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บทท่ี 6 การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 
 การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอรแ คือ การกระท าการท่ีถือวาเป็นความผิดตามกฎหมายและเป็น
การกระท าผานหรือโดยอาศัยคอมพิวเตอรแในการกระท าความผิด ซึ่งมีวัตถุประสงคแมุงตอระบบคอมพิวเตอรแ 
ขอมูลของคอมพิวเตอรแ หรือบุคคล 
 
6.1 ประเภทการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  

 เมื่อพูดถึงภัยบนโลกอินเทอรแเน็ตท่ีสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ “ไวรัส
คอมพิวเตอรแ” มีบทบาทต้ังแตยุคแรกเริ่มของคอมพิวเตอรแจนถึงปใจจุบัน เป็นท่ีคุนเคยของคนทุกเพศทุกวัยไม
วาจะเป็นผูท่ีเช่ียวชาญ หรือบุคคลท่ัวไป ไวรัสคอมพิวเตอรแเป็นเพียงสวนหนึ่งของภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรแ 
จัดอยูในกลุม มัลแวรแ (Malware หรือ Malicious Code Software) ซึ่งสามารถจ าแนกได 2 ประเภท คือ 
การกระท าตอระบบคอมพิวเตอรแ และ การใชคอมพิวเตอรแในการกระท าความผิด ดังนี้ [1] 

 6.1.1 การกระท าต่อระบบคอมพิวเตอร์ 

  1) กลุ่มตัวอย่างรูปแบบการกระท าความผิด กลุ่มที่ 1 

  สปายแวรแ (Spyware), สนิฟเฟอรแ (Sniffer) มีผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความ
เสียหายคือ การสอดแนมขอมูลสวนตัว การแอบดักฟใง packet  

  2) กลุ่มตัวอย่างรูปแบบการกระท าความผิด กลุ่มที่ 2 

  การใชชุดค าส่ังในทางมิชอบ (Malicious Code) เชน Viruses, Worms, Trojan Horses มี
ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความเสียหาย คือ การต้ังเวลาใหโปรแกรมท าลายขอมูลคอมพิวเตอรแ
หรือระบบคอมพิวเตอรแ, การท าใหระบบคอมพิวเตอรแท างานผิดปกติไปจากเดิม หรือหยุดท างาน (Denial of 
Service) [1]  

  3) กลุ่มตัวอย่างรูปแบบการกระท าความผิด กลุ่มที่ 3 

  การท าสแปม (Spamming) ปกปิด/ปลอมแปลงแหลงท่ีมา ผลกระทบตอความมั่นคง
ปลอดภัย และความเสียหาย คือ รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรแตามปกติ อาจถึงขั้นท าใหเป็น Zombie [1] 
  4) กลุ่มตัวอย่างรูปแบบการกระท าความผิด กลุ่มที่ 4 

  BOT หรือ Botnet ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความเสียหาย คือ ผลกระทบตอ
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือทางเศรษฐกิจ, ความปลอดภัยสาธารณะ, การบริการสาธารณะ อาจเกิด
สงครามขอมูลขาวสาร (Information Warfare) [1]  

  5) กลุ่มตัวอย่างรูปแบบการกระท าความผิด กลุ่มที่ 5 

  Hacking Tools, Spam Tools ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความเสียหายคือ 
สอดแนมขอมูลสวนตัว, การแอบดักฟใง packet, การท าใหระบบคอมพิวเตอรแท างานผิดปกติไปจากเดิม หรือ
หยุดท างาน (Denial of Service) [1]  

 6.1.2 การใชคอมพิวเตอรแในการกระท าความผิด 



ต าราเรียนลูกเสือไซเบอรแ(Cyber Scout) 92 
 

 
โครงการสรางลูกเสือบนเครือขายอินเตอรแเน็ต (Cyber Scout) 
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

  6) กลุ่มตัวอย่างรูปแบบการกระท าความผิด กลุ่มที่ 6 

  การใชชุดค าส่ังในทางมิชอบ (Malicious Code) เชน  Viruses, Worms, Trojan Horses, 
Phishing, ยุยง, หลอกลวง, ภาพลามก ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความเสียหาย คือ การต้ังเวลา
ใหโปรแกรมท าลายขอมูลคอมพิวเตอรแหรือระบบคอมพิวเตอรแ, การท าใหระบบคอมพิวเตอรแท างานผิดปกติไป
จากเดิม หรือหยุดท างาน (Denial of Service) หรือท าใหเกิดความวุนวายตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของ
ประเทศ  

