
ความผิดเกี่ยวกับการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค :  
ศึกษากฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายตางประเทศ 

กฤษฎา  ออยพันธุดี* 
อัจฉรียา  ชูตินันทน** 

 

บทคัดยอ 
ปจจุบันการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางย่ิงทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ นับวามีคุณประโยชนอเนกอนันตกับการดํารงชีวิต และการดําเนินกิจกรรม

ท้ังของหนวยงานภาครัฐและเอกชน หากแตในขณะเดียวกันก็ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีเหลานั้นไป

ใชในทางมิชอบอันกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายกับสังคมไดเชนกัน ท้ังนี้ ปญหาหนึ่งท่ี

สงผลกระทบตอการติดตอส่ือสารและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก การสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail)
1
 อันเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมักเกิดจากการได

ขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน แลวมีการนําขอมูลเหลานั้นไปใชในการติดตออาจท้ังเพ่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธขายสินคาหรือบริการ หรือเพ่ือเชิญชวนเขารวมกิจกรรมตางๆ และในบางกรณีอาจ

มีการใชเพ่ือเผยแพรขอมูลหรือภาพอันไมเหมาะสม ตลอดจนอาจจะมีการนําขอมูลท่ีไดมานั้นไป

ใชกระทําความผิดในรูปแบบตางๆทุกวันนี้เราแทบจะปฏิเสธไมไดเลยวา จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(E-mail) ไดกลายเปนส่ิงสําคัญในการติดตอส่ือสารของมนุษยในยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) 

เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีสะดวก รวดเร็ว และเสียคาใชจายนอย ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีความคิดท่ีจะ

แสวงหาประโยชนโดยการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปนชองทางในการสรางกลยุทธทางการตลาด

ดวยการโฆษณาไปยังผูใชอินเทอรเน็ตโดยการสงไปยังท่ีอยูของผูใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-

mail Address) 

เหตุจูงใจในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) พบวามีเหตุ

ปจจัย 3 ประการ
2
 คือ 

1. การแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชย ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดของการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail)  

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
** อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
1  Spam mail  คือ ชื่อเรียกของการสงขอความท่ีผูรับไมไดรองขอ ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

โดยสวนมากจะทําใหเกิดความไมพอใจตอผูรับขอความ 
2  องอาจ  เทียนหิรัญ. (2548). อาชญากรรมคอมพิวเตอร : การกําหนดฐานความรับผิดทาง

อาญาสําหรับการกระทําตอคอมพิวเตอร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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2. การเผยแพรส่ือลามก ผูสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) จะ

สงภาพ หรือเนื้อหาลามกอนาจารใหแกผูใชอินเทอรเน็ต ซึ่งตางจากการโฆษณาขายสินคา หรือ

บริการทางเพศ เนื่องจากมิไดแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชย 

3. การเผยแพรลักทธิความเชื่อ บุคคลผูมีความเช่ือทางความคิดหรืออุดมการณทาง

การเมือง หรือศาสนาจะใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือเพ่ือแสดงและเผยแพรแนวความคิดของ

ตนเองใหแกผูใชอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชักจูงใจใหผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึง

ประสงค (spam mail) เขารวมเปนสมาชิกกับกลุมของตน หรือเพ่ือรวบรวมบุคคลเพ่ือกอตั้งลัทธิ

ความเช่ือข้ึนใหม 

ผลกระทบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) นั้นมีผลกระทบตอ
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตและผูใชอินเทอรเน็ตดังตอไปนี้

3 
ก. คาใชจายจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) (Cost) 

เนื่องจากการสงนั้นมีลักษณะท่ีผลักภาระคาใชจายมายังผูใหบริการอินเทอรเน็ตและผูใช

อินเทอรเน็ต (Cost Shifting to ISP Costs and Consumer Costs) ซึ่งไดแก คาใชจายในการดาวน

โหลด (Download cost) ปญหาเร่ืองเนื้อท่ีของการใชดิสก (Disk space) รวมถึงการเสียเวลาของ

ลูกจางในการจัดการกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) (Employee time 

wasted)  

ข. ความเปนสวนตัว (Privacy) การรวบรวมช่ือและท่ีอยูของผูใชไปรษณีย

อิเลคทรอนิกสของผูสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) เพ่ือใชสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) โดยผูเปนเจาของช่ือและท่ีอยูนั้นไมทราบและไมไดให

ความยินยอมนั้นถือเปนการละเมิดความเปนสวนตัว 

ค. การหลอกลวงโดยสงจดหมายซ่ึงใชท่ีอยูหรือหัวเร่ืองของจดหมายอิเล็กทรอนิกสไม

พึงประสงค (spam mail) ปลอม (Spoofing)การสงจดหมายโดยใชท่ีอยูหรือหัวเร่ืองของจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) ปลอมซึ่งบางคร้ังก็ใชช่ือและท่ีอยูหนวยงานท่ีมีช่ือเสียง

เพ่ือท่ีจะหลอกใหผูรับสนใจท่ีจะเปดจดหมายของตนหรือตอบกลับ 

ง. เนื้อหาของจดหมายท่ีมีลักษณะหลอกลวงและขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดี 

(Content - Fraudulent &Deceptive Advertising) นอกจากนี้การโฆษณาสินคาของจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) สวนใหญมีลักษณะฉอฉล เชน โฆษณาวามี การแจก

สินคาฟรีหากสงจดหมายนี้ตอไปยังคนท่ีรูจักอยางนอย 20 คน หรือมีการโฆษณาท่ีมีเนื้อหาขัดตอ

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีเชน การโฆษณาเว็บไซดภาพลามก การพนัน เปนตน 

                                                            
3  อรรยา สิงหสงบ. (มปป.) ความพยายามทางกฎหมายกับการแกไขปญหาจดหมาย

อิเลคทรอนิกสขยะ (Spam Mail). 
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จ. การบุกรุก (Trespass)มีการโตแยงกันวาการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึง

ประสงค (spam mail) ถือเปนการบุกรุกสังหาริมทรัพยของผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึง

ประสงค (spam mail) 
เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนอยางทวีคูณ จึงเห็นควรศึกษา

และทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam 

mail) เพ่ือกําหนดขอบเขตความรับผิดและบทกําหนดโทษ เพ่ือเปนการปองกัน และแกไขปญหา

ดังกลาว โดยผูเขียนเสนอแนะใหเพ่ิมเติมมาตรการในการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

พรอมท้ังกําหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

 

1. บทนํา 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 นั้น มี

ผลใชบังคับในการกระทําความผิดตางๆ โดยใชอุปกรณทางคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือ แตก็ไม

สามารถแกปญหาได โดยเฉพาะกรณีการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค 

(spam mail) ซึ่งกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ . 2550 กําหนดไว เพียงวา การสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) จะเปนความผิดก็ตอเม่ือไมเปดเผยช่ือผูสง และการสง

นั้นเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอร จึงไมชวยแกปญหาการสงขอมูลหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) จากสภาพการณปจจุบันและปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช

ระบบคอมพิวเตอร ท่ีใช กันอยางแพรหลาย ทําใหการกระทําความผิดฐานสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) เปนไปอยางรุนแรงและควบคุมไดยากย่ิงข้ึน เห็นควร

ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายและบทกําหนดโทษ ตลอดจนการศึกษาถึงแนวทาง ปองกันแกไข

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดมาจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam 

mail) อยางเรงดวน 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค 
ตามท่ีไดกลาวมาแลววาการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค 

(spam mail) นั้น มีวัตถุประสงคในการสงอยางไร และสงผลกระทบอยางไร แตเก่ียวกับการสง

ขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสมีแนวคิดหรือวิวัฒนาการอยางไรจะไดกลาวตอไป 

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) คือการติดตอส่ือสารกันโดยผานระบบ

