
กฎหมายกบัเดก็และเยาวชนในสภาพแวดลอ้มดิจิทลั 
รศ  คณาธิป   ทองรววีงศ์

ประเดน็การนําเสนอ 
•      ผู้ นําเสนอ จดักลุม่กฎหมายและพฤตกิรรมที!กระทบตอ่เดก็และเยาวชนใน

สภาพแวดล้อมออนไลน์เป็น 3 กลุม่  
• 1  กฎหมายกลุม่ควบคมุเนี ,อหา

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60

1  กฎหมายกลุม่ควบคมุเนี ,อหา
• 2  กฎหมายกลุม่เกี!ยวกบัการกระทําตอ่ข้อมลูสว่นบคุคลเดก็
• 3 กฎหมายเกี!ยวกบั กลั!นแกล้งรังแกออนไลน์

• โดยมุ่งเน้นนําเสนอกฎหมายตา่งประเทศเพื!อเป็นแนวทางสําหรับข้อเสนอ
การปรับปรุงกฎหมายที!เกี!ยวข้องของไทยตอ่ไป



กฎหมายควบคมุเนื ,อหา (Content)

กฎหมายควบคมุพฤติกรรมที!กระทบตอ่สภาพจิตใจ / ความปลอดภยัทาง
กายภาพ (Cyber bullying, stalking) 

กฎหมายควบคมุพฤติกรรมธุรกิจดิจิทลั ที!ใช้ประโยชน์จากข้อมลูบคุคล 

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



เนื&อหาที'ไม่เหมาะสม   ไม่ไดถู้กกฎหมายควบคุมทุกชนิด 

เนื ,อหาลามก

กลั!นแกล้ง
เกี!ยวกบัสื!อ

ลามก 

สื!อยั!วยุ
พฤติกรรม

อื!น
เกมส์

พนนั
ออนไลน์

ใช้สนิค้า
บริการที!

กฎหมายห้าม

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



เปรียบเทยีบกฎหมายต่างประเทศ 

สหรัฐอเมริกา

 

• รัฐธรรมนญูของสหรัฐอเมริกา ฉบบัแก้ไขเพิ!มเตมิครั ,งที! 1 (The First 

Amendment) 

• เสรีภาพในการพดูหรือการพิมพ์

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



• -กลุม่กฎหมายที!วางหลกัคุ้มครองเดก็จากเนื ,อหาในเว็บไซต์ที!ไม่เหมาะสม  
• Communication Decency Act of 1996  หรือกฎหมาย 

CDA   
• กฎหมายคุ้มครองเดก็ออนไลน์ ( Child Online Protection Act 

หรือ COPA)
กฎหมายคุ้มครองเดก็ออนไลน์ ( Child Online Protection Act 
หรือ COPA)

•  กฎหมายคุ้มครองเดก็จากอินเทอร์เน็ต ( Children’s Internet 
Protection Act หรือ CIPA)  

• ร่างกฎหมายขจดัการคกุคามทางออนไลน์ (Deleting Online 
Predator Act หรือ DOPA) 

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



• กลุม่กฎหมายที!วางหลกัเกี!ยวข้องกบัการคุ้มครองสทิธิในความเป็นอยู่
สว่นตวัของเดก็  

• กฎหมายคุ้มครองความเป็นอยูส่ว่นตวัของเดก็ออนไลน์ 
(Children’s Online Privacy Protection Act  หรือ (Children’s Online Privacy Protection Act  หรือ 
COPPA) 

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



• กฎหมาย Communication Decency Act of 1996  
หรือกฎหมาย CDA  

บทลงโทษของการใช้คอมพิวเตอร์ที!ไมเ่หมาะสม (Anti-indecency บทลงโทษของการใช้คอมพิวเตอร์ที!ไมเ่หมาะสม (Anti-indecency 

provision) 

การใช้คอมพิวเตอร์เชิงปฎิสมัพนัธ์ในการสง่ข้อมลูที!ไมเ่หมาะสมไปยงั
บคุคลอายตุํ!ากวา่ 18 ปี 

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



• Reno V. American Civil Liberties Union  1996

• ศาลสหรัฐตดัสนิวา่กฎหมายดงักลา่วขดัรัฐธรรมนญู

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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กฎหมายคุ้มครองเดก็ออนไลน์ ( Child Online Protection Act 

หรือ COPA) 

• ควบคมุเนื ,อหาข้อมลูที!มีลกัษณะ “เป็นอนัตรายตอ่ผู้ เยาว์” ที!มีอายไุม่• ควบคมุเนื ,อหาข้อมลูที!มีลกัษณะ “เป็นอนัตรายตอ่ผู้ เยาว์” ที!มีอายไุม่
เกิน 17 ปี    