  7) กลุ่มตัวอย่างรูปแบบการกระท าความผิด กลุ่มที่ 7 

  การสนับสนุน สงเสริม การใชชุดค าส่ังในทางมิชอบ (Malicious Code) เชน  Viruses, 
Worms, Trojan Horses, Phishing, ยุยง, หลอกลวง, ภาพลามก ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และ
ความเสียหาย คือ เกิดความเสียหายตอผูอื่น  

  8) กลุ่มตัวอย่างรูปแบบการกระท าความผิด กลุ่มที่ 8 

  การตัดตอภาพ ผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย และความเสียหาย คือ ผูถูกกระท าถูกดู
หมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย  

6.2 ชนิดภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต 

 เมื่อพูดถึงภัยบนโลกอินเทอรแเน็ตท่ีสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ “ไวรัส
คอมพิวเตอรแ” มีบทบาทต้ังแตยุคแรกเริ่มของคอมพิวเตอรแจนถึงปใจจุบัน เป็นท่ีคุนเคยของคนทุกเพศทุกวัยไม
วาจะเป็นผูท่ีเช่ียวชาญ หรือบุคคลท่ัวไป ไวรัสคอมพิวเตอรแเป็นเพียงสวนหนึ่งของภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรแ 
จัดอยูในกลุม มัลแวรแ (Malware หรือ Malicious Code Software) ซึ่งสามารถจ าแนกออกไปไดอีก
หลากหลายรูปแบบ [2] 

1) ชนิดภัยคุกคามรูปแบบมัลแวร์ (Malware) 

การท่ีจะบอกไดวาขอมูลนั้นมีความปลอดภัยหรือไมจะตองท าการวิเคราะหแคุณสมบัติท้ัง  
3 ดาน คือ ความลับ ความถูกตอง และความพรอมใชงานวามีอยูครบหรือไม ถาขาดคุณสมบัติดานใดดานหนึ่ง
ไปแสดงวาขอมูลนั้นไมมีความปลอดภัย ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยขอมูลจึงเป็นการปกปูองรักษา
คุณสมบัติท้ัง 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

- ความลับ (Confidentiality) หมายถึง การท าใหขอมูลสามารถเขาถึงหรือเปิดเผยได
เฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 

- ความถูกตอง (Integrity) หมายถึง การรักษาความคงสภาพของขอมูลจากแหลงท่ีมา หรือ
ไมไดถูกแกไขโดยผูท่ีไมไดรับอนุญาต 

- ความพรอมใชงาน (Availability) หมายถึง การท าใหผูท่ีไดรับอนุญาตสามารถเขาถึง
ขอมูลไดเมื่อตองการ 

มัลแวรแ คือ ความไมปกติทางโปรแกรม ท่ีสูญเสีย CIA อยางใดอยางหนึ่ง หรือท้ังหมดจนเกิด
เป็นไวรัส เวิรแม โทรจัน สปายแวรแ แบ็คดอรแ และ รู฿ทคิต  
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- การสูญเสีย C (Confidentiality) คือ สูญเสียความลับทางขอมูล 
- การสูญเสีย I (Integrity) คือ สูญเสียความไมเปล่ียนแปลงของขอมูล นั่นคือ ขอมูลถูก

เปล่ียนแปลงแกไข โดยเฉพาะสวนส าคัญท่ีเกี่ยวโยงกับระบบภายในระบบปฏิบัติการ 
- การสูญเสีย A (Availability) คือ สูญเสียเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการ 
 
2) ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) 

