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บทคัดยJอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคAเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปIญหาที่เกิดจากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค
ของเด็กและเยาวชน 2) ศึกษาปIญหาการปรับใชOกฎหมายทั้งของไทยและตYางประเทศ 3) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยที่เกี่ยวขOอง งานวิจัยนี้ประกอบดOวยการวิจัย เชิงคุณภาพและ     
เชิงปริมาณ ในสYวนของการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ประชากรที่ใชOในการวิจัยคือประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร กลุYมตัวอยYางที่ใชOในการวิจัยมี 2 กลุYมดังนี้ กลุYมตัวอยYางในการสัมภาษณAเชิงลึก 
ประกอบดOวยเจOาหนOาที่ของรัฐและผูOเกี่ยวขOอง 10 ราย กลุYมตัวอยYางสําหรับแบบสอบถาม
ประกอบดOวยนักเรียนและนักศึกษา 400 คน เครื่องมือที่ใชOในการวิจัยประกอบดOวยการสัมภาษณA
เชิงลึกแบบมีโครงสรOาง แบบสอบถาม ลักษณะคําถามปลายป`ด และคําถามปลายเป`ด สําหรับ
การวิเคราะหAขOอมูลเชิงปริมาณจากขOอมูลจากแบบสอบถาม ใชOคYาสถิติรOอยละ คYาเฉลี่ย         
สYวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะหAขOอมูลเชิงคุณภาพใชOวิธีการวิเคราะหAเนื้อหา  
 ผลการวิ จัยพบวYา สภาพปIญหาที่ สําคัญคือการเฝcาติดตามคุกคามและการเผยแพรY         
ขOอมูลที่กระทบความเปdนสYวนตัวของเด็กและเยาวชนทางเว็บไซตAเฟสบุTค ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
พบวYาในระบบกฎหมายไทยปIจจุบันไมYมีกฎหมายใดบัญญัติคุOมครองผูOถูกรบกวนสิทธิใน        
ความเปdนอยูYสYวนตัวของเด็กและเยาวชนจากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTคไวOเปdนการเฉพาะ ผลการวิจัย
เปรียบเทียบกับกฎหมายตYางประเทศพบวYา สหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่เกี่ยวขOองอันสามารถ
นํามาปรับใชOไดO สําหรับในระบบกฎหมายไทยนั้นพบวYา ในระบบกฎหมายไทยปIจจุบันมีกฎหมาย
หลายฉบับที่อาจนํามาปรับใชOเพื่อการคุOมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนจากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค
แตYกฎหมายดังกลYาวยังมีปIญหาในเชิงเนื้อหา องคAประกอบ หลายประการ ผูOวิจัยจึงมีขOอเสนอแนะ
แนวทางแกOไขปIญหาเชYนการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหมYและปรับปรุงแกOไขกฎหมายที่มีอยูYเดิมเพื่อใหO
กฎหมายมีความเหมาะสมกับการคุOมครองสิทธใินความเปdนอยูYสYวนตัวของเด็กและเยาวชนตYอไป   

คําสําคัญ: กฎหมาย สิทธิสYวนบุคคล เด็กและเยาวชน เฟสบุTค 
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Abstract 
 The objectives of this research are 1) to study problems arising from the use of 
facebook by juveniles 2) to study the problems relating to the application of laws. This 
research consists of quality and quantity method. As for the quantity method, population is 
people in Bangkok. Sampling consist of two groups sampling for indept interview which 
comprises 10 officials sampling for questionnaire comprises 400 students. Research tools are 
structured interview for indept-interview Questionnaire which consists of Close Ended 
Question and Open Ended Question. These tools are built according to related concept, 
theory and objective of this researches. Regarding data analysis for quantitative research, 
statistical method such as percentage, mean and standard deviation were used. As for 
quantitative research, content analysis of the related laws were applied.  
 The research found that, according to quantitative method, major problems in using 
facebook are cyber-stalking and disseminating of data which affects juvenile’s privacy. As 
for qualitative method, the research found that, by comparative analysis, that foreign laws 
such as United State has laws to apply for protecting the privacy of juveniles. As for Thai 
legal system, this research found that there are currently various laws which can be applied 
to the case of invasion of privacy from the use of social network sites, namely; Thai 
constitution, criminal code, civil and commercial code, and computer crimes act, and several 
specific acts aiming at the protection of juvenile. Nevertheless, this research indicated that 
the problems of content, element, and scope of such laws make them inappropriate to be 
applied to the protect the privacy of juveniles who use Facebook website. Consequently, the 
research proposes suggestions such as enacting a specific laws and amending the existing 
laws in order to protect the right of privacy of juveniles who use Facebook website.    