• ห้ามการตดิตอ่สื!อสารใดๆด้วยวตัถปุระสงค์ทางการค้าที!ผู้ เยาว์เข้าถึงได้
และการตดิตอ่เช่นนั ,นมีข้อมลูซึ!งอาจเป็นอนัตรายตอ่ผู้ เยาว์ 

• วตัถลุกัษณะลามกอนาจารหรือมีลกัษณะยั!วยคุวามต้องการทางเพศ

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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• กฎหมายคุ้มครองเดก็จากอินเทอร์เน็ต ( Children’s Internet 

Protection Act หรือ CIPA)  

• การจํากดัการเข้าถงึข้อมลูลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตในกรณีผู้• การจํากดัการเข้าถงึข้อมลูลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตในกรณีผู้
เข้าถงึข้อมลูดงักลา่วเป็น ผู้ เยาว์ (Minor) อายตุํ!ากวา่ 17 ปี

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



• กําหนดให้ห้องสมดุสาธารณะและโรงเรียน (ในระดบัชั ,น “K-12”) ซึ!ง
ให้บริการคอมพิวเตอร์  

• ต้องจดัให้มีนโยบายเพื!อความปลอดภยัในการใช้อินเทอร์เน็ต  เช่น 
Filtering access ข้อมลูคอมพิวเตอร์ที!มีลกัษณะ Harmful Filtering access ข้อมลูคอมพิวเตอร์ที!มีลกัษณะ Harmful 

to minor

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



สรุป

• การกําหนดกฎหมายควบคมุ เนื ,อหา (Content)

• ตามกฎหมายตา่งประเทศ  เช่นสหรัฐอเมริกา 

• จะควบคมุเฉพาะ สื!อลามกเดก็

• เนื!องจาก การควบคมุสื!ออื!น  อาจกระทบตอ่ freedom of • เนื!องจาก การควบคมุสื!ออื!น  อาจกระทบตอ่ freedom of 

speech   ตามรัฐธรรมนญู   
• ข้อสงัเกต  กฎหมายประเทศในเอเชียหลายประเทศ มีเนื ,อหาควบคมุสื!อ

ที!หลากหลายและกว้างกวา่สื!อลามกเดก็

• สําหรับไทย  สื!อลามก ควบคมุเนื ,อหาผู้ใหญ่ด้วย 

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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เนื ,อหาเกี!ยวกบัการพนนัออนไลน์   

  สหรัฐ ไมม่ีกฎหมายระดบัรัฐบาลกลางที!ควบคมุเนื ,อหานี ,

 บางมลรัฐมีกฎหมายควบคมุ  เขน่   North Dakota,  บางมลรัฐมีกฎหมายควบคมุ  เขน่   North Dakota, 

Oklahoma   เป็นต้น

การพนกัออนไลน์มกัเกี!ยวข้องกบัอาชญากรรมอื!น  เช่น มลัแวร์    สื!อลามก  
ที!มกัจะมาพร้อมกบัเวบ็ไซต์พนนัออนไลน์ 

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



กฎหมายเกี'ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเดก็

• การนําข้อมลูสว่นบคุคลของเดก็ไปใช้

• ระบบเศรษฐกิจดจิิทลั  การนําข้อมลูของผู้บริโภคทั ,งเด็กและผู้ใหญ่• ระบบเศรษฐกิจดจิิทลั  การนําข้อมลูของผู้บริโภคทั ,งเด็กและผู้ใหญ่

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



กฎหมายเฉพาะของสหรัฐฯ COPPA

• Children’s Online Privacy Protection Act 

/COPPA

• ให้สทิธิแก่ผู้ปกครองในการควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลที!บง่ระบตุวัตนของ
เดก็ทางอินเตอร์เน็ต ( Personally identifiable เดก็ทางอินเตอร์เน็ต ( Personally identifiable 

information) 

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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• บริการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการออนไลน์อื!นๆที!มีการเก็บข้อมลูสว่นบคุคล
ของผู้ใช้งานที!เป็นเดก็ 

•  จะต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ปกครอง (parental consent) •  จะต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ปกครอง (parental consent) 

• ก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูของเดก็ซึ!งมีอายไุมเ่กิน 13 
ปี

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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• คณะกรรมาธิการการค้าสหรัฐ (Federal Trade 
Commission) หรือ FTC 

• ออกกฎเกณฑ์กําหนดรายละเอียดของหลกักฎหมายตาม COPPA

• หลกัการให้ความยนิยอมจากผู้ปกครองของเดก็ • หลกัการให้ความยนิยอมจากผู้ปกครองของเดก็ 
• กําหนดให้เว็บไซต์ที!จะเก็บข้อมลูเดก็ ต้องจดัให้มีหมายเลขโทรศพัท์ไม่