คือ รหัสหรือโปรแกรมท่ีสามารถท าส าเนาตัวเองและแพรกระจายสูเครื่องอื่นได โดยเจาของ
เครื่องนั้นๆ ไมรูตัว (หากไมติดต้ังโปรแกรมปูองกันไวรัส หรือโปรแกรมดังกลาวไมรูจักไวรัสชนิดนั้นๆ) ถือเป็น
ส่ิงไมพึงประสงคแซึ่งฝใงตัวเองในโปรแกรมหรือไฟลแ [1] แลวแพรกระจายจากคอมพิวเตอรแเครื่องหนึ่งไปยังเครื่อง
อื่นๆ ผานส่ือรูปแบบตางๆ เชน CD, DVD, Multimedia Card, USB Drive หรือผานทางเครือขาย เชน 
อินเทอรแเน็ตระบบ LAN  หรืออีเมล เป็นตน ไวรัสอาจอาศัยอยูในเครื่องคอมพิวเตอรแ แตไมแสดงความผิดปกติ
ใหพบ หากผูใชไมเรียกใชโปรแกรมดังกลาว ส่ิงส าคัญคือไวรัสไมอาจแพรกระจายไดหากขาดคนกระท า เชน 
แบงปในไฟลแท่ีติดไวรัส หรือสงอีเมลโดยแนบไฟลแท่ีติดไวรัส เป็นตน ไวรัสคอมพิวเตอรแมีความรุนแรงหลายระดับ 
ต้ังแตสรางความร าคาญใหผูใชงาน จนถึงท าลายฮารแดแวรแ ซอฟตแแวรแ หรือไฟลแขอมูล ท าใหผูใชงาน
คอมพิวเตอรแจ าเป็นตองติดต้ังโปรแกรมปูองกันไวรัส จนกลายเป็นโปรแกรมส าคัญส าหรับคอมพิวเตอรแทุก
เครื่อง 

3) หนอนคอมพิวเตอร์ (Computer Worm) 

เรียกส้ันๆ วา “เวิรแม” เป็นหนวยยอยลงมาจากไวรัส สามารถท าส าเนาตัวเองและ
แพรกระจายผานเครือขายหรืออินเทอรแเน็ตสูคอมพิวเตอรแหรือเครือขายอื่นได  เวิรแมตางจากไวรัสตรงท่ีไมตอง
อาศัยผูใชงาน แตจะอาศัยไฟลแหรือคุณสมบัติในการสงตอขอมูลในคอมพิวเตอรแเพื่อกระจายตัวเอง [1] โดย
สแกนเครือขายเพื่อหาระบบท่ีมีชองโหว โจมตีชองโหวและบุกรุกเขาระบบเหลานั้นโดยอัตโนมัติ เวิรแมบางชนิด
สามารถติดต้ัง Backdoor ในเครื่องคอมพิวเตอรแท่ีติดเวิรแม และสรางส าเนาตัวเองได โดยผูสรางเวิ รแมชนิดนั้น 
สามารถส่ังการไดจากระยะไกล เรียกวา Botnet มีเปูาหมายเพื่อโจมตีสรางความเสียหายใหกับคอมพิวเตอรแ
และเครือขาย หรือเพียงแคตองการโฆษณาสินคาหรือบริการ เวิรแมถึงจะเป็นหนวยยอยของไวรัส แตก็มีความ
รุนแรงกวาไวรัสมาก ส่ิงท่ีอันตรายอยางยิ่งของเวิรแม คือ สามารถจ าลองตัวเองในคอมพิวเตอรแเครื่องหนึ่ง แลว
แพรกระจายส าเนาของตัวเองออกไปไดจ านวนมาก ตัวอยางเชน สามารถดักจับ username และ password 
และใชขอมูลนี้เพื่อบุกรุกบัญชีผูใชนั้นท าส าเนาตัวเองแลวสงตอไปยังทุกรายช่ือท่ีมีอยูในลิสตแอีเมล จากนั้นท า
ส าเนาตอ แลวสงไปยังบัญชีรายช่ือของผูรับอีเมลนั้นทุกคน ทายท่ีสุดสงผลใหการรับสงขอมูลผานเครือขาย 
(Network Bandwidth) ท าไดชาลง เป็นเหตุให Web Server, Network Server และเครื่องคอมพิวเตอรแ
หยุดท างาน 

4) BOTNET หรือ “Robot Network” 