Keywords: Law, privacy, juvenile, facebook 
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บทนํา  
 เว็บไซตAเฟสบุTคเปdนเว็บไซตAเครือขYาย
สังคมท่ีการใชOงานแพรYหลายในกลุYมเด็กและเยาวชน
โดยท่ัวไป อยYางไรก็ตามเว็บไซตAเครือขYายสังคม
เฟสบุTคกYอใหOเกิดปIญหาการลYวงละเมิดสิทธิของ
เด็กและเยาวชน ในประเด็นตYางๆ หลายประเด็น เชYน  
 การละเมิดสิทธิโดยการติดตามคุกคาม 
(Stalking) จากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค เชYน การติดตาม
พูดคุย สYงขOอความ โดยท่ีผูOรับขOอมูลไมYประสงคAจะ
ติดตYอหรือรับขOอมูลดOวย การนําขOอมูลสYวนบุคคล
ของเด็กและเยาวชนในเว็บไซตAเฟสบุTคไปแสวงหา
ประโยชนA โดยมิชอบ นอกจากน้ันการติดตYอสื่อสาร
ทางเว็บไซตAเฟสบุTค ยังอาจกYอใหOเกิดการติดตาม 
ในชีวิตจริง เชYน เฝcาดักรอ พบปะ อันจะนํามาสูYปIญหา
อื่นๆ เชYน ปIญหาการคุกคามทางเพศตYอเด็กและ
เยาวชน เปdนตOน  
  การเขOาถึ งและเผยแพรYขOอมูลลามก
อนาจารจากเว็บไซตAเฟสบุTค เนื่องจากการนําขOอมูล
ลามกอนาจารลักษณะตYาง  ๆเชYน ภาพ ขOอความ คลิป
วีดีโอ เขOามาเผยแพรYในโปรแกรมเฟสบุTคโดยเด็กและ
เยาวชนเองเปdนผูOเผยแพรY หรือในกรณีท่ีเด็กและ
เยาวชนเปdนผูOเขOาถึงและรับรูOขOอมูลดังกลYาวผYาน
ทางโปรแกรมเฟสบุTค รวมท้ังการนําขOอมูลสYวน
บุคคลของเด็กและเยาวชนไปใชO โดยมิชอบ 
 จากสภาพปIญหาการละเมิดสิทธิของเด็ก
และเยาวชน ท่ีเกิดขึ้นจากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค
ดังกลYาว จึงนําไปสูYคําถามทางกฎหมายวYา กฎหมาย
ไทยท่ีมีผลใชOบังคับอยูYในปIจจุบันน้ัน สามารถนํามา
ปรับใชOเพื่อคุOมครองเด็กและเยาวชน ในประเด็น
ตYางๆ ท่ีเกิดขึ้นไดO เพียงไร กฎหมายท่ีมีอยูY น้ัน
เหมาะสมและเพียงพอหรือไมYในการคุOมครองสิทธิ
ของเด็กและเยาวชนดังกลYาว   
 
 
 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพขOอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ปIญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTคของเด็ก
และเยาวชน  

2. เพื่อศึกษาถึงปIญหาในการปรับใชO
กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวขOองในการคุOมครองเด็กและ
เยาวชน จากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค โดยเปรียบเทียบ
กับกฎหมายตYางประเทศท่ีเกี่ยวขOอง 

3. เพื่อนําไปสูYผลลัพธA (Output) ในการกําหนด
มาตรการและแนวทางปรับปรุงแกOไขกฎหมายไทย
ใหOมีความครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อการคุOมครอง
สิทธิของเด็กและเยาวชน จากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุJมตัวอยJาง 
ประชากรและตัวอยYาง ไดOแกY เด็กและ

เยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  
และเจOาหนOาท่ีท่ีเกี่ยวขOองกับการบังคับใชOกฎหมาย 
จํานวน 6 คน และ นักวิชาการและผูOประกอบการ
ท่ี เกี่ ย วขO องจํ านวน  4  คน  สํ าห รับการวิ จั ย         
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  จ ะ ศึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย ไ ท ย แ ล ะ
สหรัฐอเมริกาท่ีเกี่ยวขOอง 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต�น คือ กฎหมายไทยเกี่ยวกับ

การใชOเว็บไซตAเฟสบุTคท่ีมีผลบังคับในปIจจุบัน 

 2. ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมและ

เพียงพอของกฎหมายดังกลYาวในการปรับใชOเพื่อ
คุOมครองเด็กและเยาวชน 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1. การคุOมครองเด็กและเยาวชนจาก         

การเฝcาติดตามคุกคาม (Stalking) จากเว็บไซตA
เฟส บุT ค  (Facebook) น้ันกระจั ดกระจายตาม
กฎหมายฉบับตYางๆ ซึ่งกฎหมายไทยท่ีมีผลบังคับใชO
อยูYในปIจจุบัน ไมYเหมาะสมและเพียงพอในการปรับ
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ใชOเพื่อคุOมครองและแกOไขปIญหาเด็กและเยาวชนท่ี
ถูกเฝcาติดตามคุกคาม ท่ีเช่ือมโยงมากับเว็บไซตA          
เฟสบุTค      
  2. การคุOมครองเด็กและเยาวชนจาก        
การเขOาถึงและการเผยแพรYขOอมูลลามกอนาจาร
ทางเ ว็บไซตA เฟสบุTค  น้ันกระจัดกระจายตาม
กฎหมายฉบับตYางๆ ซึ่งกฎหมายไทยท่ีมีผลบังคับใชO
อยูYในปIจจุบันไมYเหมาะสมและเพียงพอในการปรับ
ใชOเพื่อคุOมครองและแกOไขปIญหาการเขOาถึงขOอมูล
ลามกอนาจารทางเว็บไซตAเฟสบุTค   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิ จั ยน้ี ใชO วิ ธี การวิ จั ยเชิ งคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) โดยการวิเคราะหAเนื้อหา (Content 
Analysis) ของกฎหมายท่ีเกี่ยวขOอง ท้ังกฎหมายไทย
และกฎหมายตYางประเทศ รวมท้ังใชOวิธีการสัมภาษณA
เชิงลึก (In-depth interview) ผูOเกี่ยวขOองในการบังคับ
ใชOกฎหมายจํานวน 10 ราย นอกจากน้ียังใชOวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยการใชO
แบบสอบถามกลุYมประชากรตัวอยYางซึ่งเปdนเด็ก
และเยาวชน จํานวน 400 คน   
 

ผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะหAขOอมูลแบYงออกไดO 2 สYวน
ดังน้ี   
 สYวนท่ี 1 ผลการวิจัยดOานขOอเท็จจริงและ
พฤติกรรม  
 ผลการวิจัยสYวนน้ีสืบเนื่องมาจากการวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บขOอมูลดOวยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการสัมภาษณAเชิงลึก (In-depth 
interview)   

1. ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม  
 1 . 1  ผลการวิ เคราะหA ขO อ มู ลจาก
แบบสอบถามพบวYา สภาพปIญหาท่ีสําคัญอัน
เกี่ยวเนื่องกับการใชOเว็บไซตAเครือขYายสังคมเฟสบุTค
ของเด็กและเยาวชนประกอบดOวยปIญหาหลักสอง

ดOานคือ การถูกเฝcาติดตามคุกคามจากการใชO
เว็บไซตAเฟสบุTค และปIญหาเกี่ยวกับการเผยแพรY
ขOอมูลลามกอนาจารจากเว็บไซตAเฟสบุTค ท้ังน้ี จาก
แบบสอบถามพบวYา ปIญหาการถูกเฝcาติดตาม
คุกคามจากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค อยูYในระดับ
ความรุนแรงมาก ( x  = 4.14 , SD=0.534) 
สําหรับปIญหาดOานการเขOาถึงและเผยแพรYขOอมูล
ลามกอนาจารจากเว็บไซตAเฟสบุTค อยูYในระดับ
ความรุนแรงมาก ( x  = 4.10, SD = 0.503) หาก
จําแนกปIญหาท้ังสองดOานเปdนประเด็นยYอยๆ  
 1.2 ในกรณีปIญหาการถูกเฝcาติดตาม
คุกคามจากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTคน้ัน พบวYาการติดตาม 
พูดคุย การสYงขOอมูล โดยผูOรับขOอมูลไมYประสงคAจะ
ติดตYอหรือรับขOอมูลดOวย อยูYในระดับความรุนแรง
มาก ( x  = 4.20, SD = 0.727) รองลงมาเปdนการ
นําเขOาขOอมูลสYวนบุคคลของเด็กและเยาวชนใน
เว็บไซตAเฟสบุTคไปแสวงหาประโยชนAโดยมิชอบอยูY
ในระดับความรุนแรงมาก ( x  = 4.16,SD = 
0.710) และการกYอกวน เฝcาดักรอ พบปะ อันนํามา
สูYปIญหาอื่น เชYน ปIญหาการคุกคามทางเพศตYอเด็ก
และเยาวชน อยูYในระดับความรุนแรงมาก ( x  = 
4.09, SD = 0.662) ตามลําดับ 
 1.3 ในกรณีปIญหาเกี่ยวกับขOอมูล
ลามกอนาจารน้ัน พบวYา ปIญหาการท่ีเด็กและ
เยาวชนสามารถเขOาถึงและรับรูOขOอมูล ลามก
อนาจารลักษณะตYางๆ ผYานเฟสบุTค อยูYในระดับ
ความรุนแรงมาก ( x  = 4.17, SD = 0.732) 
นอกจากน้ี สําหรับการท่ีเด็กและเยาวชนเปdน       
ผูOเผยแพรY ขOอมูลลามกอนาจารลักษณะตYางๆ เชYน 
ภาพ ขOอความ คลิปวิดีโอ เขOามาเผยแพรYในเฟสบุTค 
น้ันอยูYในระดับความรุนแรงมาก ( x  = 4.10, 
SD=0.647) สําหรับการนําขOอมูลสYวนบุคคลของ
เด็กและเยาวชนไปใชOโดยมิชอบเพื่อวัตถุประสงคA  
ท่ีเกี่ยวกับการลามกอนาจาร พบวYาอยูYในระดับ
ความรุนแรงมาก ( x  = 4.03, SD=0.792) 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 20 ฉบับที่ 38 มกราคม – มิถุนายน  2557 

      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 20 No. 38 January – June , 2014 
 

63 

 

สําหรับประเด็นเกี่ยวกับระดับความรูOความเขOาใจใน
มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวขOองในการคุOมครอง
เด็กและเยาวชนจากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค น้ัน
พบวYา ระดับความรูOความเขOาใจเกี่ยวกับมาตรการ
ทางกฎหมายในการคุOมครองเด็กและเยาวชน        
จากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค อยูYในระดับความรูOความ
เขOาใจนOอย ( x  = 2.34, SD = 0.659)   

2. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณAเชิงลึก 
(In-depth interview) จากการสัมภาษณAเชิงลึกผูOมี
สYวนเกี่ยวขOอง เชYน เจOาหนOาท่ีภาครัฐซึ่งมีอํานาจหนOาท่ี
ในการบังคับใชOกฎหมายท่ีเกี่ยวขOอง พบวYา สภาพ
ปIญหาท่ีเกิดขึ้นทางเว็บไซตAเฟสบุTคน้ัน มีดังตYอไปน้ี 
 2.1 การติดตาม พูดคุย สYงขOอความ 
โดยท่ีผูOรับขOอมูลไมYประสงคAจะติดตYอหรือรับขOอมูล
ดOวย ซึ่งเปdนการรบกวนความเปdนอยูYสYวนตัวของ
เด็กและเยาวชน ทําใหOผูOถูกเฝcาติดตามคุกคามมี
ความกลัววYาจะไดOรับอันตรายหรืออยูYในความ
หวาดกลัว 
 2.2 การนําขOอมูลสYวนบุคคลของเด็ก
และเยาวชนในเว็บไซตAเฟสบุTคไปแสวงหาประโยชนA
โดยมิชอบ เพื่อวัตถุประสงคAท่ีเกี่ยวกับการลามก
อนาจาร เปdนการรบกวนหรือเจตนาคุกคามสิทธิใน
ความเปdนอยูYสYวนตัวของเด็กและเยาวชนจากการใชO
เว็บไซตAเฟสบุTค 
 2.3 การสื่อสารผYานเว็บไซตAเฟสบุTค 
เปdนการเป̀ดโอกาสใหOผูOใชOเขOาไปใชOเผยแพรYขOอมูลไดOงYาย 
เชYน ขOอมูลสYวนตัว บทความ รูปภาพ การแสดง
ความคิดเห็น พฤติกรรมการนําเร่ืองราวและขOอมูล
ตYางๆ มาเผยแพรYในโปรแกรมเฟสบุTคน้ัน สามารถ
แพรYขยายตัวไดOอยYางรวดเร็ว ซึ่งนําไปสูYการคุกคาม
เชิงกายภาพตYอไป    
 นอกจากสภาพปIญหาแลO ว  ผลการ
สัมภาษณAเชิงลึกยังช้ีใหO เห็นถึงผลกระทบของ
ปIญหาท่ีเกิดจากการคุกคามทางเว็บไซตAเฟสบุTคตYอ
เด็กและเยาวชน สองประการหลักคือ  

1. ผลกระทบตYอการเรียนรูOและพัฒนาการ
ในดOานความคิด การตัดสินใจ เจตคติ การกระทํา
และการแสดงออกของพฤติกรรมในดOานตYางๆ ของ
เด็กและเยาวชน    

2. ผลกระทบดOานจิตใจ อันจะสYงผลใหO
เกิดอาการหวาดระแวง ซึมเศรOา หดหูY ไปจนถึง
อาจนําไปสูYการฆYาตัวตายในท่ีสุด 

3. ผลกระทบตYอความเสียหายตYอทรัพยAสิน
และช่ือเสียงจากการนําขOอมูลสYวนบุคคลของเด็ก
และเยาวชนในเว็บไซตAเฟสบุTคไปเผยแพรYหรือ         
การนําไปแสวงหาประโยชนAโดยมิชอบ  
 สYวนท่ี 2 ผลการวิจัยดOานเนื้อหาและ  
การปรับใชOกฎหมาย   
 ผลการวิจั ยสY วนน้ี ไดOมาจากการวิจั ย          
เชิงคุณภาพโดยวิเคราะหAเนื้อหาของเอกสารท่ี
เกี่ยวขOอง (Content analysis)  ซึ่งพบวYา ประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปdนประเทศตOนกําเนิดของเว็บไซตA
เฟสบุTค น้ันเปdนประเทศท่ีมีมาตรการทางกฎหมาย
หลายประเภทท่ีเกี่ยวขOองกับการคุOมครองเด็กและ
เยาวชนจากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค เชYน กฎหมาย
คุOมครองเด็กออนไลนA ( Child Online Protection Act 
หรือ COPA) กฎหมายคุOมครองความเปdนอยูYสYวนตัวของ
เด็กออนไลนA (Children’s Online Privacy Protection 
Act หรือ COPPA) (Lauren Matecki, 2010: 56) 
กฎหมายคุOมครองเด็กจากอินเทอรAเน็ต (Children’s 
Internet Protection Act หรือ CIPA) เปdนตOน 
นอกจากน้ียังมีกฎหมายกําหนดความผิดฐานเฝcา
ติดตามคุกคาม (Stalking laws) เมื่อวิเคราะหA
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแลOวพบวYา แมOใน
ระบบกฎหมายไทยปIจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับท่ี
เกี่ยวขOองอันอาจนํามาปรับใชOเพื่อการคุOมครองสิทธิ
ของเด็กและเยาวชนจากการใชOเว็บไซตAเฟสบุTค เชYน 
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพYงและ
พาณิชยAลักษณะละเมิดพระราชบัญญัติวYาดOวย 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรA รวมท้ัง
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พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ เฉพาะหลายฉบั บเกี่ ยวกั บ             
การคุOมครองเด็ก แตYกฎหมายดังกลYาวยังมีปIญหาใน
เชิงเนื้อหา องคAประกอบ หลายประการท่ีทําใหOไมY
สามารถปรับใชOเพื่อการคุOมครองเด็กและเยาวชนจาก
การใชOเว็บไซตAเฟสบุTค ไดOอยYางเหมาะสม นอกจากน้ี
ยังไมYมีกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดความผิดฐาน         
เฝcาติดตามคุกคาม (Stalking) อีกดOวย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. งานวิจัยน้ีพบวYา ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีการบัญญัติกฎหมายลายลักษณAอักษรเปdนกฎหมาย
เฉพาะเพื่อคุOมครองเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการใชO
งานอินเทอรAเน็ต ซึ่งครอบคลุมการใชOงานเว็บไซตA
เฟสบุTค ดOวย กฎหมายกลุYมน้ีประกอบดOวยกฎหมาย
หลายฉบับ เชYน กฎหมายคุOมครองเด็กออนไลนA 
(Child Online Protection Act หรือ COPA) อยYางไร
ก็ตามศาลตัดสินวYากฎหมายน้ีขัดตYอรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากกระทบสิทธิและเสรีภาพในการพูด           
การแสดงความคิดเห็น สําหรับกฎหมายท่ีมี
หลักการคุOมครองขOอมูลสYวนบุคคลของเด็กคือ 
กฎหมายคุOมครองความเปdนอยูYสYวนตัวของเด็ก
ออนไลนA (Children’s Online Privacy Protection Act 
หรือ COPPA) ซึ่งใหOสิทธิแกYผูOปกครองในการควบคุม
ขO อ มูลสY วน บุคคลของ เ ด็กทาง อิน เทอรA เ น็ ต          
โดยกําหนดวYาผูOใหOบริการเว็บไซตAจะตOองไดOรับ
ความยินยอมจากผูOปกครองกYอนการเก็บรวบรวม 
ใชO และเป̀ดเผยขOอมูลของเด็ก กลYาวคือ ผูOใหOบริการ
เว็บไซตAท่ีจะเก็บขOอมูลหรือใชOขOอมูลของเด็กจะตOอง
แจOงไปยังผูOปกครองวYาจะทําการดังกลYาว อยYางไรก็
ตามกฎหมายน้ียังมีปIญหาในทางปฏิ บั ติ  เชYน 
ปIญหาเกี่ยวกับการท่ีเด็กใหOขOอมูลเท็จดOานอายุ 
(Age falsification) เพื่อสมัครใชOงานเว็บไซตAตYางๆ 
นอกจากน้ียังมีกฎหมายคุOมครองเด็กจากอินเทอรAเน็ต 
(Children’s Internet Protection Act หรือ CIPA) ซึ่ง
กําหนดใหOหOองสมุดสาธารณะและโรงเรียนท่ี

