลักฐาน
อางอิง
ประการที่สอง เดินทางไปแจงความรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งทําไดสองชองทาง
คือ (1) แจงความรองทุกข ณ สถานีตํารวจในทองที่ที่เราอาศัยอยู (2) แจงความรองทุกข ณ กอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
ประการที่สาม กรณีการหมิ่นประมาทจากการปลอม Facebook ของผูเสียหายใหแจงไป
ทาง Facebook ใหทําการปดหรือระงับการใชบัญชีนั้น ๆ โดยการรีพอรทหรือบล็อกเสีย
เมื่อเจาพนักงานรับเรื่องพนักงานสอบสวนตรวจสอบขอมูลครบถวนแลวก็จะทําความเห็น
เสนอพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็ทําความเห็นสงฟองหรือไมฟองตอไป
หากผูเสียหายตองการดําเนินการดวยตนเองก็สามารถติดตอทนายความเพื่อดําเนินการ
ฟ องร องคดี ในฐานะโจทก เพื่ อเอาผิดแกผ ู กระทํ าได ซึ ่งกระบวนการในชั้ นศาลก็ จะดําเนินไป
เชนเดียวกับคดีแพงหรือคดีอาญาตามปกติขึ้นอยูกับเนื้อหาและฐานความผิดในคําฟอง ซึ่งตัวบท
กฎหมายที่นํามาฟองรองกันนั้นก็มีหลักสําคัญ 3 มาตรา ไดแก ความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท
ตามมาตรา 326, ความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามาตรา 328 และความผิดทาง
แพงวาดวยการละเมิดโดยการกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ตามมาตรา 423 ซึ่งตามปกติแลวโจทกก็
51

52 ประชาชาติธุรกิจออนไลน. “ฮึ่มเอาผิดหมิ่นทางเน็ต เจอคุก 5 ป

แจง!!. ,” 2556, สืบคนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561,
www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1372045926.
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จะฟองรองมาพรอมกันทั้งสามมาตราหรือสองมาตราคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา
423 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328
เห็นไดวา แมจะมีลักษณะความผิดที่ใกลเคียงกันแตยังไมสามารถครอบคลุมไปถึงการ
กลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต ดังนั้นการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตจึงไมเปนความผิดทาง
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและไมเขาองคประกอบความผิดในพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 แตอยางใด
นอกจากนี้ ปญหาประการสําคัญ คือ ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน
และควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต พื้นที่หรือขอบเขตในการกระทําความผิดรวมถึง
ผูทําหนาที่ในการดูแลยังเปนไปไดยากในการควบคุมตรวจสอบเนื่องจากการกระทําความผิดอยู
นอกเหนือจากพื้นที่ที่สามารถดูแลไดอยางทั่วถึงโดยเฉพาะจากบิดามารดาของผูกระทําผิดและผูตก
เปนเหยื่อที่เปนเด็กและวัยรุนจึงกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายขึ้นวาจะบังคับอยางไร บังคับโดย
ใครและอะไรคือขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเปนสวนตัวและการใหความ
คุมครองทางกฎหมายในโลกไซเบอรยังคงไมมีทางออก โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมดูแลสําหรับ
ประเทศไทย
หนวยงานหลักที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย คือ กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงาน
ใหม ตั้งขึ้นเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและทําหนาที่ปองกันและปราบปรามอาชญา- กรรมทาง
คอมพิวเตอรที่มีความซับซอนและสงผลกระทบอยางกวางขวางในระดับประเทศ อยางไรก็ดี ใน
สวนของการสืบสวนคดียังตองประสบปญหาตางๆ เชน เจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานดานสืบสวน
ยังขาดความรูดานเทคนิค ขาดประสบการณและมีความยากลําบากในการแกะรอยผูบุกรุกเขาสู
ระบบ ป ญหาในการชี้ และรวบรวมพยานหลั กฐาน ขาดสถิ ติและความรู เกี่ ยวกับรู ปแบบและ
ลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอรจําเปนตองไดรับความรูเนื่องจากวิวัฒนาการเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดและผูกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วซึ่งไมสามารถ
แกปญหาและจับกุมผูกระทําความผิดไดอยางทันทวงทีจึงสมควรที่จะทําใหองคกรดังกลาวมีความรู
ความสามารถในการปองกันและควบคุมการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรอยางจริงจังรวมถึงให
มีอํานาจในการใชบังคับกฎหมายขยายไปถึงการกลั่นแกลงรังแกทางคอมพิวเตอรดวย 53
52