คอมพิวเตอรซึ่งอาจใชงานกันเฉพาะภายในองคกร บริษัท หรือสงออกไปภายนอกโดยผานระบบ

อินเทอรเน็ต การรับและการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นจะตองมีช่ือเรียกไวสําหรับอางอิง 

เรียกวาช่ือท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) การกําหนดช่ือท่ีอยูจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกสจะแยกออกเปนช่ือกลองจดหมาย (mail box) โดยทั่วไปจะนิยมตั้งช่ือตามช่ือ

เจาของกลองจดหมาย และสวนท่ีสอง คือ ช่ือโดเมนเนม ซึ่งจะอยูตามหลังตัวอักขระ “@” หรือท่ี

เรียกวา “แอทไซน” เชน cat@hotmail.com การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสชวยทําใหสามารถ

ติดตอส่ือสารระหวางกันไดท่ัวโลกมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถส่ือสารถึงกันไดตลอดเวลา 

โดยไมตองคํานึงวา ผูรับจะอยูท่ีใด จะใชเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือไม เพราะจดหมายอิเล็กทรอนิกส

จะเก็บขอความไว เม่ือผูรับเขาสูระบบเครือขายก็จะเห็นขอความนั้นรออยู จดหมายอิเล็กทรอนิกส

เปนรูปแบบการส่ือสารท่ีทันสมัยรูปแบบหนึ่งโดยมีความสําคัญ คือ  

1.  ทําใหการติดตอส่ือสารทั่วโลกเปนไปอยางรวดเร็วทันที ระยะทางไมเปนอุปสรรค 

2.  สามารถสงจดหมายถึงผูรับท่ีตองการไดทุกเวลาแมผูรับจะไมไดอยูท่ีหนาจอ

คอมพิวเตอรก็ตาม 

3.  กรณีท่ีตองการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนขอความเดียวกันสามารถสงจด

หมายถึงผูรับหลายๆคนไดในเวลาเดียวกัน โดยไมตองเสียเวลาสงทีละคน 

4.  การสงจดหมายทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสชวยประหยัดเวลาในการเดินทางไปสง

จดหมายถึงตูไปรษณียหรือท่ีการไปรษณีย จึงประหยัดคาใชจายในการสง 

5.  จดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้น ผูรับจดหมายสามารถเรียกอานจดหมายไดทุกเวลา

ตามสะดวกโปรแกรมของจดหมายอิเล็กทรอนิกสจะแสดงใหทราบวาในตูจดหมายของผูรับมี

จดหมายก่ีฉบับ มีจดหมายท่ีอานแลวและยังไมไดเรียกอานก่ีฉบับ เม่ืออานจดหมายฉบับใดแลว 

หากตองการลบท้ิงก็สามารถเก็บขอความบางอยางในจดหมายนั้นจากจอภาพแลวสงตอไปยังผูอ่ืน

ไดดวย 

6.  จดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถท่ีจะถายโอนแฟมขอมูลแนบไปกับจดหมายถึงผูรับได 

7.  ทําใหการแลกเปล่ียนขาวสารเปนไปไดโดยสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และทันเหตุการณ
4
 

การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสในเครือขายอินเทอรเน็ตเปนวิธีการท่ีนิยมมากท่ีสุด 

เนื่องจากเปนชองทางที่เสียคาใชจายนอยท่ีสุดแตสามารถสงถึงบุคคลไดจํานวนมากหากพิจารณา

อีเมลท่ีมีการรับสงผานอินเทอรเน็ตจะพบวาจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (Spam mail) 

หรือท่ีเรียกวาอีเมลขยะถึงรอยละ 70 จดหมายอิเล็กทรอนิกสขยะ (Junk Mail) เหลานี้ก็มีการเรียกกัน

หลายช่ือ ช่ือท่ีนิยมเรียกกันมาก คือ “สแปมเมล” สวนมากเนื้อหาของจดหมายขยะหรืออีเมลขยะจะ

เก่ียวกับการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือบริการ และในบางคร้ังอาจมีลักษณะการโฆษณาชวน