ใหOบริการคอมพิวเตอรA ใชOมาตรการกล่ันกรอง         
การเขOาถึง (Filtering access) ขOอมูลคอมพิวเตอรAท่ี
มีลักษณะลามกหรืออาจเปdนอันตรายตYอผูOเยาวA 
โดยกําหนดใหOใชOเทคโนโลยีในการกล่ันกรองและ
ปcองกันการเขOาถึงขOอมูลคอมพิวเตอรAดังกลYาว     
 2. จากการศึกษากฎหมายระหวY า ง
ประ เทศพบวY า  อ นุ สัญญาวY าดO ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก 
(Convention on the Rights of the Child = CRC)  
เปdนกฎหมายระหวYางประเทศซึ่งมีหลักการสําคัญ
เกี่ยวกับการคุOมครองเด็ก  อนุสัญญาน้ีมีประเทศ
ตYางๆเขOาเปdนภาคีรวมท้ังประเทศไทยซึ่งเขOาเปdน
ภาคีสมาชิกอนุสัญญาน้ีเมื่อป� ค.ศ. 1992 (พ.ศ.
2535)  หลักการสําคัญของอนุสัญญาดังกลYาวท่ี
เกี่ยวกับการคุOมครองสิทธิในความเปdนอยูYสYวนตัว
ของเด็กปรากฎในขOอ 16 กลYาวคือ  “1.เด็กจะไมYถูก
แทรกแซงโดยพลการ ห รือโดยไมYชอบดOวย
กฎหมายในความเปdนสYวนตัว ครอบครัว บOาน หรือ
หนังสือโตOตอบ รวมท้ังจะไมYถูกกระทําโดยมิชอบ
ตYอเกียรติ และช่ือเสียง 2. เด็กมีสิทธิไดOรับ             
การคุOมครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือ
การกระทําดังกลYาว” ท้ังน้ีประเทศไทยมีพันธกรณี
ตOองดําเนินการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุOมครองเด็ก
จากกรณีดังกลYาว ดังจะเห็นไดOจากขOอ 19 ของ
อนุ สัญญาท่ีวางหลักวY า  “รัฐภาคี จะ ดํ า เ นิน
มาตรการท่ีเหมาะสมท้ังปวง ดOานนิติบัญญัติ 
บริหาร สังคมและการศึกษาในอันท่ีจะคุOมครอง
เด็กจากรูปแบบท้ังปวงของความรุนแรงท้ังทาง
รYางกายและจิตใจ การทํารOายหรือการกระทําอัน  
มิชอบ การปฏิบัติท่ีผิดหรือการแสวงประโยชนA” 
 3. เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมาย
ของไทยพบวYา ไทยมีพระราชบัญญัติหลายฉบับท่ีมุYง
คุOมครองเด็กอันสอดคลOองกับอนุสัญญาระหวYาง
ประเทศ เชYน พระราชบัญญัติสYงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหYงชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
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และครอบครัว  พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติ
คุOมครองเด็ก พ.ศ.2546 อยYางไรก็ตามเมื่ อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ห ลั ก ก า ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย
สหรัฐอเมริกาแลOว พบวYากฎหมายดังกลYาวยังไมY
ครอบคลุมการคุOมครองเด็กจากพฤติกรรมตYางๆท่ี
เกี่ยวกับการสื่อสารขOอมูลทางเว็บไซตAเฟสบุTคและ
สYงผลกระทบตYอเด็กและเยาวชน เชYน การเฝcา
ติดตามคุกคาม  กรณีการเผยแพรYเนื้อหาขOอมูลท่ี
ไมYเหมาะสมทางเว็บไซตAเฟสบุTค  การละเมิดขOอมูล
สYวนบุคคลของเด็กท่ีเผยแพรYทางเว็บไซตAเฟสบุTค  
กรณีเหลYาน้ี ไมYมีกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดหลัก
คุOมครองไวOดังเชYนกฎหมายสหรัฐอเมริกา    