คือ เครือขายหุนรบท่ีถือเป็นสะพานเช่ือมภัยคุกคามทางเครือขายคอมพิวเตอรแดวยมัลแวรแ
ท้ังหลายท่ีกลาวในตอนตน มัลแวรแตองการตัวน าทางเพื่อตอยอดความเสียหายและท าใหยากแกการควบคุม
ตัวน าทางท่ีวานี้ก็คือ Botnet ซึ่งกอใหเกิดภัยคุกคามท่ีไมสามารถเกิดขึ้นไดเองโดยล าพัง เชน Spam 
DoS/DDoS และ Phishing เป็นตน ภัยคุกคามดังกลาวจะมีคนควบคุมอยูเบื้องหลัง เมื่อเครื่องของผู
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รูเทาไมถึงการณแติดมัลแวรแจะกลายเป็นผูแพรกระจาย Botnet ซึ่งจะถูกควบคุมจากระยะไกล ผูควบคุมอาจ
เป็น แฮคเกอรแ หรือกระท าการอิสระโดยอัตโนมัติตามท่ีต้ังโปรแกรมไว แหลงควบคุม Botnet สวนใหญอยูใน 
IRC (Internet Relay Chat) หองสนทนายุคแรกเริ่ม ดวยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ  

 
 1.Protocol ในการติดตอ IRC เป็นแบบ UDP (User Datagram Protocol) ซึ่งมี

ความเร็ว และ ไมตองการความถูกตองในการส่ือสารมากนัก ท าใหเครื่องท่ีติด Botnet ไม
รูตัววาไดเช่ือมตอ Server IRC ท่ีอยูหางไกลออกไป 

 2.IRC เป็นแหลงท่ีแฮคเกอรแสวนใหญในอดีตใชแลกเปล่ียนเทคนิค รวมท้ังเรื่องราวตางๆ 
เป็นแหลงท่ียากตอการควบคุมและคนหาตัวตนท่ีแทจริง 
 

  5) สปายแวร์ (Spyware) 

คือ มัลแวรแชนิดหนึ่งท่ีติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรแ ท าใหลวงรูขอมูลของผูใชงานไดโดย
เจาของเครื่องไมรูตัว สปายแวรแจะท าการเฝูาดูการใชงานและรวบรวมขอมูลสวนตัวของผูใชงาน อีกท้ังยัง
สามารถเปล่ียนคาท่ีต้ังไวของคอมพิวเตอรแ สงผลใหความเร็วในการเช่ือมตออินเทอรแเน็ตชาลง หรือหนาโฮมเพจ
เปล่ียนแปลง เป็นตน สปายแวรแท่ีมีช่ือคุนเคยกันดีคือโปรแกรม Keylogger เมื่อผูใชดาวนแโหลดไฟลแจาก
อินเทอรแเน็ตท่ีแฝงโปรแกรม Keylogger ท าใหโปรแกรมเขามาฝใงตัวในคอมพิวเตอรแสวนตัว เมื่อผูใชไดใชเครื่อง
คอมพิวเตอรแท าธุรกรรมการเงินในเว็บไซตแ E-Banking ขอมูล username และ password ของบัญชีผูใชจะถูก
สงตรงถึงมิจฉาชีพ และท าการสวมรอยเป็นเจาของบัญชี เพื่อลักลอบโอนเงินออกมาจากบัญชีโดยท่ีเจาของนั้น
ไมรูตัว  

6) ม้าโทรจัน (Trojan Horse) 

คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งท่ีดูเหมือนจะมีประโยชนแ แตแทจริงแลวกอใหเกิดความเสียหายเมื่อ
ติดต้ังโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอรแ ผู ท่ีไดรับไฟลแโทรจันมักถูกหลอกใหเปิดไฟลแดังกลาว โดยคิดวาเป็น
ซอฟตแแวรแ หรือไฟลแจากแหลงท่ีถูกตองตามกฎหมาย เมื่อไฟลแถูกเปิดอาจเกิดผลลัพธแหลากหลายรูปแบบ ต้ังแต
สรางความร าคาญ เชน เปล่ียนหนา Desktop หรือสรางไอคอนท่ีไมจ าเป็นบนหนา Desktop จนถึงขั้นสราง
ความเสียหายรุนแรง ดวยการลบไฟลแและท าลายขอมูลในคอมพิวเตอรแ โทรจันบางชนิดอาจฝใง Backdoor ไว
ในเครื่องคอมพิวเตอรแ เป็นเหตุใหผูไมประสงคแดีสามารถเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรแนั้นแลวท าการลวงขอมูล
สวนตัว และขอมูลท่ีเป็นความลับ สรางความเสียหายได ส่ิงหนึ่งท่ีโทรจันแตกตางจากไวรัสและเวิรแมคือ โทรจัน
ไมสามารถสรางส าเนาโดยแพรกระจายสูไฟลแอื่น และไมสามารถจ าลองตัวเองได 

