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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกออนไลน์ ให้ทราบว่าประเทศไทยควรมี
มาตรการทางกฎหมายอย่างใดในการปรับใช้แก่กรณี โดยมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิความ
เป็นส่วนตัว ส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิความเป็น
ส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต เพื่อหาแนวทางในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมจากการกระทาที่เป็นการข่มเหง
รังแกออนไลน์
ผลการศึกษากฎหมายไทยที่มีในปัจจุบัน คุ้มครองได้เพียงบางส่วน ซึ่งในอนาคตข้างหน้าผู้คนใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารที่กว้างขวางมากขึ้น เล็งเห็นได้ว่าการข่มเหงรังแกกันทางออนไลน์จะเป็นกรณีที่เป็นคดีข้อพิพาทสาคัญ โดยกฎหมาย
ไทยยังไม่ครอบคลุมแก่กรณีดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับรัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดา ที่มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ค.ศ. 2013 (Cyber Safety Act 2013) โดยตราขึ้นจากคดีสะเทือนขวัญที่ได้กระทาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต อันเป็นการคุ้มครองสิทธิในความเป็นมนุษย์ในบุคคลอื่นแม้จะไม่ได้กระทาต่อเนื้อตัวร่างกายโดยตรง นับเป็น
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง จากการศึกษากฎหมายของประเทศแคนาดา กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งประเทศสหราชอาณาจักร ที่ได้ให้ความสาคัญแก่กรณีดังกล่าว เพื่อนามาบัญญัติเป็นกฎหมายและบังคับใช้ในการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คาสาคัญ: การคุ้มครองสิทธิ สิทธิในความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข่มเหงรังแกออนไลน์
Abstract
This study aims to research about an online harassment (Cyber Bullying), indicating that Thailand
should have legal measures, countries either in the circumstances to study the theoretical concepts that
are related to the protection of privacy rights. In terms of international law, foreign law and the internal law
concerning the protection of Thailand privacy rights on the Internet in order to find ways to protect privacy
rights from online harassment action.
The study of law in Thailand currently covered partially protection for privacy rights which in the near
future people always apply communication technologies more spacious in our society. It has been foreseen
that the bullying online will be the case if a major dispute by law, Thailand also have not covered such cases,
which correspond to the State of a country that is Canada Nova Scotia emblems Act cyber security in 2013.
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Moreover, Cyber Safety Act was enacted by parliament which was derived from terrified cases on the internet.
The human rights protection for any person evens which are not directly harm person but it is counted as a form
of electronic crime. As study from the laws of the Canada, United States of America and also including the
United Kingdom, found that they have been given priority to such cases to bring provisions into legislation and
enforcement about the protection of the rights of citizens for supreme efficiency.
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ศรีวัฒนพงศ์ และพิมผกา ธานินพงศ์, 2558) เช่น การถูก
ตัดต่อภาพถ่ายล้อเลียนการลงข้อความดูถูกเหยียดหยาม
หรือทาให้ได้รับความอับอายและส่งต่อข้อความนั้นๆ ซึ่ง
การดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการมีชีวิตอยู่ต่อไปในอนาคต
ผู้ถูกกระทาหรือเหยือ่ ได้รับความเดือดร้อนราคาญ อึดอัดใจ
อับอายขายหน้า รู้สึกต่าต้อยด้อยค่า กระทั่งสูญเสียความ
เคารพนับถือในตนเอง ต้องย้ายโรงเรียน ย้ายที่อยู่อาศัย
หรือขังตัวเองไว้ให้รู้สึกปลอดภัย หวาดกลัวต่อการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม กระทั่งอาจลงมือทาร้ายร่างกาย หรือ
ซึมเศร้ าอย่ างรุนแรงจนอาจถึงขั้ นมี ความคิ ดที่ จะลงมื อ
ฆ่าตัวตาย หรือลงมือฆ่าตัวตายสาเร็จ เช่นในกรณีที่พบ
เห็นกันอยู่เสมอในข่าวต่างประเทศ ซึ่งในหลายประเทศได้
เห็ น ความส าคั ญ และให้ ค วามสนใจจนมี ก ารตรา
บทบัญญัติขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อป้องกันและปรามปราบ
การกระทาดังกล่าวนี้
ในต่างประเทศ การข่มเหงรังแกกันทางออนไลน์
เป็ น ประเด็ น ที่ ส าคั ญ และเป็ น ที่ ส นใจประเด็ น หนึ่ ง
เนื่องจากมีสถิติเกี่ยวกับการข่มเหงทางอินเทอร์เน็ตสูงมี
จานวนนักเรียนที่เคยถูกข่มเหงทางอินเทอร์เน็ตกว่าร้อยละ
20 โดยประเด็นในการถูกข่มเหงที่มากที่สุด ได้แก่ การลง
ข้ อความที่ ท าร้ ายจิ ตใจ การถู กปล่ อยข่ าวลื อหรื อเรื่ อง
เสียหาย เป็นต้นเมื่อถูกข่มเหงทางอินเทอร์เน็ต ผู้ถูกกระทา
จะรู้สึกโกรธมากที่สุด รองลงมาคือรู้สึกเสียใจ และอับอาย
โดยเหยื่อส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองต่า
และยังพบว่าเหยื่อจากการข่มเหงทางอินเทอร์เน็ตที่อยู่ใน

ความเป็นมาของปัญหา
การข่มขู่หรือข่มเหงรังแก (bully) มีต้นกาเนิดมา
จากประเทศทางตะวันตก (Patricia Bolton Allanson &
Robin Rawings Lester & Charles E.Notar, 2015)
เกี่ยวข้องระหว่างบุคคลสองคน ได้แก่ ผู้ข่มเหงและเหยื่อ
โดยมีลักษณะเป็นการละเมิดทางกายภาพ ทางวาจา หรือ
ด้วยวิธีอื่นที่เป็นการแสดงออกถึงพละกาลังและอานาจที่
เหนื อกว่ า ซึ่งการข่มขู่ หรื อข่ มเหงรั งแกนั้น นอกจากจะ
ส่ งผลโดยตรงแก่ กายของผู้ ถู กกระท าแล้ ว ยั งส่ งผลต่ อ
จิ ตใจของผู้ นั้ นให้ ได้ รู้ สึกด้ อยคุ ณค่ า ด้ อยศั กดิ์ ศรี ขาด
ความเคารพนับถือและภาคภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจ
ในตนเองต่า (low self-esteem)
ปั จจุ บั นเทคโนโลยี การติ ดต่ อสื่ อสารก้ าวไกล
นอกจากการสนทนากันเฉพาะหน้า ทางโทรสาร หรือทาง
โทรศัพท์ มนุษย์ได้พัฒนามาจนถึงจุดที่สื่อสารกันผ่านโลก
เสมือนจริง (cyber world) ที่ผู้คนสามารถสนทนาโต้ตอบ
กันโดยทันทีแม้อยู่ห่างกันนับพันไมล์ ทาให้วัฒนธรรมของ
ผู้คนแม้จะอยู่คนละซีกโลกก็สามารถส่งต่อถึงกันและกันได้
กระจายออกเป็ นวงกว้ าง ซึ่ งหนึ่ งในวั ฒนธรรมนั้ นก็ คื อ
วัฒนธรรมการข่มเหงรั งแกหรื อการกลั่ นแกล้ งรังแก ที่ มี
วิวัฒนาการมาพร้อมๆ กับเทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านั้น
เมื่อการข่มเหงรังแกกันสามารถทาได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
จึ งเกิ ด เป็ นพฤติ กรรมที่ เรี ยกว่ า การข่ มเหงรั ง แกทาง
ออนไลน์ หรือ cyber bullying ที่ มุ่งเน้ นให้ เกิดความ
เสี ยหายที่ กระทบต่ อจิ ตใจของผู้ ถู กกระท า (รั ตนาวดี
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วัยมัธยมนั้นจะมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูง และการถูกข่มเหง
โดยการส่งรูปภาพลามกอนาจาร หรื อข้ อความเกี่ยวกั บ
เรื่องเพศ เป็นปัจจัยสาคัญในการคิดฆ่าตัวตายของเยาวชน
มากกว่ าการถู กข่มเหงในรู ปแบบอื่ น (Hinduja, S. &
Patchin, J. W., 2010) ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการถูกข่มเหง
รังแกออนไลน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับเหยื่อที่เป็นเยาวชนเท่านั้น
หากแต่ พ บว่ า ในวั ย ท างานก็ มี ก รณี ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น
เช่นเดียวกัน
จากเดิ มที่ มี แ ต่ การข่ มเหงทางกายภาพหรื อ
ประทุ ษร้ ายด้ วยวาจาต่ อหน้ ากั น ซึ่ งหากเมื่ อเกิ ดการ
บาดเจ็บต่อเนื้อตัวร่างกาย หรือเดือดร้อนเสียหายจากการ
ถู ก ดุ ด่ า ต่ อ ว่ า ด้ ว ยถ้ อ ยค ารุ น แรง ประเทศไทยก็ มี
บทบัญญัติกฎหมายที่สามารถเอาผิดกับบุคคลผู้กระทาที่
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ได้ทั้งทางแพ่ งและทางอาญา
แต่ทว่าในปัจจุบัน เมื่อการข่มเหงรังแกถูกพัฒนาไปพร้อม
กับการที่โลกมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและ
เข้าถึงได้โดยง่าย การข่มเหงก็มีวิวัฒนาการตามมา ผู้คน
ถู ก ข่ ม เ หง รั งแ กได้ โด ย ง่ า ย แม้ ในข ณะ นั่ งหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ภายในเคหสถานของตนเอง แม้ผู้กระทาจะ
มิ ได้ ก ระท าต่ อ เนื้ อ ตั ว ร่ า งกาย แต่ ก ารกล่ า วถ้ อ ยค า
ประทุ ษร้ ายต่ อจิ ตใจ การกล่ าวถ้ อยค าลงบนกระดาน
ออนไลน์ที่เป็นการขู่คุกคาม การล้อเลียน ตลอดจนถ้อยคา
ใดๆ ที่ ก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อจิ ตใจ ย่ อมส่ งผลต่ อ
สุ ขภาพจิ ตของผู้ ถู กกระท าได้ ในอนาคต และเป็ นการ
ละเมิ ดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตั วอย่ างรุ นแรง เมื่ อข้ อมู ล
ส่ ว นตั ว ของประชาชนไม่ เ ป็ น ส่ ว นตั ว อี ก ต่ อ ไปเมื่ อ
เทคโนโลยีก่อให้เกิดโปรแกรมการสื่อสารสนทนาที่ก้าวไกล
บ้ านที่ พั กอาศั ยจึ งไม่ อาจเป็ นที่ ปลอดภั ยจากการถู ก