สําหรับ พระราชบัญญัติคุOมครองเด็ก 
พ.ศ.2546 น้ันพบวYา ซึ่งมีองคAประกอบความผิดท่ี
อาจนํามาปรับใชO เพื่อคุOมครองเด็กจากการใชO
เว็บไซตAเฟสบุTคไดO กลYาวคือองคAประกอบความผิด  
“การกระทําดOวยประการใดอันเปdนการแสวงหา
ประโยชนAโดยมิชอบจากเด็ก” (มาตรา 26 (5))  
โดยมีบทลงโทษ จําคุกไมYเกินสามเดือน หรือปรับ
ไมYเกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 
78)  บทบัญญัติดังกลYาวอาจนํามาปรับใชOกับกรณี
การนําขOอมูลของเด็กไปแสวงประโยชนAโดยมิชอบ
ทางเว็บไซตAเฟสบุTค อยYางไรก็ตามยังไมYครอบคลุม
พฤติกรรมอีกหลายประการ เชYน การติดตาม
คุกคามเด็กและเยาวชน การเผยแพรYขOอมูลลามก
ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถเขOาถึง พฤติกรรม
เหลYาน้ีมิไดOมีลักษณะของการ “แสวงประโยชนA” 
จากเด็ก จึงไมYอาจปรับใชOบทบัญญัติดังกลYาวเพื่อ
ลงโทษไดO 
 ในกรณีพระราช บัญญัติวY าดO วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรA พ.ศ.2550 
น้ันมีหลักการกําหนดโทษสําหรับการเผยแพรY
ขOอมูลคอมพิวเตอรAท่ีไมYเหมาะสมบางประการเชYน
ขOอมูลลามก (คณาธิป ทองรวีวงศA, 2552:27) ซึ่ง
หลักกฎหมายน้ีอาจเทียบเคียงไดOกับกฎหมาย    

ลายลักษณAอักษรของสหรัฐอเมริกา และอาจนํามา
ปรับใชO เพื่ อการคุOมครองเด็กและเยาวชนไดO 
เ พียงแตYพระราชบัญญัติวY าดO วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรA มิ ไดOแยกการ
คุOมครองเด็กออกเปdนการเฉพาะดังเชYนกฎหมาย
เฉพาะของสหรัฐอเมริกา      

