การใช้อนิ เตอร์เน็ต ทีเ่ สีย่ งต่อการผิดกฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

จะกล่าวถึงข้อกฎหมายที่พบว่า การใช้อินเตอร์เน็ต รูปแบบไหนเป็นการที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ดั่งเช่นที่จะกล่าวต่อไปนี้
- การใช้ "ชือ่ " และ "นามแฝง" ในโลกสังคมออนไลน์

โลกอินเตอร์เน็ตนัน้ จะเปิดช่องทางให้ผู้ใช้สามารถตั้งชือ่ ปลอม นามแฝง และสามารถ
โกหกถึงสถานภาพและอายุได้อย่างง่ายดาย ในกรณีที่ใช้ "นามแฝง" ที่ตั้งขึน้ มาเองหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับผู้ใดและไม่ได้เข้าไปเขียนข้อความให้ร้ายบุคคลอื่นนัน้ คงจะไม่มปี ัญหาแต่อย่างใด แต่ถ้าได้มีการ
นาชื่อของบุคคลอื่นมาใช้โดยเจ้าตัวไม่ได้รับรูร้ บั ทราบ จนทาให้เกิดความเสียหายนัน้ จะต้องมีการรับ
ผิด ซึ่งอาจมีการถูกฟ้องร้องต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทาดังกล่าวได้
- การพนันออนไลน์
ตามกฎหมายแบ่งแยกการพนันออกเป็น 2 ประเภท โดยแยกออกเป็น "บัญชี ก." และ
"บัญชี ข." กลุ่มที่อยู่ในบัญชี ก. กฎหมายห้ามเล่นโดยเด็ดขาด อาทิ พวกหวย ก.ข. ไฮโล ไพ่ต่างๆ
ส่วนประเภทสอง ทีอ่ ยูใ่ นบัญชี ข. เล่นได้แต่ตอ้ งขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่สานักงานตารวจแห่งชาติ

ก่อนเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันออนไลน์มีนับไม่ถ้วน ส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ต่างๆ และสล็อตแมชชีน ซึ่งถือ
เป็นการพนันตามบัญชี ก. ผู้ฝ่าฝืนก็มีโทษจาคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี อย่างไรก็ตาม การเล่นพนัน
ออนไลน์ในขณะนีต้ ิดตามจับกุมยากและไม่คุ้มกับทรัพยากรของภาครัฐ จึงยังไม่ค่อยเห็นการ
ดาเนินคดีอย่างจริงจัง
- ความผิดของ"เว็บมาสเตอร์"

"เว็บมาสเตอร์" คือคาเรียกขานผูด้ ูแลเว็บไซต์ตา่ งๆ ในกรณีมีนักท่องเน็ตเข้ามาเขียน
กระทู้ โพสต์ ข้อความหรือโพสต์รปู ทีท่ าให้บคุ คลอื่นเสียหาย รวมทัง้ โพสต์ภาพอนาจาร หรือเขียน
เนื้อหาพาดพิงสถาบัน ตัวนักท่องเน็ต คนนั้นถือว่ากาลังทาความผิดทางอาญา ส่วนเว็บมาสเตอร์ ถ้า
สืบสวนพบว่าเห็นข้อมูล ที่สร้างปัญหา แต่ปล่อยปละละเลยไม่สนใจลบข้อความทิ้งหรือแก้ไขข้อความ
ก็อาจถูกฟ้องร้องฐานร่วมกระทาความผิดด้วย เช่น เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
ในเว็บไซต์ดังกล่าวไม่มมี าตรการป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย โอกาสต้องรับโทษจะยิ่งสูงขึ้น
"ลิงก์-ไฮเปอร์ลงิ ก์" ละเมิดลิขสิทธิ์
โลกอินเตอร์เน็ตเปิดโอกาสให้แต่ละเว็บไซต์เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างสะดวกง่ายดาย
ผ่านระบบ ที่เรียกว่า"ไฮเปอร์ลิงก์" หรือ "ลิงก์" ปัญหาอาจเกิดขึน้ ได้ ถ้าไปเอาข้อมูลจากเว็บไซต์อนื่ ๆ
มาเผย แม้จะทาลิงก์เชือ่ มโยงที่มาเอาไว้ แต่ถา้ ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของเว็บปลายทางโดยตรงก็อาจมี
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทาซ้างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อนื่ ในสหรัฐอเมริกามีก็ได้ข้อถกเถียงกัน
ในประเด็นดังกล่าวอย่างหลายถ้าจะเอาเว็บไซต์ของคนอืน่ มาลิงก์เข้ากับเว็บไซต์ของเราจะต้องไปขอ
อนุญาตหรือไม่ ในประเทศไทยปัญหานี้ยังไม่เคยเกิดขึ้น แต่อนาคตอาจเกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ ก่อนจะนา
เว็บของคนอืน่ มาลิงก์เข้ากับเว็บของเราก็ควรจะขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ
ที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