เสียคา่บริการ (toll free) สําหรับผู้ปกครองในการตดิตอ่ให้ความ
ยินยอมในการเก็บข้อมลูดงักลา่ว

  FTC Children‘s Online Privacy Protection Rule, 

64 Fed. Reg. 59,888, 59,908 (Nov. 3, 1999)

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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• COPPA
US 

• Data Protection law 

• Fairly , lawfully,  consent 
EU

• ? Thailand
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กฎหมาย COPPA 

ไมไ่ด้ห้ามเดก็ 13
กลไกความยินยอมโดย

ผู้ปกครอง
ปัญหา Identity 

ไมไ่ด้ห้ามเดก็ 13 ผู้ปกครอง

สหรัฐ ไมบ่งัคบั 
Identity  มีหลาย
วิธีการ ยืนยนัตวัตน

เอกชนไปใช้มาตรการเกิน
กวา่กฎหมาย 
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กฎหมายเกี'ยวกบั
Cyber bullying   การกลั'นแกลง้รังแกออนไลน ์

พฒันาการของกฎหมาย Cyber bullying เกิดจากกรณีเดก็

         การฆา่ตวัตายของเดก็         การฆา่ตวัตายของเดก็

         ปัญหาสงัคม การเรียน ของเดก็  ในขณะนั ,น

         ปัญหาสงัคม สภาพจิตใจ ของเดก็  ตอ่มาจนเป็นผู้ใหญ่ 

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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• United States v. Drew, 259 F.R.D. 449 (C.D. Cal. 
2009)

• คดีที!นําไปสูก่ารเสนอกฎหมาย cyberbullying• คดีที!นําไปสูก่ารเสนอกฎหมาย cyberbullying
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• หลงัจากคดีนี , มีการเสนอร่างกฎหมายวา่ด้วย “การป้องกนัการกลั!นแกล้งรังแกทาง
อินเตอร์เน็ต” (Megan Meier Cyberbullying Prevention Act) ในปี 
ค.ศ.  2008  ซึ!งเป็นกฎหมายที!กําหนดองค์ประกอบความผิดของการกลั!นแกล้งรังแกทาง
อินเตอร์เน็ต  ไว้วา่ 

•  
• “ ผู้ ใดสง่การสื!อสารระหวา่งรัฐหรือระหวา่งประเทศ ด้วยเจตนาในการบงัคบั ขูเ่ข็ญ ขม่ขู ่• “ ผู้ ใดสง่การสื!อสารระหวา่งรัฐหรือระหวา่งประเทศ ด้วยเจตนาในการบงัคบั ขูเ่ข็ญ ขม่ขู ่

รบกวน หรือก่อให้เกิดความเศร้า เจ็บปวดทางอารมณ์ตอ่ผู้ อื!น โดยใช้วิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์เพื!อสนบัสนนุพฤติกรรมที!ซํ ,าๆและรุนแรงดงักลา่ว  ผู้นั ,นกระทําผิดฐานกลั!น
แกล้งรังแกทางอินเตอร์เน็ต ต้องระวางโทษปรับหรือจําคกุไมเ่กิน 2 ปี หรือทั ,งจําทั ,งปรับ”  
ทั ,งนี ,คํานิยามของ “การสื!อสาร” และ “วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามร่างกฎหมายนี , มี
ความหมายกว้างรวมถงึเว็บไซต์เครือขา่ยสงัคมด้วย

•

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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ตวัอยา่งกฎหมายระดบัมลรัฐ

• กฎหมายฟลอริด้า (Florida) นิยามการกลั!นแกล้งออนไลน์วา่หมายถึง “การขม่ขูผ่า่นการ
ใช้เทคโนโลยีหรือการสื!อสารใดๆ ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไมว่า่จะเป็นการสง่ถ่ายข้อมลู รูปภาพ 
เสียง ไมว่า่ทั ,งหมดหรือบางสว่นผา่นทางลวด วิทย ุระบบไฟฟ้า และไมจ่ํากดัเฉพาะรูปแบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสื!อสารทางอินเทอร์เน็ต ... รวมถงึการโพสต์ข้อความในลกัษณะ
ขม่ขูท่างหน้าเว็บหรือบลอ็ก ตลอดจนการกระจายข้อความดงักลา่วโดยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์เพื!อสง่ตอ่ไปยงับคุคลอื!นๆ  อิเลก็ทรอนิกส์เพื!อสง่ตอ่ไปยงับคุคลอื!นๆ  