4. ในสYวนของกฎหมายท่ีมุYงคุOมครองสิทธิ
ในความเปdนอยูYสYวนตัวน้ัน พบวYาในสหรัฐอเมริกา 
มีกฎหมาย COPPA ซึ่งกําหนดวYาผูOใหOบริการเว็บไซตA
จะตOองไดOรับความยินยอมจากผูOปกครอง (parental 
consent) กYอนการเก็บรวบรวม ใชOและเป̀ดเผยขOอมูล
ของเด็กซึ่ งมีอายุ ไมY เกิ น 13 ป�  กฎหมายฉบับ น้ี
ครอบคลุมกรณีเ ว็บไซตA เค รือขYายสังคมดOวย 
(Joshua Warmun, 2000: 36, Lauren A. Matecki, 
2010: 173) คณะกรรมาธิการ FTC เปdนผูOใชOบังคับ
กฎหมายน้ี  โดยพบวY ามีคดี สําคัญท่ี เกี่ ยวกับ            
การบังคับใชOกฎหมายดังกลYาวกับผูO ใหOบริการ
เว็บไซตAเครือขYายสังคมท่ีฝ�าฝ�นหลักกฎหมาย
ดังกลYาว เชYนคดี Xanga และ Imbee.com อยYางไรก็
ตาม พบวYา กฎหมาย COPPA ยังมีปIญหาอีกหลาย
ประการ เชYน มุYงคุOมครองเฉพาะเด็ก กลYาวคือบุคคล
ท่ีอายุไมYเกิน 13 ป�เทYาน้ัน (Andrew Hotaling, 
2008: 95) เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมาย COPPA 
ของสหรัฐอเมริกาดังกลYาวขOางตOนจะเห็นไดOวYา 
กฎหมายเฉพาะของไทยท่ีเกี่ยวกับการคุOมครองเด็ก
ดังกลYาวน้ัน แมOวYามีหลักบางประการท่ีเกี่ยวขOองกับ
การคุOมครองสิทธิในความเปdนอยูYสYวนตัวของเด็ก 
แตYมิไดOมีหลักการคุOมครองขOอมูลสYวนบุคคลของ
เด็กในบริบทของการใชOงานเว็บไซตAเครือขYายสังคม 
กลYาวคือ ไมYมีหลักการหOามผูOใหOบริการเว็บไซตA
เครือขYายสังคมเก็บขOอมูลเกี่ยวกับเด็กโดยปราศจาก
ความยินยอมของผูOปกครองดังเชYนกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา (คณาธิป ทองรวีวงศA, 2555: 42-
49)  
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5. สําหรับการคุOมครองเด็กและเยาวชน
จากการถูกเฝcาติดตามคุกคาม (Stalking) ทางเว็บไซตA
เฟสบุTคน้ัน งานวิจัยน้ีพบวYา ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการเฝcาติดตามคุกคาม
ทางอินเทอรAเน็ต (Cyber-stalking) ท่ีสามารถนํามา
ปรับใชOกับพฤติกรรมการเฝcาติดตามคุกคามทาง
เว็บไซตAเฟสบุTค (Sheridan Lorraine, Davies Graham, 
2001: 154, Dawn A. Morville, 1993: 75) อยYางไร
ก็ตาม ในระบบกฎหมายไทยปIจจุบันไมYมีกฎหมาย
บัญญัติ การเฝcาติดตามคุกคามไวOเปdนความผิด
โดยเฉพาะ จากการศึกษาประมวลกฎหมายอาญา
ของไทยพบวYา มีมาตราท่ีเกี่ยวขOองอันสามารถ
นํามาปรับใชOกับกรณีการเฝcาติดตามคุกคามเด็ก
ทางเว็บไซตAเฟสบุTคไดO เชYน มาตรา 309 310 392 
397 อยYางไรก็ตามพบวYา กฎหมายดังกลYาวมี
ขOอจํากัดในการปรับใชOกับกรณีการเฝcาติดตาม
คุกคามทางเว็บไซตAเฟสบุTคหลายประการ เชYน 
มาตรา 309 น้ัน มีขOอจํากัดท่ีสําคัญคือจะตOองเปdน
การขYมขืนใจใหOกระทําการ ไมYกระทําการ หรือ     
จํายอมตYอสิ่งใด สําหรับกรณีมาตรา 310 น้ัน พบวYา  
การกระทําอันจะเขOาองคAประกอบมาตราน้ีจะตOอง
เปdนการกระทําท่ีทําใหOผูOอื่นปราศจากเสรีภาพใน
รYางกาย เมื่อพิจารณาการเฝcาติดตามคุกคามซึ่ง
ผูOกระทําเพียงสYงขOอความรบกวนทางเว็บไซตA
เครือขYายสังคมซึ่ ง เปdนการรบกวนจิตใจหรือ
อารมณAแตYมไิดOทําใหOผูOถูกรบกวนปราศจากเสรีภาพ 
จึงยังไมYเขOาองคAประกอบความผิดฐานน้ี  
 6. สําหรับการปรับใชO พระราชบัญญัติวYา
ดOวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรA                
พ.ศ.2550 กับการติดตYอโดยมิไดOเรียกรOองท่ีมี
ลักษณะการเฝcาติดตามคุกคามเด็กและเยาวชน
ทางเว็บไซตAเฟสบุTคน้ัน พบวYา พระราชบัญญัติ 
ฉบับน้ีมิไดOมีฐานความผิดเกี่ยวกับการเฝcาติดตาม
คุกคามโดยเฉพาะมาตรา ท่ีเกี่ยวขOองและอาจนํามา
ปรับใชOไดOแกY มาตรา 11 ซึ่งครอบคลุมท้ังการสYง