คุกคามรังแกทางออนไลน์ได้อีก การข่มเหงรังแกออนไลน์
เป็ นอาชญากรรมที่ เกิ ดขึ้ นได้ กั บทุ ก คน ทุ ก เวลา โดย
ไม่เลือกสถานที่ ซึ่งกฎหมายในประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่
ไม่อาจครอบคลุมถึงกรณีได้ทั้งหมด

เมื่ อ ความเจริ ญ ก่ อ ให้ เ กิ ด วิ วั ฒ นาการด้ า น
พฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่ อให้ เกิดภยันตรายต่อสวัสดิภาพ
ของประชาชน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่กฎหมายไทย
จะต้องพัฒนาก้าวไปให้เท่าทันสิ่งเหล่านั้น เพื่อปกป้องคุ้ม
กันภัยรักษาสิทธิให้แก่พลเมืองในประเทศ เมื่อการข่มเหง
รังแกทางออนไลน์ถูกกาหนดให้เป็นความผิดตามกฎหมาย
ในหลายๆ ประเทศ ซึ่งการดังกล่าวอันจะเป็นการกระทาที่
เป็นความผิด จึงต้องเป็นการข่มเหงรังแกทางอินเตอร์เน็ตที่
“ถึงขนาด” อันส่งผลรุนแรงจนอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย
ร้ายแรงมากไปกว่าการข่มเหงกันตามธรรมดา (ที่เป็นเพียง
กิ ริ ยาที่ ไม่ ดี งามตามมรรยาทในสั งคม ไม่ ถึ งขั้ นที่ ส่งผล
ร้ายแรง) ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าประเทศไทยควรมีมาตรการทาง
กฎหมายมาใช้ บั งคั บแก่ กรณี ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นต่ อไปใน
อนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการข่มเหงหรือรังแก และการข่มเหงรังแกทางออนไลน์
2. เพื่อศึกษาที่มาและความสาคัญ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัว
3. เพื่ อศึ กษาและวิ เคราะห์ ปั ญหาการข่ มเหง
รังแกออนไลน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และศึกษาถึงความ
เหมาะสมของกฎหมายไทยที่มีในปัจจุบัน
4. เพื่ อศึ กษาหาแนวทางอั นเป็ นมาตรการทาง
กฎหมายทีเ่ หมาะสมของประเทศไทยในการนามาปรับใช้แก่กรณี

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาในลักษณะวิจัย
เอกสาร (Documentary research) โดยได้ศึกษาเฉพาะ
ประเด็นที่เป็นปัญหาทางกฎหมายทั้งในแง่เนื้อหา และแง่
ทางปฏิ บั ติ ซึ่ ง ท าการศึ ก ษาจากต ารา บทความของ
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นั ก วิ ช าการ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั กราช 2540 และ กฎหมาย
ระหว่างประเทศ ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งข้อมูลที่รวบรวมได้จากหนังสือและงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศ กฎหมายในต่ า งประเทศ
บทความในวารสารต่ างๆ สิ่ งตี พิ มพ์ อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัยไซเบอร์ หรือ Cyber Safety Ace
2013 รัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดา กฎหมายว่าด้วย
การสื่อสารโทรคมนาคม หรื อ Telecommunication Act
1984 และกฎหมายการป้องกันจากการถูกติดตามรังควาน
หรือ Protection from Harassment Act 1997 โดยได้ศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายไทยที่มีอยูใ่ นการ
นามาปรับใช้แก่กรณีการข่มเหงรังแกออนไลน์ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ซึ่งเน้นไปที่กฎหมายรัฐโนวาสโกเชียเป็นหลัก
ในการศึกษา เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าวถูกตราขึ้นเพือ่
ใช้ ในการป้ องกั นและปรามปรามการข่ มเหงรั งแกทาง
ออนไลน์ โ ดยเฉพาะ ซึ่ ง กฎหมายฉบั บ นี้ มี ที่ ม าจาก
ข้อเท็จจริงในคดีเรทาห์ พาสัน (Rehtaeh parsons) ในปี
ค.ศ. 2013 ที่ทาการฆ่าตัวตายจากความทุกข์ใจที่เกิดจาก
การข่มเหงรังแกทางออนไลน์จากแม่ของเพื่อนสนิทของเธอ
เอง

ต่าต้อยด้อยค่า หรือราคาญเพราะถูกรบกวนซ้าๆ กรณีหลัง
นี้ไม่สามารถนาบทบัญญัติมาตรา 423 ดังกล่าวมาปรับใช้
แก่กรณีเกิดความเสียหายแก่จิตใจได้ ส่วนกรณีที่สอง ด้วย
ความแตกต่างระหว่างหมิ่นประมาททางแพ่งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กั บหมิ่นประมาททางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มีข้อต่างที่สาคัญคือ การจะ
เป็ นหมิ่ นประมาทในทางแพ่ งนั้ นถ้ อยค าที่ อ้ างว่ าหมิ่ น
ประมาทนั้ น ต้ อ งเป็ น เท็ จ ผู้ ก ระท าจึ ง จะต้ อ งชดใช้
ค่าเสียหายทางแพ่งให้แก่ผู้เสียหาย หากเรื่องที่กล่าวหรือ
ไขข่ าวนั้ นเป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นจริง ผู้ กระท าไม่ ต้ องชดใช้ ค่ า
สินไหมทดแทน ต่างจากหมิ่นประมาททางอาญาที่ไม่ว่า
ถ้อยคานั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม หากมีการกล่าวต่อ
บุคคลที่สาม การกระทาดังกล่าวก็ครบองค์ประกอบตาม
กฎหมาย ผู้กระทาต้องรับผิด และกรณีที่สาม ตัวบทมาตรา