53 ณรงค

กุลนิเทศ, เครือขายและการจัดการความรูทางดานอาชญากรรมคอมพิวเตอร, 2014, 37-44. สืบคนเมื่อวันที่
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ผูวิจัยจึงไดสรุปปญหาเพิ่มเติมที่นากังวลของการกระทําการการกลั่นแกลงรังแกทาง
อินเทอรเน็ตในขณะเดียวกันสามารถนํามาเปนกรอบในการตรากฎหมาย ความผิดและบทลงโทษ
และหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ดูแลไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีขอพิจารณาดังนี้
ประการแรก หน วยงานที ่ ร ับผิ ดชอบและอํ านาจในการกํ ากั บดู แลของหน วยงานที่
รับผิดชอบมีขอบเขตเพียงใด การกํากับดูแล สอดสองและตรวจตราเปนเรื่องทําไดยากในขณะที่
นักเรียน นักศึกษาออนไลน เนื่องจากการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตอยูนอกเหนือขอบเขต
ของการกํากับดูแลและทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจของโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยในการเขาไปแทรกแซงการกลั่นแกลงรังแกนอกเขตโรงเรียนหรือนอกเวลาเรียน และ
หรือจากการใชงานอินเทอรเน็ตที่บานของนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นหนวยงานใดควรมีอํานาจหนาที่
หลักในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบปญหาดังกลาวอยางทันทวงที
ประการที่สอง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในความเปนสวนตัวมีขอบเขต
เพียงใด
ประการที่สาม การคุมครองผูตกเปนเหยื่อจากการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตมี
ขอบเขตเพียงใด
ประการที่สี่ ความผิดฐานการกลั่นแกลงทางอินเทอรเน็ตตามกฎหมายควรมีองคประกอบ
ความผิดอยางไร
ประการที่หา มาตรการอื่นเพื่อปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกมีหรือไมอยางไร
ประการที่หก เหตุใดเยาวชนไทยจึงไมคิดวาการกลั่นแกลงรังแกเปนสิ่งที่ไมชอบดวย
กฎหมายและเปนการละเมิดสิทธิของตนเอง

6. บทสรุปและขอเสนอแนะ
ประเทศไทยไดชื่อวาใช Facebook มากที่สุดประเทศหนึ่งแตยังขาดการสนับสนุนและ
สงเสริมในเรื่องที่ วาตนมีส ิทธิ และหนาที่ความรับผิ ดชอบประการใดบางที ่ทําใหเยาวชนและ
ประชาชนเห็นอยางเปนรูปธรรมวาเขาไดกระทําผิดหรือถูกกระทํารวมถึงการปองกันและควบคุม
การกระทําดังกลาวโดยมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจังและควรรณรงคใหเด็ก เยาวชนรวมถึง
ประชาชนทั่วไปวัยผูใหญเขาใจและตระหนักถึงภัยของการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต

1 พฤศจิกายน 2561, http://www.journalgrad.ssru.ac.th/index.php/5-01/article/view/6/3
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สํ าหรั บปญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บการกลั ่นแกล งรังแกทางอิ นเทอร เน็ต การออก
กฎหมายใหมหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูจําเปนตองดําเนินการหรือไมนั้น ผูวิจัยเห็น
วาขึ้นอยูกับวากฎหมายดังกลาวมีการกําหนดการกระทําใหเปนความผิดและบทลงโทษครบถวน
ลักษณะการกระทําที่เปนการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตแลวหรือยังรวมถึงการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพโดยสามารถทําใหผูกระทําไมกระทําความผิดหรือยับยั้งไม
กระทําความผิดซํ้าอีกไดหรือไม หากกฎหมายที่มีอยูนั้นมีความเหมาะสมอยูแลวก็ไมจําเปนตองมี
การออกกฎหมายหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแตอยางใด แตจากการศึกษาวิจัยพบวากฎหมายไทยที่
ใชบังคับอยูยังไมเพียงพอในการปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตจึงควรมี
การแกไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายหรือตราเปนพระราชบัญญัติฉบับใหมเพื่อใหมีกฎหมายสําหรับการ
บังคั บใชบ ังคับกับความผิดลักษณะเฉพาะไดและสามารถเยียวยาผู ถู กกลั่ นแกล งรั งแกอยาง
เหมาะสมไมวาทางกายหรือจิตใจและควบคุมการกระทําของผูกระทําความผิดเชนวานั้นงดเวนการ
กระทําและจะตองรับโทษหนักขึ้นหากมีการกระทําความผิดซํ้า รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนให
หนวยงานที่มีอยู เชน กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (บก.ปอท.) มีความรูและความชํานาญเพื่อใหมีบทบาทหลักในการปองกันและควบคุม
การกระทํ าความผิ ดทางคอมพิวเตอร อยางมี ประสิ ทธิภาพรวมถึงให มี อํ านาจในการใชบ ังคั บ
กฎหมายขยายไปถึงการกลั่นแกลงรังแกทางคอมพิวเตอรดวย
จากบทสัมภาษณเชิงลึกนิสิตคณะตางๆ ที่ไปสัมภาษณเชิงลึกไดแก คณะนิติศาสตร คณะ
การบัญชีและการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะการทองเที่ยวและการ
โรงแรม สวนใหญไมเขาใจคําวาการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตคืออะไรยกเวนนิสิตคนที่เคยตก
เปนเหยื่อจึงทราบความหมายนี้และสวนใหญตางเห็นวาการกระทําที่เกิดจากคนสนิทคุนเคยเปน
เพียงการแกลงกันตามธรรมดาเทานั้น นิสิตไมทราบวาตนมีสิทธิที่จะไมถูกแกลง ยกเวนนิสิตที่เคย
ตกเปนเหยื่อจากการกลั่นแกลงแตไมมีนิสิตคนไทยพอใจเพราะการกระทําดังกลาวทําใหเขานั้นเกิด
ความอับอายและเห็นวามีกฎหมายอยูแลวไดแก ฐานหมิ่นประมาท และหมิ่นประมาทดวยการ
โฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญาและตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
อยางไรก็ดี แนวทางที่ดีที่สุดในการปองกันและควบคุมการกลั่นแกลงทางอินเทอรเน็ต
การออกกฎหมายเฉพาะและการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพไมใชทางออกที่ดีที่สุด แต
หากทุกคนในสังคมรวมดวยชวยกันในการรวมกันลดการกลั่นแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ตไม
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สนับสนุนการกระทําผิดดังกลาวและตอตานการกลั่นแกลงออนไลนอยางจริงจัง เชน การใหสิทธิ
และเสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ นของตนอย างสุ จริ ตและสร างสรรค ไม ก  อให เกิ ดความ
กระทบกระเทื อนต อสิ ทธิ ของผู อ ื ่นและรณรงคและส งเสริมคานิยมที่ ถ ูกตองเกี ่ ยวกับการใช
อินเทอรเน็ตโดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผูปกครองควรให
คําปรึกษาและดูแลบุตรอยางใกลชิดและเลาเรื่องราวที่ไมสบายใจใหฟงเพื่อรวมกันแกปญหากัน
ภายในครอบครัวและที่สําคัญใหความรูและทําใหประชาชนตระหนักวาตนมีสิทธิและสมควรไดรับ
ความคุมครองจากการละเมิดตอความเปนสวนตัวไดตามกฎหมายยอมเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการ
ลดหรือหยุดการแกลงรังแกทางอินเทอรเน็ต
ประเทศไทยไม มี บทบั ญญั ต ิ กฎหมายที ่ เกี ่ ยวข องแก กรณี การกลั ่ นแกล งรั งแกทาง
อินเทอรเน็ตอยางชัดแจงและเปนการเฉพาะโดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของอยูจํานวนหนึ่งแยกใน
กฎหมายฉบับตางๆ ซึ่งบังคับใชไดในบางกรณีที่เขาองคประกอบที่เปนความผิดทางกฎหมายเฉพาะ
ดังกลาวเทานั้นไมอาจใชบังคับไดโดยเฉพาะเจาะจงและไมครอบคลุมถึงการกระทําตอความรูสึก
หรือจิตใจของผูถูกกระทําดังไดกลาวมาแลวขางตน
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