เช่ือในลักษณะแชรลูกโซ หลอกใหจายเงินลวงหนาเพ่ือรับโชคกอนใหญ  

การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (Spam mail) เปนการสงอีเมลโดยตรง

ไปยังผูใชอีเมล ซึ่งรายช่ือผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (Spam mail) สวนใหญจะ

                                                            
4  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส. สืบคนวันท่ี 10 มีนาคม 2557, จาก  

http://www.school.net/information-technology/   
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นํามาจากผูท่ีเคยสงขอความในกระทูหรือสมาชิกตามเว็บไซตท่ีมีการตั้งกระทูตางๆหรือเขาไป

ขโมยรายช่ือผูใชอีเมลในกลุมผูสนใจเฉพาะดาน หรือเขาไปหาอีเมลในเว็บไซต
5
 

เพ่ือแกไขปญหาในการดําเนินคดีอาญา จึงไดมีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพ่ือเปนการอุดชองวางของกฎหมายอาญาในการ

ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเก่ียวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) โดย

กํ าหนดความผิด ไ ว ใน  มาตา  11 ตามพระราชบัญญัติ ฉบับนี้  บัญญัติ ว า  “ผู ใ ดส ง

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนโดยปกปด หรือปลอมแปลง

แหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ บุคคลอ่ืน

โดยปกติสุข” และบังคับใชมาถึง 6 ป แตไมสามารถปองกันและแกไขปญหาจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail)ไดอยางจริงจัง  

ท้ังนี้หากพิจารณากฎหมายของตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย การ

กําหนดความรับผิดเร่ืองจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) จะยึดโยงกับการ

คุมครองความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลในเชิงพาณิชยเปนหลัก โดยมีหลักการสําคัญคือ

การกําหนดขอบเขตท่ีเขมงวดในการเขาถึงความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับ

อนุญาต ซึ่งผูใหบริการหรือผูท่ีสงขอมูลหรือขอความใดไปยังผูรับขอมูลจะตองเปดโอกาสใหผูรับ

ขอมูลมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไมรับขอมูลหรือขอความนั้นๆ ได อีกท้ังยังมีการกําหนดหลักเกณฑและ

ความรับผิดในเร่ืองนี้อยางชัดเจน 

 

3. ความผิดเกี่ยวกับการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam 
mail) ของประเทศไทยกับกฎหมายตางประเทศ 

การบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2550 ปรากฏประเด็นปญหาการใชบังคับในทางปฏิบัติ ไมวาโดยผลของพัฒนาการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว กลาวคือ ฐานความผิดท่ีกําหนดในกฎหมาย

ปจจุบันไมครอบคลุมถึงรูปแบบการกระทําความผิดท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน ปจจุบันไมสามารถเอา

ผิดกับผูกระทําท่ีสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนมากใหแกผูอ่ืนได (Spam mail) เนื่องจาก

กฎหมายกําหนดใหมีความผิดตอเม่ือมีการปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาซึ่งเปนชองโหวท่ี

กฎหมายไมสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได หรือโดยผลจากการบังคับใชกฎหมายหรือการ

ตีความกฎหมายท่ีอาจยังไมสอดคลองตรงตามเจตนารมณ ซึ่งทําใหมีการแจงความเพื่อดําเนินคดี

จากความผิดฐานดังกลาวเปนจํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย

และตางประเทศในแตละประเด็นไดดังนี้ 

                                                            
5  นคร บริพนธมงคล. (2547, มกราคม-กุมภาพันธ). สแปมเมล หรือ อีเมลขยะ. จดหมายขาว

สํานักคอมพิวเตอร, ป8(1).   
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3.1 ลักษณะของการกระทําเกี่ยวกับการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค
กับผลกระทบตอสิทธเิสรีภาพสวนบุคคล 

การสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีผูรับไมไดรองขอยอมเปนการกระทําท่ี

ผูกระทําละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนโดยตรง ผูท่ีถูกจํากัดหรือรุกรานสิทธิเสรีภาพ ยอมรูสึกอึด