423 มิได้กาหนดกฎเกณฑ์ว่าการกล่าวหรือไขข่าวจะต้อง
กระทาผ่านทางช่องทางใดเป็นการเฉพาะ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า
เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนามาไกล มีความหลากหลาย
ผู้คนสื่อสารกันได้หลายช่องทาง การบังคับใช้กฎหมายจึง
ต้องขยายตามไปด้วย ดังนั้น การกล่าวหรือไขข่าวที่เกิดขึ้น
จริ ง อั น ท าให้ ผู้ อื่ น เสี ย หาย แม้ ไ ด้ ก ระท าผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ใดๆ ก็ตาม ผู้เสียหาย
ย่อมต้องได้รับความคุ้มครองตามมาตรานี้ได้ด้วยเช่นกัน
2. ความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา มาตรา
326 และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มาตรา 328 หากมี
คดี พิ พาทเกิ ด เช่ นว่ า มี ก ารลงภาพหรื อ ข้ อ ความที่ มี
ลักษณะเป็นการข่มเหงทางออนไลน์ อาจเข้าองค์ประกอบ
ของความผิดในข้อหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 326 ได้ หากเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นต่อ
บุคคลที่สาม แต่หากกรณีที่ผู้ข่มเหงกล่าวแก่บุคคลนั้นเป็น
การส่ วนตั ว ผ่ านช่ องทางสนทนาส่ วนบุ คคล เช่ น ช่ อง
สนทนาส่วนตัวของโปรแกรม Facebook (Inbox), ช่อง
สนทนาส่วนบุคคลทางโปรแกรม Line หรือ กล่าวด่าทอ

ผลการวิจัย
จากการศึกษาแบ่งพิจารณาได้ ดังนี้
1. ความผิดฐานหมิ่นประมาททางแพ่ง มาตรา
432 มีปัญหาอยู่ว่ามาตราดังกล่าวอาจนามาปรับแก่กรณี
การข่ มเหงรั งแกออนไลน์ ได้ แต่ ไม่ ครอบคลุ มทุ กกรณี
กล่ า วคื อ กรณี แ รก หากเกิ ด กรณี ที่ ก ารข่ ม เหงรั ง แก
ออนไลน์นั้น มิได้ถึงขนาดทาให้ผู้ถูกกระทาต้องเสียหายแก่
ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณหรือทางทามาหาได้หรือทางเจริญ
ของเขา เป็ นแต่ เพียงทาให้ ผู้ถู กกระทาเศร้าเสียใจ รู้ สึก
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ผู้อื่นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้ น
หากเป็นกรณีเช่นนี้ก็จะไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐาน
หมิ่นประมาทในทางอาญา (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2558)
และประการถั ด มา การลงภาพหรื อ ถ้ อ ยค าที่ จ ะเข้ า
องค์ประกอบอันจะเป็นความผิดอาญาข้อหาหมิ่นประมาท
นั้ น จะต้ อ งได้ ความว่ า รู ปภาพ ข้ อ ความหรื อ ถ้ อ ยค า
ดังกล่าว จะต้องทาให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือ
ถู กเกลี ยดชั ง ซึ่ งมี ปั ญหาว่ า หากรู ปภาพหรื อข้ อความ
ดังกล่าว “มิได้ถึงขนาด” ที่ทาให้ผู้อื่นนั้นต้องเสียชื่อเสียง
ถู กดู หมิ่ น ถู ก เกลี ย ดชั ง แต่ อาจเพี ย งท าให้ ผู้ นั้ น รู้ สึ ก
ไม่สบายใจ อึดอัดใจ รู้สึกต่าต้อย ลดทอนคุณค่าในตนเอง
ลง ดั งนี้ การกระท านั้ นก็ ไม่ อาจเป็ นความผิ ดฐานหมิ่ น
ประมาทที่จะเอาผิดแก่ผู้กระทาการข่มเหงรังแกนั้นได้
3. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293 การข่ม
เหงรังแกออนไลน์ อาจส่งผลให้เด็กอายุไม่เกินสิบหกปีมี
ความนึกคิดที่จะทาร้ายตนเองจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความ
ตาย หรือส่งผลเด็กนั้นให้ฆ่าตัวตาย ซึ่งกรณีนี้ หากพิสูจน์
ได้ว่าผู้ข่มเหงมิได้มีเจตนาให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย การกระทา
ดั งกล่ าวก็ ไม่ ครบองค์ ประกอบความผิ ดตามมาตรานี้
(คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2558)
นอกจากนี้ยังมีข้อกาหนดเรื่องอายุ ผลของการ
กระทาว่าจะต้องถึงขนาดที่ทาให้เด็กนึกฆ่าตัวตาย ซึ่งหาก
ไม่เป็นเช่นนั้น ย่อมไม่ครบองค์ประกอบความผิดดังกล่าว
4. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 ทาให้
ผู้อื่นกลัวหรือตกใจ การปรับใช้มาตรานี้ จะต้องมีการ
“ขู่เข็ญ” และต้องเป็นการขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังทางกายภาพ
ซึ่ งหากเป็ นกรณี ขู่ เข็ ญใช้ ก าลั งต่ อจิ ตใจให้ ได้ รั บความ
อับอาย เดือนร้อน ก็ไม่ครบองค์ประกอบมาตรานี้
5. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 มาตรา
นี้ บั ญญั ติ ความผิ ดที่ เกี่ ยวกั บการข่ มเหงรั งแกผู้ อื่ นใน
สาธารณสถานหรื อต่ อสาธารณชน หรื อกระท าให้ ผู้อื่ น
อั บอายหรื อได้ รั บ ความเดื อดร้ อนร าคาญ ซึ่ งมี ค วาม

สอดคล้องใกล้เคี ยงกันกับการกระทาอั นเป็นการข่ มเหง
รังแกตามกฎหมายของต่างประเทศ มาตรานี้มีลักษณะ
คาบเกี่ยวกับมาตรา 393 กล่าวคือ ถ้อยคาตามมาตรา 393
จะต้องมี ลักษณะดูหมิ่น ทาให้ เสื่ อมเสียชื่อเสียง ดังนั้ น
หากถ้ อยค าที่ กล่ าวเป็ นค าหยาบ แต่ ไม่ ได้ ท าให้ คนอื่ น