7) ประตูหลัง (Backdoor) 

คือ ชองทางลับท่ีเกิดจากชองโหวของระบบ ท าใหผูไมประสงคแดีเขาถึงระบบหรือเครื่อง
คอมพิวเตอรแ เพื่อใชทรัพยากรในเครื่องนั้นกระท าการใดๆ ได โดยท่ัวไป Backdoor อาจเกิดจากความต้ังใจ
ของผูดูแลระบบ เพื่อสรางชองทางลัดเขาสูระบบเองก็เป็นได แตเมื่อไปผสมผสานกับภัยคุกคามอื่น เชน โทรจัน 
ท าใหระบบเกิดชองโหว ผูไมประสงคแดีสามารถเขาถึงและสรางความเสียหายได 
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8) ชนิดภัยคุกคามรูปแบบการโจมตีแบบขัดขวางหรือก่อกวนระบบ (DoS/DDoS) 

คือ การพยายามโจมตีเพื่อท าใหเครื่องคอมพิวเตอรแปลายทางหยุดท างาน หรือสูญเสีย
เสถียรภาพ หากเครื่องตนทาง (ผูโจมตี) มีเครื่องเดียว เรียกวาการโจมตีแบบ Denial of Service (DoS) แต
หากผูโจมตีมีมากและกระท าพรอมๆ กัน ไมวาจะโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจ จะเรียกวาการโจมตีแบบ Distributed 
Denial of Service (DDoS) ดวยเทคโนโลยีท่ีกาวล้ าในปใจจุบัน ซึ่งมีภัยคุกคามมากมาย และแพรกระจาย
อยางรวดเร็ว ท าใหการโจมตีสวนใหญในโลกออนไลนแ มักเป็นการโจมตีแบบ DDoS  

9) ชนิดภัยคุกคามรูปแบบข้อมูลขยะ (Spam) 

สวนใหญเกิดจากอีเมลหรือเรียกวา อีเมลขยะ เป็นขยะออนไลนแท่ีสงตรงถึงผูรับโดยท่ีผูรับสาร
นั้นไมตองการ และสรางความเดือดรอน ร าคาญใหกับผูรับในลักษณะของการโฆษณาสินคาหรือบริการ การ
ชักชวนเขาไปยังเว็บไซตแตางๆ ซึ่งอาจมีภัยคุกคามชนิด phishing แฝงเขามาดวย ดวยเหตุนี้จึงควรติดต้ังระบบ 
anti spam หรือหากใชฟรีอีเมล เชน hotmail yahoo ก็จะมีโปรแกรมคัดกรองอีเมลขยะในระดับหนึ่ง  

10) ชนิดภัยคุกคามรูปแบบการหลอกลวงข้อมูล (Phishing) 

เป็นค าพองเสียงกับ “fishing” หรือการตกปลาเพื่อใหเหยื่อมาติดเบ็ด คือ กลลวงชนิดหนึ่งใน
โลกไซเบอรแดวยการสงขอความผานอีเมลลแหรือเมสเซนเจอรแ หลอกใหเหยื่อเช่ือวาเป็นสถาบันการเงินหรือ
องคแกรนาเช่ือถือ เชิญชวนดวยกลวิธีตางๆ เชน คุณไดรับรางวัล แลวท าลิงคแหลอกใหเหยื่อคลิก เพื่อหวังจะได
ขอมูลส าคัญ เชน username / password เลขท่ีบัญชีธนาคาร เลขท่ีบัตรเครดิต เป็นตน แตลิงคแดังกลาวจะ
น าไปสูหนาเว็บไซตแเลียนแบบ หากเหยื่อกรอกขอมูลสวนตัวลงไปมิจฉาชีพสามารถน าไปหาประโยชนแในทางมิ
ชอบได [1] 

11) ชนิดภัยคุกคามรูปแบบการดักข้อมูล (Sniffing) 