อัดใจ รูสึกกระวนกระวายใจเปนทุกข อันเปนการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพในความเปนสวนตัว  

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

ตามมาตรา 11 กําหนดใหการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนโดยปกปดหรือ

ปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ

บุคคลอ่ืนโดยปกติสุขและเม่ือเปรียบเทียบกับการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสใน

ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ไดนําแนวคิดในการเลือกท่ีจะปฏิเสธ (Opt-out)
6
 ท่ีผูสงสามารถ

สงขอความหาผูรับโดยไมตองขออนุญาตลวงหนา แตผูรับจะเปนฝายปฏิเสธไมรับขอความ ซึ่งผูสง

ขอความจะตองหยุดสงทันทีหลังจากผูรับระบุวาไมตองการรับขอความ มาบัญญัติไวใน CAN 

SPAM Act 2003 Sec.5(a)(3) ในการสงขอความในจดหมายอิเล็กทรอนิกสทางพาณิชย ผูสง

จะตองจัดใหมีท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีระบบการทางานในการตอบกลับ เพ่ือผูรับสามารถ

ท่ีจะตอบกลับมายังผูสงวาในอนาคตตนไมประสงคจะรับขอความจดหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

อีกตอไป โดยผูสงจะตองแจงถึงระบบหรือวิธีการดังกลาวใหชัดเจนและสามารถเห็นไดชัดแจงแก

ผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังประเทศเยอรมันท่ีนําหลักดังกลาวมากําหนดไวใน Sec.7(2) 

UWG 2004 หรือประเทศออสเตรเลีย ไดนําแนวคิดในการเลือกท่ีจะรับหรือใหความยินยอม 

(Opt-in) คือ ผูสงขอความตองไดรับอนุญาตจากผูรับกอน จึงจะสามารถสงขอความถึงผูรับได 

มิฉะนั้นจะถือวาผิดกฎขอบังคับไวใน Spam Act 2003 ท่ีกําหนดใหเจาของธุรกิจตางๆ ท่ีประสงค

จะสงขอความอิเล็กทรอนิกสเพ่ือโฆษณาสินคาจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของช่ือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสกอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการสงขอความอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการพาณิชย

ท่ีบัญญัติไว รวมท้ังประเทศอังกฤษเชนกัน แม The Privacy and Electronic Communications 

Regulations 2003 จะกําหนดเพื่อควบคุมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการตลาดแบบขาย

ตรง แตก็นําแนวคิดสิทธิในการเลือกท่ีจะรับหรือใหความยินยอมมากําหนดไวเปนขอบเขตในการ

รับผิดเก่ียวกับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีวัตถุประสงคเพ่ือการตลาดแบบขายตรง 

 
3.2 ขอบเขตความรับผิดกับลักษณะของการกระทําอันเปนการปกปดหรือปลอมแปลงที่มา
ของการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงคแกผูอ่ืน 

การสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสอันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอร

ของผูอ่ืนนั้นมีไดท้ังกรณีปกปดและไมปกปดแหลงท่ีมาซึ่งอาจเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความ

                                                            
6  สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม. (2533). ระบบคุมครองความเปนสวนตัวของ

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมของตางประเทศ (รายงานผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ. หนา 11. 
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เสียหายไดท้ังส้ิน ซึ่งตามมาตรา 11 ปจจุบันมีการกําหนดองคประกอบความผิดประการหนึ่งคือ 

“โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูล” แตในปจจุบันการสงขอมูลคอมพิวเตอร

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสมักจะกระทําโดยมิไดปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสง

ขอมูล การกระทําดังกลาวจึงไมครบองคประกอบความผิดตามที่กฎหมายกําหนดทําใหผูกระทําไม

ตองรับผิด เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายในตางประเทศ เชน สหรัฐเอมริกา คณะกรรมาธิการ

การคาแหงชาติ (Federal Trade Commission) ไดกําหนดการกระทําความผิดท่ีมีลักษณะของการ