เข้ าใจโจทก์ ไปในทางเสี ยหายหรื อเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง ก็
ไม่ เข้ า มาตรา 393 แต่ อ าจเป็ น การกระท าที่ ก่ อ ความ
เดือดร้อนราคาญอันเป็นความผิดตามมาตรา 397
6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ.2559 มาตรา 11 พบว่ า มี
ลักษณะที่บ่งถึงการกระทาที่ใกล้เคียงกับการข่มเหงรังแก
ออนไลน์ แต่ เ นื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วเพิ่ ง
ประกาศใช้จึงยังไม่มีกรณีศึกษาว่ามาตรา 11 วรรคสองนี้
จะปรับใช้แก่การกระทาในรูปแบบใด การกระทาใดที่จะ
เข้ าข่ ายเป็ นการสร้ างความเดื อดร้ อนร าคาญ และการ
ปฏิเสธรับข้อมูลควรปฏิเสธเมื่อใด โดยใช้วิธีการใด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากวรรคสามที่บัญญัติให้อานาจรัฐมนตรีในภาย
หน้ า ถึ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ข องข้ อ มู ล ที่ เ ข้ า ข่ า ย
ความผิดตามมาตรานี้ ดังนั้น จึงยังไม่ชัดแจ้งว่ากฎหมาย
มาตราดั ง กล่ า วจะบั ง คั บ ไปถึ ง กรณี ก ารข่ ม เหงรั ง แก
ออนไลน์ได้หรือไม่ เพียงใด
7. การแจ้งความดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทา
ความผิ ดทางอิ นเทอร์ เน็ ต ประเทศไทยมี หน่วยงานหรื อ
เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจหน้าที่โดยเฉพาะในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่เกินขึ้นทางเทคโนโลยี ผู้เสียหาย
สามารถเข้าแจ้ งความร้ องทุกข์ ได้ ณ สถานีต ารวจที่ อยู่
หรื อ ณ กองบั งคั บการปราบปรามการกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) แต่จาก
การศึกษาพบว่าคดีที่อยู่ในอานาจรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานดังกล่าว เป็นคดีที่รับแจ้งและดาเนินคดีเกี่ยวกับ
คดีความมั่นคงและคดีหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตเป็น
หลั ก มิ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ อื่ น ๆ ของ
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ประชาชน เช่น คดีพิพาทที่ เกิ ดจากการข่ มเหงรั งแกทาง
ออนไลน์
8. การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน การพิจารณา
ความ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกระบวนการยุ ติ ธรรมไทย ยั งไม่ ให้ ความสาคั ญกั บ
พยานหลั กฐานอิ เล็ กทรอนิ กส์ มากเท่ าที่ ควร เริ่ มตั้ งแต่
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ ด้วยกาลังพลที่มีอยู่จากัด
จึ ง ท าให้ ข าดบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถเฉพาะด้ า น
อั นเนื่ องมาจากค่ าตอบแทนที่ ค่ อนข้ างน้ อย ส่ งผลให้
บุคลากรที่มีความสามารถขาดแรงจูงใจในการทางานใน
ระบบราชการของประเทศไทย คดี ความผิ ดที่ เกิ ดทาง
เทคโนโลยี มี ความแตกต่ างอย่ างชั ดเจนจากคดี สามั ญ
ทั่ วไปอั นไม่ อาจใช้ กระบวนการเดี ยวกั นเพื่ อพิ จารณา
พิ พากษาไปเช่ นเดี ยวกั นได้ ไม่ ว่ าจะเป็ นโดยลั กษณะ
เนื้อหาของความผิด ความเสียหายต่อจิตใจที่ไม่อาจพิสูจน์
ได้ด้วยตาเปล่า วิธีการในการกระทาความผิด เครื่องมือใน
การกระทาความผิด อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทั่งเขตพื้นที่การกระทาผิด
ที่ไม่แน่ชั ดว่าจาเลยกระท าที่ใด ซึ่งไม่ว่ าผู้ กระทาผิดจะ
กระทาอยู่ที่ใด เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็ต้องรับโทษตาม
กฎหมาย อีกทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีอยู่ในเขต
อานาจของศาลไทยหรือไม่ หากอยู่นอกเหนืออานาจจะ
บังคับจัดการเช่นไร และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งหลายเหล่านี้ มี
ความสลับซับซ้อนมากกว่าการพิจารณาคดีสามัญทั่วไป
ฉะนั้นแล้ว ผู้ศึกษาจึงเห็นว่ากระบวนการเสาะแสวงหาการ
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนกระบวนการในการ
พิจารณาทั้งหลาย ก็ควรต้องมีเป็นการเฉพาะแยกต่างหาก
จากกันด้วย
9. บทกาหนดโทษ การกาหนดโทษที่เหมาะสม
เป็นสิ่งสาคัญในการป้องกันพร้อมไปกับการแก้ไขปัญหา
ไม่ให้เกิดคดีเช่นนี้ขนึ้ มาอีก ประเทศไทยเน้นไปที่โทษจองจา

และไม่มีโทษอื่นที่เหมาะสมกับความผิดที่จะสามารถปรับ
พฤติกรรมผู้กระทาให้สานึกในการกระทาของตนได้

อภิปรายผล
จากการศึ กษากฎหมายไทยที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั น
ได้แก่ ความผิดฐานหมิ่นประมาททางแพ่งและทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมาย
อาญา ตลอดจนฐานความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องพอจะนามา
ปรั บ ใช้ แ ก่ ก รณี ก ารข่ ม เหงรั ง แกออนไลน์ ไ ด้ และ