- การดาวน์โหลดเพลง
"เพลง" ถือเป็นงานอันมีลขิ สิทธิท์ ี่ใครจะไปทาซ้า ดัดแปลง หรือเผยต่อสาธารณชน โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไม่ได้ การอัพโหลดไฟล์เพลงขึน้ ไปอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต ถือเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน ยิ่งถ้าทาเพื่อการค้าโดยเก็บเงินจากคนที่ดาวน์โหลดเพลงนับเป็นความผิด

คดีอาญา สาหรับคนทีด่ าวน์โหลดมาฟังเฉยๆ ถือเป็นการทาซ้าแต่พอมีช่องทางทางกฎหมายที่จะอ้าง
ได้ว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะถือเป็นการทาซ้ามาเพื่อใช้ประโยชน์เอง และการดาวน์โหลดมา
ฟังยังพอมีช่องทางต่อสู้คดีได้ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ เพราะไม่ได้เอาไปขาย
- การซือ้ โปรแกรมลิขสิทธิแ์ ละนามาก๊อบปีแ้ จกผูอ้ นื่

เนื่องจากโปรแกรมลิขสิทธิ์ หรือโปรแกรมถูกกฎหมายมีราคาแพงมาก ทาให้ธรุ กิจ
โปรแกรมเถื่อน ละเมิดลิขสิทธิ์เฟื่องฟูยิ่งกว่าดอกเห็ด อย่างไรก็ตาม แม้เราจะซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์
มาใช้ แต่ถ้า นาโปรแกรมนั้นไปแจกให้เพื่อนฝูงก๊อบปี้ หรือทาสาเนาไปใช้ตอ่ ถือว่ามีความผิดฐาน
"ทาซ้า" ซึ่งเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ แม้กฎหมายจะมีข้อยกเว้นให้การทาสาเนาโดยเจ้าของโปรแกรมมี
ลิขสิทธิ์ ทาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่ใช่การยกเว้นโดยไม่มีขอบเขต เพราะกฎหมายจากัดจานวน
สาเนาว่า ให้มีจานวนตามสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ในการบารุงรักษาหรือป้องกันการสูญหาย
- อีเมล์ขยะ (สแปมมิง่ )
ใครที่ใช้ "อีเมล์" ทุกวันร้อยทั้งร้อยคงรู้สึกเบื่อหน่ายกับ "อีเมล์โฆษณาขยะ" ทั้งหลายที่
ส่งมาได้ทุกวัน วันละหลายๆ ฉบับ ทั้งน่าเบื่อ น่าราคาญ และเสียเวลาอ่าน เจ้าของสินค้าหรือผู้ส่ง
อีเมล์ขยะเหล่านี้ได้ ข้อมูลที่อยู่อีเมล์ของเราผ่านวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น ฝังโปรแกรม "คุกกี้"
เอาไว้ตามเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดู จากนัน้ ก็ส่งคุกกี้เข้ามาคอยสอดส่องเก็บข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์และ
อีเมล์ของเรา เพื่อส่งอีเมล์ขยะมาหา ในสหรัฐ ปัญหาอีเมล์ขยะทาให้มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไปร้องเรียนกับ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เร่งออกมาตรการควบคุม และเคยเกิดคดีดังขึ้นคดีหนึ่ง หลังจากบริษัท "เอ
โอแอล" ไอเอสพีหรือผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ลงมือฟ้องร้องบริษัทไซเบอร์
โปรโมชั่น ฐานส่งอีเมล์โฆษณาขยะไปยังอีเมล์ของลูกค้าเอโอแอล นอกจากนัน้ ยังมีอีกคดีที่ไอเอสพี
ฟ้องผู้ส่งอีเมล์ขยะฐานะ "บุกรุก" คอมพิวเตอร์ลูกค้า
สาระสาคัญของกฎหมายทีข่ ้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ถูกใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการ
การจัดทากฎหมาย ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือ ยุบรวมกันใน
ระหว่างกระบวนการจัดทากฎหมายได้ ดังจะเห็นได้จากกฎหมายที่มผี ลใช้บังคับ คือ พระราชบัญญัติ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ด้รวมเอากรอบ

สาระของกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วยกัน
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน
2545 กฎหมายดังกล่าวจะเอือ้ ประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อผู้กระทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพราะกฎหมายดังกล่าวได้ระบุเรื่องการรับฟัง
พยานหลักฐานทีอ่ ยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ดว้ ย ซึ่งเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ จะต้องปรับตัว
และเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย การบังคับใช้กฎหมายจึงจะบรรลุตามเจตนารมณ์ทตี่ ั้งไว้
นอกจากนีย้ ังมีกฎหมายสาคัญอีกฉบับคือ พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายต้อง
รับทราบและเข้าใจ เพราะนอกจากคาว่า กฎหมายจะเป็นเหมือนข้อบังคับสาหรับทุกบุคคล ที่อยู่ใต้
บังคับของ กฎหมายต้อง รับรู้รับทราบแล้ว รายละเอียดในฉบับนี้ยงั เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ควรทราบ
และบทลงโทษ ที่คนทัว่ ไปที่ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศทั่วๆไปอาจละเมิดได้
และกฎหมายจะต้องมีพัฒนาการต่าง ๆ ไปตามสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยดังที่เราจะ
เห็นได้ว่าในสมัยก่อนนัน้ จะไม่มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องของไอทีต่าง ๆ เช่นในปัจจุบัน เนื่องจากคนใน
สมัยก่อนนัน้ ยังมีการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ยากจึงยังไม่มีการเห็นความสาคัญที่จะมีการตรา
กฎหมายว่าด้วยเรื่องดังกล่าวขึ้นมา แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ชดั ว่า จะมีการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ได้งา่ ย และมีผลเสียหายต่าง ๆ ที่ตามมาเป็นอย่างมากอีกด้วย จึงมีการตรา
กฎหมายว่าด้วยเรื่องดังกล่าวออกมาบังคับใช้ และก็จะมีการพัฒนาไปในทิศทางต่าง ๆ เพื่อให้มีผลใช้
บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึน้ ไป ไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องเกี่ยวกับไอทีเท่านัน้ แต่ยังรวมไปถึง
เรื่องอื่น ๆ อีกด้วย ทีจ่ ะมีการพัฒนาตัวบทกฎหมายไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตามยุค
สมัยของสังคมที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่แทบจะตลอดเวลาอีกด้วย

ตัวอย่างพฤติกรรมที่มคี วามผิดตาม พ.ร.บ.นี้
1. พฤติกรรม: ใช้ user name/password ของผู้อื่น Log in เข้าสู่ระบบ
ฐานความผิด: มาตรา 5 ปรับไม่เกิน 10,000.- จาคุกไม่เกิน 6 เดือน
ข้อแนะนา: ไม่ใช้ user/password ของผูอ้ นื่ และห้ามไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ password ของตน

2. พฤติกรรม: Forward email ที่มีข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสม เป็นเท็จ
กระทบความมั่นคง หรือลามกก่อนาจาร
ฐานความผิด: มาตรา 14 ปรับไม่เกิน 100,000.- จาคุกไม่เกิน 5 ปี
ข้อแนะนา: ไม่ forward email ที่ไม่เหมาะสม
3. พฤติกรรม: โพสข้อความตามกระทูต้ ่างๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นเท็จ กระทบความมัน่ คง
หรือลามกอนาจาร
ฐานความผิด: มาตรา 14 ปรับไม่เกิน 100,000.- จาคุกไม่เกิน 5 ปี
ข้อแนะนา: ใช้วิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็น และคานึงถึงผลที่จะตามมา
4. พฤติกรรม: เผยภาพตัดต่อให้ผู้อนื่ ได้รับความเสื่อมเสีย หรืออับอาย
ฐานความผิด: มาตรา 16 ปรับไม่เกิน 60,000.- จาคุกไม่เกิน 3 ปี
5. พฤติกรรม : การก่อกวนหรือลักขโมยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เป็นการกระทาที่กฎหมายอาญา
ใช้กันอยู่ ไม่สามารถเอาผิดได้ เนื่องจากเป็นความผิดที่ทนั สมัย ไม่สามารถปรับข้อกฎหมายเอา
ผิดได้ จึงได้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดกับบรรดาแฮกเกอร์ จอมก่อกวนทั้งหลาย ชื่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550
กฎหมายดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ประกาศ พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์นี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป ใครที่คิดจะทาความผิด
ให้รีบเสียก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เมื่อกฎหมายใช้บังคับแล้ว ขอให้หยุดก่อกวนชาวบ้าน
จะได้ไม่ต้องย้ายภูมิเนาไปอยู่ในคุก
กฎหมายฉบับนี้มที ั้งหมด 30 มาตรา บัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้ค่อนข้าง
ครอบคลุม จึงทาให้ตอ้ งใช้ภาษาทางกฎหมาย เพื่อให้มีความหมายเผื่อไว้สาหรับวิธีการใหม่ๆ
ที่อาจเกิดขึน้ ภายหลัง อัตราโทษสาหรับลงโทษผู้กระทาผิด มีตั้งแต่ปรับอย่าเดียว จนสูงสุด
จาคุกถึง 20 ปี ซึ่งพอสรุปเป็นภาษาให้อา่ นเข้าใจง่ายๆดังนี้
6. พฤติกรรม : นักเจาะ
1.พวกที่ชอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อนื่ ที่เขาอุตส่าห์สร้างระบบป้องกันไว้แต่ถ้าเข้าเว็บ
สาธารณะ ก็ย่อมไม่มีความผิด โทษสาหรับพวกชอบเจาะ จาคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน
10,000 บาท
2.แต่ถ้าเจาะเข้าไปถึงข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ดว้ ย โทษจะเพิ่มเป็น 2 เท่า
3.คนที่เผยรหัส (Password) ที่ตวั เองรู้มา สาหรับเพื่อใช้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ มีโทษจาคุก 1
ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