ขOอ มูล ท่ีมี วัตถุประสงคA เ ชิ งพาณิชยA และมิ ใ ชY
วัตถุประสงคAเชิงพาณิชยA แตYท้ังน้ีจะตOองขึ้นอยูYกับ
ศาลในการตีความวYาการสYงขOอมูลท่ีเปdนการเฝcา
ติดตามคุกคามน้ัน จะเปdนการรบกวนการใชOระบบ
คอมพิวเตอรAของผูOอื่นโดยปกติสุขหรือไมY เนื่องจาก
มาตรา 11 มไิดOมีองคAประกอบของการกระทําท่ีเปdน
ชุด (Series of action) ดังเชYนกฎหมายการเฝcา
ติดตามคุกคามของสหรัฐอเมริกา (คณาธิป ทองรวีวงศA, 
2553:45) นอกจากน้ีสําหรับการเฝcาติดตามคุกคาม
ท่ีมีลักษณะการกระทําโดยการสYงขOอมูลคอมพิวเตอรA
อันเปdนเท็จโดยประการท่ีนYาจะเกิดความเสียหาย
แกYเด็กและเยาวชน อาจปรับใชOมาตรา 14 เพื่อลงโทษ
ผูOกระทําไดO อยYางไรก็ตาม หากเปdนกรณีท่ีผูOกระทํา
นําขOอมูลท่ีเปdนจริงอันนYาจะทําใหOผูOอื่นเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงมาเผยแพรYซ้ําๆ อันเปdนการเฝcาติดตาม
คุกคาม ก็ไมYอาจปรับใชOมาตรา 14 ไดOเนื่องจากขาด
องคAประกอบ “ขOอมูลคอมพิวเตอรAปลอมหรือเท็จ” 
ดังน้ันจะเห็นไดOวYาพระราชบัญญัติฉบับน้ียังไมY
สามารถปรับใชOคุOมครองสิทธิในความเปdนอยูY
สYวนตัวของเด็กจากพฤติกรรมการเฝcาติดตาม
คุกคามทางเว็บไซตAเฟสบุTคไดOอยYางครอบคลุม 
 7. สําหรับกรณีปIญหาภาพลามกเด็กและ
เยาวชน น้ันพบวY า  มาตรา  14  และ 16 ของ 
พระราชบัญญัติวYาดOวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรA พ.ศ.2550 สามารถนํามาปรับใชOไดO 
อยYางไรก็ตาม ผูOวิจัยพบวYามาตราดังกลYาวมีปIญหา
ในการนํามาปรับใชOหลายประการ เชYน กรณีภาพ
ซึ่งไมYไดOปลอมหรือเท็จ แมOวYาจะกYอใหOเกิดความ
เสียหายแกYช่ือเสียงของเด็กและเยาวชนก็จะไมYอยูY
ในขอบเขตของมาตรา 14(1) (คณาธิป ทองรวีวงศA, 
2552: 29) สําหรับกรณีมาตรา 14(4) มีปIญหาวYา 
ภาพของบุคคลอื่นท่ีถYายมาโดยไมYไดOรับความ
ยินยอมไมYอาจถือวYาเปdนความผิดตามมาตราน้ี          
ถOาไมYเขOาองคAประกอบ “ประชาชนท่ัวไปเขOาถึงไดO” 
นอกจากน้ัน หากภาพของเด็กท่ีถYายมาโดยไมYไดOรับ
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ความยินยอมน้ัน มิ ไดOมี ลักษณะถึง ขั้นลามก
อนาจาร ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาแลOว ก็ไมY
อาจปรับใชOมาตรา 14(4) ไดO แมOวYาภาพน้ันจะ
ละเมิดสิทธิในความเปdนสYวนตัวของเด็กก็ตาม  
นอกจากน้ีภาพของเด็กท่ีมิไดOผYานกระบวนการตัดตYอ 
ดัดแปลง ใดๆ ไมYเขOาองคAประกอบความผิดตาม
มาตรา 16 อีกดOวย  

8. ในสหรัฐอเมริกามีการจัดทํา “ขOอตกลง
รYวมระหวYางภาครัฐกับเว็บไซตAเฟสบุTค” ซึ่งมุYงคุOมครอง
ความปลอดภัยและความเปdนอยูYสYวนตัวของ
ผูOใชOงาน โดยจัดเปdนมาตรการเสริมนอกจากการใชO
กฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายลายลักษณA
อักษรท่ีเปdนอยูYในปIจจุบันของสหรัฐอเมริกา รวมท้ัง
เปdนมาตรการเสริมมาตรการทางสัญญา กลYาวคือ 
ขOอตกลงการใชOงาน (Term of Use) ระหวYางเว็บไซตA
เครือขYายสังคมและผูOใชOงาน ท้ังน้ีเพื่อใหOสอดคลOอง
กับสภาพการใชOงานเว็บไซตAเครือขYายสังคมท่ี
เปdนไปอยYางแพรYหลายและกวOางขวาง (Sander J.C., 

2008: 54, Jane Coviello, 2008: 142) สําหรับใน

ประเทศไทยน้ันแมOวYาจะไมYมีการจัดทําขOอตกลง
ดังกลYาวระหวYางภาครัฐกับผูOใหOบริการเว็บไซตA
เครือขYายสังคม แตYผลจากการท่ีสหรัฐอเมริกา            
มีการจัดทําขOอตกลงดังกลYาวกับผูO ใหOบ ริการ
เว็บไซตAเครือขYายสังคมท่ีมีผูOใชOงานท่ัวโลกเชYน
เฟสบุTค ยYอมสYงผลกระทบทางอOอมตYอผูOใชOบริการ
ในประเทศไทยดOวย เนื่องจากการท่ี เ ว็บไซตA
เครือขYายสังคมดังกลYาวตOองทําตามเงื่อนไขใน
ขOอตกลงกับภาครัฐ ในการจัดใหOมีมาตรการ เพื่อ
คุOมครองความปลอดภัยและความเปdนอยูYสYวนตัว
ของผูO ใชOงาน ดัง น้ันการปฏิบั ติตามเงื่อนไขใน
ขOอตกลงดังกลYาวจึงสYงผลตYอผูOใชOบริการท้ังหมด
ดOวย 
 

 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. เสนอใหOภาครัฐดําเนินโครงการใหO
ความรูOความเขOาใจเกี่ยวกับสภาพขOอเท็จจริงและ
พฤติกรรมตYางๆ ในการคุกคามเด็กและเยาวชน 

2. เสนอใหOภาครัฐดําเนินโครงการใหOความรูO
ความเขOาใจเกี่ยวกับกฎหมายตYางๆ ท่ีเกี่ยวขOอง         

3. การใหOความรูOความเขOาใจดังกลYาวควร
มีกลุYม เปcาหมายครอบคลุมเด็กและเยาวชน
ตลอดจนผูOปกครองดOวย 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตJอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยปIญหาดังกลYาวใน
มิติอื่นนอกจากกฎหมาย  
 2. ควรศึกษาประเมินผลกระทบในมิติทาง
เศรษฐกิจ ทางสังคม วัฒนธรรมประกอบดOวย 
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