พระราชบั ญญั ติ ว่ าด้ ว ยการกระท าความผิ ดเกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559
จากการศึกษาพบว่ากฎหมายไทยที่มีในปัจจุบัน
ไม่อาจนามาปรับใช้ให้ครอบคลุมในการความผิดฐานข่ม
เหงรังแกทางออนไลน์ได้ทุกกรณี ควรต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม แบ่งออกเป็นกรณีใหญ่ๆ ได้ 2 ประการ
คือ
1. ปั ญ หาตั ว บทกฎหมายที่ ไ ม่ อ าจน ามา
ปรับใช้แก่การข่มเหงรังแกออนไลน์ได้ทุกกรณี
จากการศึกษา พบว่า รัฐธรรมนูญของไทย แม้จะ
มีการบัญญัติคาว่า “สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว” นั้น เป็น
สิทธิที่รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองและคุ้มครองเอาไว้อย่าง
ชั ด แจ้ ง แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ ป รากฏว่ า มี ก ารอ้ า งกฎหมาย
รั ฐธรรมนู ญ มาใช้ ใ นการพิ จารณาคดี แพ่ งหรื ออาญา
ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันเอง เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
เป็นบทบัญญัติที่มีผลผูกพันระหว่างรัฐหรือองค์กรของรัฐ
เท่านั้น หาได้มีผลผูกพันกับเอกชนประการใดไม่ ประชาชน
จึ งไม่ สามารถยกหลั กความเสมอภาคตามรั ฐธรรมนู ญ
ขึ้นมาอ้างเพื่อเรียกร้องให้เอกชนปฏิบัติต่อตนเองอย่างเท่า
เที ย บกั บบุ ค คลอื่ นในระหว่ า งอยู่ ในขั้ น ตอนกระบวน
พิจารณาตามโดยทั่วไปได้ (สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์
บุญนันท์, 2553) หรือในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 มาตรา 11 มีความ
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2. ปัญหาในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งต้องมีมาตรการจัดการให้เป็นการเฉพาะ เช่น
การแจ้ งความร้ องทุ กข์ การเก็ บรั กษาพยานหลั กฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ การรับฟั งพยานหลั กฐานอิ เล็ กทรอนิ กส์
การดาเนินกระบวนการในศาล ตลอดจนบทกาหนดโทษ ที่
ควรให้มีความเหมาะสมกับความผิดและนามาปฏิบัติได้
จริง
ประการที่สองนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญาของไทย มาตราที่ดู
เหมื อ นว่ า จะใกล้ เคี ย งแก่ ก รณี หากเกิ ด ข้ อ พิ พ าทที่ มี
ลักษณะเป็นการข่ มเหงรังแกออนไลน์ คือ ความผิดฐาน
หมิ่ นประมาททางแพ่ ง ได้ แก่ มาตรา 432 ความผิ ดฐาน
หมิ่ นประมาทในทางอาญา ได้ แก่ มาตรา 326 และ 328
และมาตราอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องใน
กรณีดังกล่าวนี้ด้วย

ใกล้ เคี ยงคล้ ายคลึ งที่ อาจน ามาใช้ ในกรณี ข่ มเหงรั งแก
ออนไลน์ได้โดยอยู่ในส่วนของวรรคสอง ความว่า
“ผู้ ใ ดส่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด
ความเดื อดร้ อนร าคาญแก่ ผู้รั บข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ หรื อ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถ
บอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้
โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท”
เงื่อนไของค์ประกอบของความผิดมาตรานี้ส่วนที่
สาคัญมีสองส่วน คือ
1. การส่งข้ อมู ลหรื อจดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ ที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
2. โดยข้ อ มู ลหรื อ จดหมายนั้ น ไม่ มี ก ารเปิ ด
โอกาสให้ผู้รับบอกเลิกหรือแจ้งความปฏิเสธ
ซึ่งข้อ 1. นั้นผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า อย่างไรจึงจะ
ถือเป็นความเดือดร้อนราคาญ ซึ่งกฎหมายก็ได้เขียนให้
อ านาจรั ฐ มนตรี ไ ว้ ใ นวรรคที่ ส าม ให้ เ ป็ น ผู้ ก าหนด
หลักเกณฑ์เรื่องความเดือดร้อนราคาญนั้น จากการที่เป็น
เนื้อความที่เพิ่งมีการเพิ่มเติมมาใหม่ ยังไม่เกิดกรณีศึกษา
ใดๆ ในประเทศไทย จึงยังไม่ชัดเจนในเบื้องต้นว่าจะมีการ
กล่าวถึ งการกระทาที่ท าให้เดื อนร้อนราคาญว่ าอย่างไร
การกระทาใดที่จะเข้าองค์ประกอบความผิดของมาตรานี้
ต่อมา ข้อ 2. ข้อมูลหรือจดหมายที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้รั บ
บอกเลิกหรือปฏิเสธแจ้งความนี้ ผู้เขียนมีข้อสงสัยว่า การ
บอกเลิกหรือปฏิเสธนั้นไม่ชัดเจนว่าสามารถกระทาได้ก่อน
หรื อ หลั ง ได้ รั บ ข้ อ ความนั้ น แล้ ว กล่ า วคื อ ผู้ เ สี ย หาย
สามารถบอกเลิ กข้ อความดั งกล่ าวก่ อนการเปิ ดรั บได้
หรือไม่ หรือจะต้องบอกเลิกภายหลังการเปิดรับข้อความ
นั้นแล้ว และการบอกเลิกหรือปฏิเสธนั้นต้องกระทาอย่างไร
จึงจะถือเป็นการบอกเลิกหรือปฏิเสธอันทาให้การกระทาที่
ก่ อความเดื อดร้ อนร าคาญดั งกล่ าวเป็ นความผิ ดตาม
มาตรา 11 นี้