กระทําอันไมเปนธรรม หรือมีการหลอกลวง (unfair or deceptive act or practice) หรือเปนการ

ฝาฝน Sec.18 (a) (1) (B) ของ Federal Trade Commission Act  การระบุหัวเร่ืองจดหมาย 

(Subject Headings) โดยมีขอความเปนการหลอกลวงโดยผูสงรูหรือควรจะรูวาอาจทําใหผูรับ

เขาใจผิด (Sec.5 (a) (2)) และ Spam Act 2003 ของประเทศออสเตรเลียกําหนดหามมิใหการ

สง หรือเปนเหตุใหมีการสงขอความอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการพาณิชยท่ีไมพึงประสงค หรือมิไดเปน

ขอความก่ึงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตอยางไรก็ตามอาจมีการสงขอความอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ

พาณิชยได และตองระบุขอมูลท่ีถูกตองของผูสงขอความอิเล็กทรอนิกส วิธีการที่ผูรับสามารถ

ติดตอผูสงไดอยางถูกตอง หรือเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีไดกําหนดไวในกฎหมาย ซึ่งขอมูลเหลานี้จะตอง

สามารถใชไดอยางนอย 30 วันนับจากวันสงขอความ ดังนั้น ในประเทศออสเตรเลีย จึงกําหนดให

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีสงมาตองเปดเผยแหลงท่ีมาของขอมูล 

 

3.3 บทกําหนดโทษเก่ียวกับการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงคแกผูอ่ืน 

การกําหนดอัตราโทษในแตละฐานความผิดควรคํานึงทฤษฎีในการกําหนดโทษ ระบบ

การลงโทษ ท่ีกําหนดใหเหมาะสมตอการกระทําความผิดในแตฐานความและเหมาะสมตอ

วัตถุประสงคในการลงโทษ จึงจําเปนตองวิเคราะหถึงทฤษฎีอาชญาวิทยาเก่ียวกับการลงโทษ โดย

เปรียบกับอัตราโทษในความเกี่ยวกับการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย

และตางประเทศ  

ทฤษฎีอาชญาวิทยาเก่ียวกับการลงโทษมี 4 ทฤษฎี ไดแก (1) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อ

ทดแทนความผิด (Retributive Theory)  (2)ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน  (Utilitarian 

Theory)  (3) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิด (Rehabilitative Theory)  และ (4) 

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปกปองคุมครองสังคม (Social Protection Theory) ประกอบกับระบบการ

ลงโทษมีผลตอผูกระทําความผิดอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง (1)การทดแทนความผิดหรือ

การแกแคน (Retributive Justification) (2) การยับย้ังหรือขมขู (Utilitarian or Reductive 

Justification) (3)การไมยอมรับหรือการประณามการกระทําความผิด (Expressive or Denunciatory 

Justification) และ (4) การแกแคนฟนฟูผูกระทําความผิด (Reformation and Rehabilitation) 

และจุดมุงหมายหลายประการอาจสนับสนุนซึ่งกันและกันหรืออาจขัดแยงกันได การลงโทษ

ผูกระทําความผิด (1) ไมจําตองจะสนับสนุนระบบการลงโทษในสถานเบาหรือมิใชการทดแทน
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ความผิด (2) การลงโทษไมจําเปนตองใชวิธีการท่ีปราศจากมนุษยธรรม (3) การลงโทษโดยไมมี

จุดมุงหมายในการทดแทนความผิดยังมีอยูในจิตใจของสาธารณชนโดยทั่วไป
7
 

 เม่ือพิจารณาบทกําหนดโทษท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 11 เปนบทบัญญัติท่ีมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท และ

กําหนดเปนการกระทําความผิดในแตละคร้ังไมไดคํานึงถึงสภาพการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี

อาจสงเพียงคร้ังเดียวแตผูรับไดจดหมายอิเล็กทรอนิกสหลายฉบับ ประกอบกับไมมีอัตราข้ันสูงข้ัน