การดักขอมูลท่ีสงจากคอมพิวเตอรแเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งบนเครือขายในองคแกร
(Local Area Network: LAN) เป็นวิธีการหนึ่งท่ีนักโจมตีระบบนิยมใชดักขอมูล เพื่อแกะรหัสผานบนเครือขาย
ไรสาย (Wireless LAN) และดักขอมูล Username / Password ของผูอื่นท่ีไมไดผานการเขารหัส 
 
6.3 แนวโน้มการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 แนวโนมการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอรแในปี 2556 จะเกิดขึ้นกับอุปกรณแพกพาเป็นสวนมาก 
เนื่องจากมีผูใชจ านวนมากท่ีหันไปใชอุปกรณแพกพาและคลาวดแ อาชญากรก็ปรับตัวตามไปโจมตีผูใชงาน
เหลานั้นเชนกัน เราคาดการณแวาแพลตฟอรแมอุปกรณแพกพาตางๆ และคลาวดแเซอรแวิซ จะเป็นเปูาหมายหลักท่ี
มีแนวโนมในการถูกโจมตีและการถูกละเมิดในปี 2556 นี่คือส่ิงท่ีจะเกิดมากขึ้นเป็นสองเทาของมัลแวรแบน
โทรศัพทแมือถือจากปี 2553-2554 เชนเดียวกับการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของมัลแวรแของ Android ในปี 2555 
 นอกจากนี้ อุปกรณแพกพาท่ีไมมีการจัดการเป็นอยางดีและมีการเช่ือมตอการใชงานเขา-ออกจากระบบ
เครือขายองคแกรและรับขอมูลอยางตอเนื่อง มีแนวโนมวาภายหลังขอมูลเหลานั้นจะถูกเก็บไวในคลาวดแอื่นๆ 
โดยมีความเส่ียงเพิ่มขึ้นจากการรั่วไหลและการโจมตีเปูาหมายของอุปกรณแพกพา ขณะท่ีผูใชเพิ่มการใช
แอพพลิเคช่ันลงในโทรศัพทแมือถือก็รับเอามัลแวรแเขามาดวย 
 จากการช าระเงินผานโทรศัพทแมือถือท่ีเพิ่มข้ึน เราอาจจะเห็นคนรายท่ีใชมัลแวรแในการโจรกรรมขอมูล
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การช าระเงินจากผูคนท่ีอยูในโลกการซื้อขายสินคาออนไลนแ บางระบบการช าระเงินท่ีใชอยางแพรหลายกับผูไม
เคยมีประสบการณแดานเทคนิค อาจมีชองโหวท่ีปลอยใหขอมูลถูกโจรกรรมไปได 
 ในขณะเดียวกัน เราคาดการณแการเติบโตของแอดแวรแในมือถือหรือ "ภัยรายทางโทรศัพทแมือถือ"ท่ีจะ
สรางความร าคาญและรบกวนผูใชและอาจจะเปิดเผยรายละเอียดสถานท่ี, ท่ีอยูติดตอ และระบุอุปกรณแท่ีใชให
อาชญากรไซเบอรแเห็น แมดแวรแ จะยองเขาไปในอุปกรณแของผูใชเมื่อพวกเขาดาวนแโหลดแอพพลิเคช่ัน - มักจะ
เป็นการสงปฺอปอัพขึ้นแจงเตือนไปท่ีแถบการแจงเตือนบนไอคอน การเปล่ียนแปลงการต้ังคาเบราวแเซอรแ และ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
 วิธีการสรางกระแสเงินสดในเครือขายสังคมน ามาซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม การเพิ่มขึ้นของรูปแบบ
การสรางกระแสเงินสดผานทางแพลตฟอรแมของโซเช่ียลมีเดียจะท าอาชญกรรมในโลกไซเบอรแใชเป็นชองทางใน
การโจมตีเหยื่อได 
 ในฐานะผูบริโภค เราใชโซเชียลมีเดียกันอยางไววางใจมากขึ้น เริ่มต้ังแตการแชรแขอมูลสวนบุคคล ใช