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากฎหมายกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
กฎหมายความปลอดภั ยทางไซเบอร์ รั ฐโนวา
สโกเชี ย ประเทศแคนาดา มี กลไกที่ สามารถปรั บใช้ เพื่ อ
คุ้มครองและเยียวยาผู้ถูกข่มเหงรังแก อาทิ การขอให้ศาล
ออกค าสั่ งคุ้ มครอง (Protection order) และจั ดตั้ ง
หน่ วยงานสื บสวนสอบสวนการข่ มเหงรั ง แกออนไลน์
โดยเฉพาะ เรียกว่า “Cyber-SCAN” ให้มีอานาจหน้าที่
สืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียนเป็นการเฉพาะ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กามี กฎหมายป้ องกั นการ
ติดตามรังควานทางอินเทอร์เน็ต (Cyber stalking) ซึ่งยังไม่
สามารถครอบคลุ มการกระท าที่ เป็ นการข่ มเหงรั งแก
ออนไลน์ ได้ ทุ กกรณี เช่ นเดี ยวกั บกฎหมายของประเทศ
สหราชอาณาจักร (จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน, 2559)
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ส่ วนในประเทศไทย ยั งไม่ มี กฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการข่มเหงรังแก จึงต้องพิจารณากฎหมายหลาย
ฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่อาจครอบคลุมไปถึง
ทุกกรณีอันเป็นการข่มเหงรังแกออนไลน์ได้โดยทั่วถึง

และรวมถึงการกระทาอันเป็นการช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้
เกิดการสื่อสารเช่นนั้นด้วย”
1.2 ให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มในมาตรา 11 หรื ออาจ
บัญญัติเป็นมาตราใหม่ขึ้นมาในพระราชบัญญัติเดียวกันนี้
ถึงความผิดในการกระทาที่มีลักษณะตามบทนิยามที่กล่าว
ไว้ในข้างต้น ดังนี้ว่า
“ผู้ใดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อันก่อให้เกิดความ
เสี ย หายแก่ ผู้ รั บ ข้ อ มู ลนั้ น โดยไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ รั บ
สามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ า
ก่อนหรือหลังส่งข้อมูลนั้นๆ ต้องระวางโทษ…”
2. การตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะฉบับใหม่
ผู้เขียนเสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติฉบั บ
ใหม่ให้มีตัวบทที่เป็นสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 บทนิยามองค์ประกอบความผิดเช่นกันกับ
การเพิ่มเติมกฎหมายในข้อ 1. ให้มีการกาหนดคานิยามที่
ครอบคลุ มในส่วนของการส่งข้อมูลอิเล็ กทรอนิ กส์ที่เป็ น
การกระทาความผิด ได้ดังนี้
“การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การ
สื่อสารใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึ งการสื่ อสารโดยใช้ คอมพิ ว เตอร์ หรื อสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ การใช้ เ ว็ บ ไซต์ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
โปรแกรมสนทนาต่ างๆ ข้ อความตั วอั กษร รู ปภาพหรื อ
เครื่องหมายใดๆ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารซ้าๆ หรือต่อเนื่อง ด้วยเจตนาที่ทา
ให้ผู้อื่นเกิดความกลัว รบกวน ดูหมิ่นเหยียดหยาม ทาให้
อับอาย หดหู่ ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพกายหรือจิตใจ
อารมณ์ ความเป็นอยู่ ความเคารพนับถือตนเอง ชื่อเสียง
และรวมถึงการกระทาอันเป็นการช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้
เกิดการสื่อสารเช่นนั้นด้วย”
2.2 ผู้กระทา แบ่งเป็น 2 ประเภท
1) ผู้เยาว์
2) บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เยาว์

ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 2 ประการ
ดังนี้
1. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559
มาตรา 11 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ว่ าด้ วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ หากจะมี
ความมุ่งหมายเพื่อใช้ในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
และสิทธิในข้อมูลส่ วนบุคคลของประชาชนอย่างแท้จริ ง
และมุ่งปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใน
ส่วนที่ลิดรอนละเมิดสิทธิของประชาชนตามความมุ่งหวัง
ของผู้เขียนและประชาชนในประเทศ ผู้เขียนจึงขอเสนอให้
แก้ไขปรับปรุงมาตรานี้ ไว้ดังนี้ว่า
1.1 ให้ เ พิ่ ม เติ ม บทนิ ย ามในส่ วนของการส่ ง
ข้อมู ลหรื อจดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์อั นเป็ นองค์ ประกอบ
หลักของความผิดที่มีลักษณะเป็นการข่มเหงรังแกออนไลน์
ให้เป็นดังนี้
“การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การ