ต่ํา จึงถือเปนบทกําหนดโทษท่ีไมเหมาะสมกับการกระทําความผิด ซึ่งไมเปนการกําหนดใหมี

สภาพบังคับการกระทําความผิดฐานสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดอยางเพียงพอ เนื่องจาก

หากผูกระทําความผิดเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีก็มีความสามารถจายคาปรับไดจึงไมรูสึกเกรง

กลัว หรือเข็ดหลาบตอการกระทําความผิดนั้นๆ อีกท้ังเปนการคุมคาตอการลงทุนเพราะการสง

ขอมูลหรือจดหายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะโฆษณาสินคาหรือบริการ ซึ่งตางจากผูสงท่ี

เปนบุคคลธรรมดาและเปนการสงท่ีสรางความเดือดรอนรําคาญเทานั้น แตกลับมีโทษท่ีใกลเคียงกัน 

ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศในการกระทําความผิดดังกลาว  เชน

สหรัฐอเมริกา กําหนดใหสําหรับการกระทําความผิดตาม Sec.5 (a) (1) กําหนดให 100 เหรียญตอ

ฉบับ แตสําหรับการกระทําความผิดในกรณีอ่ืนๆ ตาม Sec.5 กําหนดให 25 เหรียญตอฉบับ ท้ังนี้

ไมวาจะเปนการกระทําความผิดกรณีใดก็ตามจะเรียกคาเสียหายไดไมเกินฉบับละ 1 ลานเหรียญ  

และกฎหมายออสเตรเลียกําหนดใหการกระทําท่ีฝาฝนตอกฎหมายถึงการใหความชวยเหลือ 

ชักชวน สมคบคิดเพ่ือใหมีการกระทําความผิดดวย หากศาลเห็นวาบุคคลไดกระทําการฝาฝน

บทบัญญัติแหงกฎหมายศาลอาจส่ังใหผูนั้นไดรับโทษปรับตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งเปน

ดุลยพินิจของศาลในการกําหนดคาปรับแกผูกระทําความผิด อัตราโทษปรับอางอิงจาก Criminal 

Act Sec. 4AA ซึ่งกําหนดไวท่ี 110 ดอลลารออสเตรเลีย ในการกระทําความผิด 1 กระทง  

เม่ือพิจารณาจากทฤษฎีและระบบการลงโทษแลวจะเห็นไดวาในตางประเทศกําหนด

โทษปรับในการกระทําความผิดเก่ียวกับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam 

mail) ไวเปนรายฉบับ และกําหนดโทษข้ันสูงไวเพ่ือไมใหลงโทษเกินสมควร อันเปนการยับย้ัง 

และขมขูเพ่ือใหผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว และเปนการลงโทษเชิงอรรถประโยชนเพ่ือ

ปองกันหรือขมขูยับย้ังไมใหผูกระทําผิดหวนไปกระทําผิดซ้ําข้ึนอีก และขณะเดียวกันก็ปองกันหรือ

ขมขูยับย้ังไมใหบุคคลอื่นเอาเย่ียงอยางดวย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงแกไขให

ผูกระทําผิดกลับตัวเปนคนดีอีกดวย 

 

 
                                                            

7   ประธาน วัฒนวานิชย. (2541). การปฏิรูประบบการลงโทษ แนวทางสหวิทยาการโดยเนน

ทางดานอาชญาวิทยา. บทบัณฑิตย นิตยสารเนติบัญฑิตยสภา. เลมท่ี 54 ตอน 4. หนา 15. 
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
เม่ือปญหาจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail)สรางความ