•  กฎหมายฮาวาย (Hawaii) นิยามการกลั!นแกล้งออนไลน์วา่หมายถึง  การกระทําของ
นกัเรียนหรือกลุม่นกัเรียนที!สง่ข้อมลูอิเลก็เลก็ทรอนิกส์ผา่นทางอินเตอร์เน็ต โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื!อให้มีผลตอ่สภาพจิตใจของนกัเรียนผู้ ได้รับการสง่ดงักลา่ว ไมว่า่จะเป็นการ
ถกูคกุคาม หรือการสร้างสภาพแวดล้อมที!ไมเ่หมาะสมสําหรับการศกึษา 

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
กบัเดก็ฯ 25 กย 60



Cyber bullying 

ไมม่ีกฎหมายเฉพาะ มีกฎหมายบางฉบบั หมิ!นประมาท

เนื ,อหาลามก 
ข้อมลูที!กระทบสภาพจิตใจ

การติดตอ่ที!ยงัไมถ่งึขั ,นลามก

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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Cyber bullying  ไมใ่ช่แคห่มิ!นประมาท
 

ไมใ่ช่แค ่การโพสต์ข้อมลู

แตเ่ป็นพฤตกิรรมโดยรวมที!อาจมีพฤตกิรรมยอ่ยหลายประการ 

มุง่ตอ่สภาพจิตใจและอารมณ์ของเดก็

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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สรุปปัญหาของกฎหมายไทย 3  กลุ่มกฎหมาย

• 1. กฎหมายควบคมุเนื ,อหา (Content)  ครอบคลมุทั ,งสื!อลามกเดก็ 
ผู้ใหญ่ และสื!ออื!นที!ไมเ่หมาะสมอีกหลายประเภท   

• มมุมองทางด้าน freedom of speech อาจเห็นวา่กฎหมายกลุม่
เนื ,อหามีขอบเขตกว้างเกินไป เนื ,อหามีขอบเขตกว้างเกินไป 

• ข้อเสนอ  self regulation โดยผู้ประกอบการ  , code of 

conduct 

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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สรุปปัญหาของกฎหมายไทย

• 2  กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเดก็

• -  ร่าง พรบ ข้อมลูสว่นบคุคล  อยูใ่นการบงัคบัใช้ของกระทรวงดจิิทลัฯ  
• มีข้อยกเว้น  หลายข้อ  
• วางอยูบ่นหลกัความยินยอม ซึ!งอาจไม่ตอบสนองตอ่กรณีเดก็ ที!อาจไม่อยูใ่น

มีข้อยกเว้น  หลายข้อ  
• วางอยูบ่นหลกัความยินยอม ซึ!งอาจไม่ตอบสนองตอ่กรณีเดก็ ที!อาจไม่อยูใ่น

สภาพที!สามารถตอ่รอง หรือรับรู้ข้อเท็จจริงเกี!ยวกบัสิ!งที!ยินยอมได้อยา่ง
แท้จริง 

• ไมม่ีกลไกสําหรับเดก็และความยินยอมของผู้ใหญ่ 
• ข้อเสนอ   ควรอยูใ่นกฎหมายเฉพาะเกี!ยวกบัเดก็ และอยูใ่นการบงัคบัของ

หน่วยงานที!เกี!ยวข้องกบัสทิธิเดก็โดยเฉพาะ

รศ คณาธิป ทองรววีงศ์  นําเสนอในงานประชมุสื!ดิจิทลั                    
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สรุปปัญหาของกฎหมายไทย

• 3   กฎหมายเกี!ยวกบั Cyber bullying 

ไมม่ีกฎหมายเฉพาะ  เมื!อเกิดพฤตกิรรม จะมีการใช้กฎหมายที!เกี!ยวข้อง ซึ!ง
ขึ ,นอยูก่บัพฤตกิรรมแตล่ะกรณี  เช่น หมิ!นประมาท  ฯลฯ  
- พฤตกิรรมและลกัษณะของ การกลั!นแกล้งรังแกออนไลน์  จําต้องมีการ- พฤตกิรรมและลกัษณะของ การกลั!นแกล้งรังแกออนไลน์  จําต้องมีการ

นิยามให้ชดัเจน ดงัเช่นกฎหมายตา่งประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา  
• ข้อพิจารณาในการบญัญตัิกฎหมาย   ผู้กระทําการกลั!นแกล้งในหลาย

กรณีก็เป็นเดก็  ดงันั ,นการกําหนดโทษอาญาอาจไมเ่หมาะสม
• ควรมีมาตรการอื!น เช่น มาตรการที!เกี!ยวข้องกบัโรงเรียน ดงัเช่น 

กฎหมายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา
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