สื่อสารใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึ งการสื่ อสารโดยใช้ คอมพิ ว เตอร์ หรื อสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ การใช้ เ ว็ บ ไซต์ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
โปรแกรมสนทนาต่ างๆ ข้ อความตั วอั กษร รู ปภาพหรื อ
เครื่องหมายใดๆ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารซ้าๆ หรือต่อเนื่อง ด้วยเจตนาที่ทา
ให้ผู้อื่นเกิดความกลัว รบกวน ดูหมิ่นเหยียดหยาม ทาให้
อับอาย หดหู่ ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพกายหรือจิตใจ
อารมณ์ ความเป็นอยู่ ความเคารพนับถือตนเอง ชื่อเสียง
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ผู้กระทาให้รวมถึงผู้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มี
การกระทาดังกล่าวนี้ด้วย
2.3 ผู้เสียหาย คือ บุคคลที่ได้รับความเสียหาย
จากการกระทาการข่มเหงรังแกออนไลน์
2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นเจ้าหน้าที่ตารวจ
ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
2.5 การแจ้ งความร้ องทุ กข์ ให้ ผู้ เสี ยหายแจ้ ง
ความร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท้องที่ที่ผู้เสียหาย
นั้นอยู่หรือท้องที่ที่สะดวกที่สุด
2.6 การระงั บเหตุ แห่ งความเสี ยหาย เช่ น ให้
เจ้าหน้าที่มีหมายเรียกให้บุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้กระทา
ความผิดมาพบ เป็นต้น
2.7 ศาลมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว เมื่อผู้เสียหาย
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยื่นคาร้อง โดยคาสั่ง
นั้นให้เป็นคาสั่งที่สมควรแก่กรณีในขณะนั้นพิจารณาเป็น
รายกรณีไป
2.8 กระบวนพิ จ ารณาในศาล ให้ ศ าลน า
หลักการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้โดย
เท่าเทียมกับพยานหลักฐานชนิดอื่นๆ และพิจารณาไต่สวน
รวมทั้งชั่งน้าหนักพยานบนความเท่าเทียมกันของคู่ความ
ทั้งสองฝ่าย
2.9 คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาล ต้องมีส่วน
สาคัญ 2 ประการคือ การแก้ไขปั ญหา และการเยี ยวยา
ผู้เสียหาย
1) การแก้ไขปัญหา เช่น มีคาสั่งให้ลบหรือเพิก
ถอนข้ อ ความหรื อ ข้ อ มู ล อั น เป็ น ความผิ ด ในระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ อเป็ นการยุ ติความเสี ยหายนั้ น และมี
อานาจออกคาสั่งห้ามจาเลยยุ่งเกี่ยวใดๆ กับผู้เสียหายหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายอีก เป็นต้น
2) การเยี ยวยาความเสี ยหาย ให้ ศาลกาหนด
ค่าเสียหายตามความร้ายแรงของพฤติการณ์ของจาเลย
โดยกาหนดเป็ นโทษปรับที่จ าเลยต้ องชาระต่อศาล และ

กาหนดเป็นค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชาระให้แก่โจทก์หรือ
ผู้เสียหายตามความเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง
คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2015). มาตรการทางกฎหมายใน
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ บุ ค คลจากการกลั่ น แกล้ ง
รั ง แกออนไลน์ ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารฆ่ า ตั ว ตาย :
ศึกษากรณีกฎหมายความปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber - safety act) ของรัฐ Nova Scotia.
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ (EProceedings), ARTS-LC2015, 1-20.
จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน. (2559). ข้อมูลเท็จ การฟ้อง
หมิน่ ประมาท กับ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550.
<https://thainetizen.org.> (15 กันยายน).
รัตนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ และพิมผกา ธานินพงศ์. (2558,
พฤษภาคม-สิงหาคม). สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
อินเตอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการรังแกของ
นักเรียนในโรงเรียน เขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชี ย งใหม่ . วารสารการสื่อ สารและการ
จัดการ นิด้า, ปีที่ 1 (ฉบับที่ 2), 131.
สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์. (2553). คู่มือ
สอบกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ . กรุ ง เทพฯ :
สานักพิมพ์วิญญูชน.
Hinduja, S. & Patchin, J. W. (2010). Bullying,
Cyberbullying, and Suicide. Archives of
Suicide Research, 14(3), 206-221.
Patricia Bolton Allanson, Robin Rawings Lester,
Charles E.Notar, (2015), A history of
Bullying. International Journal of
Education and Social Science, 2(12), 31.

[40]