เสียหายตอประชาชน และสังคมการใชระบบคอมพิวเตอรของประเทศ ทําใหการใชระบบ

คอมพิวเตอรภายในประเทศไมมีความปลอดภัย การดําเนินมาตรการทางกฎหมายในปจจุบันไม

สามารถกระทําไดอยางเต็มท่ี เนื่องจากขอจํากัดทางกฎหมาย ไมวาการกําหนดองคประกอบ

ความผิดความผิด หรือกระบวนการดําเนินคดี โดยเฉพาะกฎหมายอาญาท่ีมีปญหาไมสามารถนํา

บทบัญญัติท่ีมีอยูมาปรับใชกับความผิดเก่ียวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam 

mail)ได ดวยจุดประสงคท่ีหลากหลาย ท้ังติดตอส่ือสาร หรือการสงขอความแบบสวนตัว การสง

ไฟล การประกาศหรือประชาสัมพันธทางธุรกิจ จากที่ไดศึกษามาทั้งหมดถึงการจัดการปญหาการ

สงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางใน

การจัดการปญหาดังนี้ 

4.1 ในการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) โดยผูสง

จะมีวัตถุประสงคใดก็ตาม เปนอํานาจและสิทธิของผูสงแตอยางไรก็ดีการสงขอมูลหรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสตองไมไปกระทบตอสิทธิสวนบุคคลของผูรับ ในการรองรับและคุมครองสิทธิความ

เปนสวนตัวของผู รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส ควรนําแนวคิดในการท่ีจะปฏิเสธ (Opt-out) 

เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผูสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสจะตองระบุถึงโอกาสท่ีผูรับจะ

สามารถปฏิเสธท่ีจะรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสอยางชัดเจนและเห็นไดงาย อีกท้ังตองระบุท่ีอยูทาง

ไปรษณียของผูสงในเนื้อความของจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) ดวย เสนอ

ใหแกไขเพิ่มเติมความใน มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 “ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน
โดยปกปดหรือแปลมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใช
ระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยปกติสุขโดยไมเปดโอกาสใหผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับได”  

4.2 ควรมีการเพ่ิมมาตรการทางดานกฎหมายนอกจากการปกปดแหลงท่ีมาของขอมูล

และยังรวม การปดบังของขอมูลเก่ียวกับหัวจดหมายทําใหความสามารถของการประมวลผลดาน

ขอความในการเขาใชบริการทางอินเทอรเน็ตของผูรับเสียหาย หรือการกลาวหาบุคคลกระทําผิด 

การบังคับตามกฎหมายของหนวยงานในการระบุ กําหนดหรือโตตอบผูสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

หรือเพ่ือการสอบสวนการกระทําความผิด หรือการตอบสนองผูสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูรับ

ไมสามารถกระทําได ซึ่งเปนมาตรการการปองกันท่ีเพ่ิมมากข้ึนและเปนการคุมครองสิทธิของผูรับ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมพึงประสงค (spam mail) เสนอใหเพ่ิมความในวรรคสองใน มาตรา 11 

แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 วา “ในการสง
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหน่ึงหามมิใหแสดงช่ือจดหมายที่
เปนเท็จหรือทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญของขอมูลน้ัน”  
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4.3 การกําหนดอัตราโทษความผิดเก่ียวกับการสงขอมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส

นั้น ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 กําหนด

เพียงโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท ไวเพียงสถานเดียว เพ่ือเปนการลงโทษเพ่ือปองกันหรือขมขู

ยับย้ังไมใหผูกระทําผิดหวนไปกระทําผิดซ้ําข้ึนอีก และขณะเดียวกันก็ปองกันหรือขมขูยับย้ังไมให

บุคคลอ่ืนเอาเย่ียงอยาง ตามทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน (Utilitarian Theory) การ

กําหนดโทษควรกําหนดใหมีข้ันต่ําและข้ันสูงของการกําหนดคาปรับ เพ่ือใหศาลสามารถใชดุลพินิจ

ในการกําหนดโทษได เพ่ือความเหมาะสมในการลงโทษกับการกระทําความผิด ดังนั้น เห็นควร

กําหนดอัตราโทษของมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยนําแนวทางการกําหนดโทษปรับของตางประเทศ

มาเปนแนวทาง ซึ่งเห็นวาควรกําหนดโทษในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนคาปรับรายฉบับ

ดังนี้ “ตองระวางโทษปรับขอความเปนรายฉบับ โดยปรับฉบับละหน่ึงพันบาท แตไมเกินหน่ึง
ลานบาท”   
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