ซื้อเกมสแ ซื้อของขวัญใหเพื่อน เครือขายเหลานี้เป็นจุดเริ่มตนในการใชแพลตฟอรแมเป็นส่ือกลางในการซื้อขาย
โดยอนุญาตใหสมาชิกซื้อของขวัญและสงใหเพื่อนฝูง ซึ่งแพลตฟอรแมเหลานั้นก็เป็นชองทางใหมท่ีอาชกรในโลก
ไซเบอรแใชโจมตีเหยื่อได ซึ่งไซแมนเทคไดคาดการณแไววา การขโมยขอมูลท่ีเหยื่อใชในการซื้อของในโลกโซเชียล
เน็ตเวิรแก หรือลอลวงใหบอกขอมูลการช าระเงิน ขอมูลสวนตัว โดยปลอมแปลงเครือขายสังคมออนไลนแหรือโซ
เชียลเน็ตเวิรแกจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังรวมถึงการสรางของขวัญปลอม หรือสงขอความทางอีเมลเพื่อขอท่ีอยูบาน
และขอมูลสวนตัวอื่นๆ อีกดวย 
 ตัวอยางเชน  
 1) บัตรของขวัญจากสตารแบัค ท่ีอาชญากรท่ีเรียกวา scammers เสแสรงวาเป็นเจาของบัตรก านัลของ
สตารแบัคและหลอกใหเหยื่อใหขอมูลสวนตัว อาทิ อีเมล ท่ีอยู และท่ีอยูในการจัดสงบัตรก านัลไปใหพรอมกับ
มูลคาในบัตรท่ีน าไปแลกสินคาได อาชญากรประเภทนี้ยังใชวิธีการใหมๆ ท่ีจะบายเบี่ยงการตรวจจับ เชน 
หลอกใหเหยื่อคิดวาก าลังสนทนากับเจาหนาท่ีหรือพนักงานของสตารแบัคซึ่งเป็นแบรนดแท่ีเหยื่อรายนั้นช่ืนชอบ 
 2) โปรแกรมเรียกคาไถ (Ransomeware) คือ สแกรแแวรแ รูปแบบใหม 
 3) โปรแกรมเรียกคาไถ หรือ แรนซัมแวรแ (Ransomware) เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของภัยท่ีตองจับตามอง
เพราะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ โดยเป็นการอาศัยข้ันตอนวิธีการช าระเงินเพื่อขโมยขอมูลจากเหยื่อเปูาหมาย 
 แรมซัมแวรแ (Ransomware) เป็นรูปแบบหนึ่งของโปรแกรมประสงคแราย (malicious software) ซึ่ง
จะท าลายการท างานของระบบคอมพิวเตอรแท าใหไมสามารถเขาอินเตอรแเน็ตไดและเรียกคาไถเป็นขอมูล
สวนตัวเพื่อใหสามารถกูคืนระบบใหกลับสูสภาวะปกติ แรนซัมแวรแท่ีพบเมื่อเร็วๆ นี้ จะใชวิธีขึ้นภาพบนหนาจอ
และขอความเตือนในลักษณะท่ีมาจากต ารวจวาตองจายคาปรับเพราะเขาเว็บผิดกฎหมาย มัลแวรแประเภทนี้จะ
ใชบริการการระบุสถานท่ีต้ังของเครื่องคอมพิวเตอรแท่ีก าลังเปิดใชงานอยู หลังจากท าการล็อคหนาจอใหเขาใช
งานอินเทอรแเน็ตไมได ก็จะสงขอความขูในภาษากฎหมายท่ีใชอยูท่ัวไปในประเทศนั้นๆ 
 แรมซัมแวรแ เป็นการหลอกลวงท่ีเหนือช้ันกวาการพยายามหลอกเหยื่อ เพราะมันจะพยายามบังคับให
เหยื่อตองยอมจ านน อาชญากรประเภทนี้ เลียนแบบวิธีการจับตัวประกันไปเรียกคาไถ แตท าในโลกไซเบอรแคือ 
อาศัยหนาจอเว็บไซตแท่ีผูใชก าลังท าการช าระเงินทางออนไลนแ[3] 
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6.4 กรณีศึกษาเก่ียวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 6.4.1 กรณีศึกษาที่ 1 
 

 
 