7. พฤติกรรม : นักล้วง
พวกที่ชอบดักข้อมูลที่เป็นส่วนตัว ซึ่งส่งถึงกันทางอินเตอร์เน็ต ทาง e-mail มีโทษจาคุกไม่
เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
8. พฤติกรรม : ปล่อยไวรัส
1.พวกทาลายข้อมูล หรือไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคนอืน่ ไม่วา่ ด้วยวิธีใด จะใช้ไวรัส หรือแอบ
เข้าไปทาลายตรงๆ หรือพวกพนักงานที่ทางานอยู่แล้วกาลังจะออก ไปทาลายข้อมูลเข้า มีโทษ
จาคุกไม่เกิน 5ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2.ถ้าทาลายระบบคอมพิวเตอร์ จะมีข้อมูลหรือไม่ก็ตาม มีโทษเท่ากัน“เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ มี
ผลบังคับใช้ น่าจะช่วยให้การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ลดลงได้บ้าง แม้จะไม่ทั้งหมดก็
ตาม คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อนิ เตอร์เน็ตโดยสุจริต คงไม่ต้องกังวล คงไม่ต้องกังวล ถ้าไม่คิด
จะไปกลัน่ แกล้งใคร”
3.ถ้าการทาลายข้อมูลคนอื่นทาให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ประเภทคอมพิวเตอร์ควบคุม
จราจร โทษสูงขึ้นเป็น จาคุก 10 ปี ปรับ 200,000 บาท
4.และถ้ากระทบถึงความมั่นคงของประเทศ โทษจะสูงขึน้ เป็นจาคุก 3-15 ปี
5.แต่ถ้าจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายโทษจะหนักถึงจาคุก 10-20 ปี
ความผิดของพวกชอบก่อกวนหรือชอบแกล้งคนอืน่
1. พวกที่ชอบส่งเมล์ก่อกวนหรือโฆษณาขายสินค้าหรือขายบริการ ประเภทไปโผล่ปอ๊ ปอัพ หรือ
พวกส่งเมล์ขยะโดยที่เขาไม่ต้องการ มีโทษปรับอย่างเดียวไม่เกิน 1000,000 บาท โทษฐาน
ก่อความราคาญ
2. พวกที่ชอบส่งเมล เป็นข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จ ใส่ร้ายป้ายสีคนอืน่ หรือพวกเจ้ากรมข่าวลือที่
ชอบปล่อยข่าวให้เกิดความวุ่นวาย รวมถึงส่งภาพลามกอนาจารทั้งหลาย รวมถึงพวกผสมโรงที่
ได้รับแล้วส่งต่อด้วย มีโทษเสมอกันคือ จาคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท
3. พวกที่ชอบใช้ศลิ ปะเฉพาะตัว ตัดต่อภาพของคนอืน่ แล้วนาเข้าเผยทางอินเตอร์เน็ต ทาให้
เจ้าของภาพเข้าเสียหาย อับอาย ต้องโทษาจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600, 000 บาท
แต่กฎหมายยกเว้นสาหรับผู้ที่ทาด้วยความสุจริต จะไม่เป็นความผิด ซึ่งผมยังนึกไม่ออกครับ
ว่า ถ้าตัดต่อภาพเข้าแล้ว จะสุจริตได้อย่างไร คงเป็นกรณีตัดต่อให้ดูสวยกว่าตัวจริง ซึ่งก็รู้จะ
ทาไปทาไม
ทาไมถึงต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต

ในปัจจุบัน คน เยาวชน ให้ความสนใจไปกับ โลกโซเชียวมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่กับไม่
รู้ถึงอันตรายทีต่ ามมา หากใช้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ระวัง ข้อมูลส่วนข้างต้น แสดงให้เห็นถึง โทษของ
ผู้กระทาความผิด รวมถึงเราในฐานะผู้เล่นที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เผลอตกหลุมพลางของพวกคิดไม่ดี
ในโลกโซเชียวนี้
ขอบคุณทีม่ า : http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/information_technology_law_in_thailand/03.html