 เมื่อวันท่ี 16 ม.ค. 2556 ผูส่ือขาวไดรับการรองเรียนจากประชาชนวาขณะนี้มีภาพเด็กนักเรียนแตง
กายไมเหมาะสมถูกน ามาเผยแพรผานทางอินเตอรแเน็ตในโลกโซเซียลเน็ตเวิรแค และเว็บไซตแเฟซบุ฿ค โดยมีการสง
เผยแพรตอกันมาเป็นจ านวนมาก รายละเอียดของภาพเป็นภาพเด็กสวมใสชุดนักเรียนหญิง 7 คน สวนใหญมี
การถอดเส้ือผาออกเหลือเพียงยกทรงนั่งบางยืนบางโชวแหนาอก สวนอีกคนสวมใสเส้ือชุดนักเรียนคอซองแตนั่ง
ถางขาโชวแกางเกงในสีแดง และยังมีบางคนใสเส้ือสายเด่ียวและมีการแสดงทาทางกอดรัดกัน โดยท้ังหมดได
ถายภาพดวยสีหนายิ้มแยมแจมใสไมละอายในส่ิงท่ีท า 
 ผูส่ือขาวไดตรวจสอบภาพดังกลาว พบวา มีตนตอการสงภาพมาจากบุคคลท่ีใชช่ือวา Beer nirvana 
มีผูมาแสดงความคิดเห็นแสดงความช่ืนชอบภาพดังกลาวอยางรวดเร็ว ในระยะเวลา 10 นาที มีผูกดช่ืนชอบ
เพิ่มข้ึนนับพันๆราย รวมท้ังมีการน าภาพดังกลาวไปเผยแพรแบงปในตอๆกันเป็นจ านวนมาก.....[4] 
 
 การกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 จากขาวขางตนเป็นการโพสตแรูปท่ีไมเหมาะสมลง Internet ในระบบ Social network ท่ีเขาถึงไดงาย 
ซึ่งการโพสตแรูปเป็นรูปท่ีมีลักษณะโปฺเปลือย เป็นรูปเด็กนักเรียนหญิงม.ตน 7 คน โพสตแทายั่วยวน นุงนอยหม
นอย ถือวาเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. 2550  
ใน มาตราตอไปนี้ 
  1) มาตรา 14 (4) น าเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามก
และขอมูลคอมพิวเตอรแนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 
  2) มาตรา 14 (5) ผูใดเผยแพรและสงตอซึ่งขอมูลลามก ตองระวางโทษจ าคุกไมเกิน 5 ปี 
หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  อีกท้ังยังผิดประมวลกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 และ 328 โดยตองโทษ
จ าคุกไมเกิน 2 ปี หรือปรับไมเกิน 2 แสนบาท 
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 6.4.2 กรณีศึกษาที่ 2 
 
กองปราบบุก จู่โจมค้น-จับ “เว็บประชาไท” หม่ินสถาบัน 
 (6 มี.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น.พล.ต.ต.วรศักด์ิ นพสิทธิพร รอง ผบช.ก.พ.ต.อ.สาธิต ต ชยภพ รอง 
ผบก.ป.พรอมก าลังเจาหนาท่ีต ารวจกองปราบปรามน าหมายคน ศาลอาญา เลขท่ี 183/2552 ลงวันท่ี 5 มี.ค.
2551 เขาตรวจคนภายในส านักงานเว็บไซตแประชาไท เลขท่ี 409 ช้ัน 1 อาคาร มอส.ซอยประชาราษฎรแ
บ าเพ็ญ 5 แขวงและเขตหวยขวาง หลังจากทางเจาหนาท่ีต ารวจไดรับการรองเรียนจากทางกระทรวง
เทคโน โลยี สา รสน เทศและการ ส่ื อสาร  ( ไอซี ที )  ว า  เ ว็ บ ไ ซตแหนั ง สือพิ มพแประชาไทออนไลนแ 
(www.prachatai.com) มีการโพสตแขอความลักษณะหมิ่นเบื้องสูง ในชวงต้ังแตวันท่ี 15 ต.ค. -3 พ.ย.2551 
ตอเนื่องกัน เหตุเกิดในพื้นท่ีเขตพระราชวัง เขตปทุมวัน และ เขตหวยขวาง 
 ท้ังนี้ จากหลักฐานท่ีทางกระทรวงไอซีที มอบใหกับทางเจาหนาท่ีพบขอความภายในเว็บไซตแดังกลาวท่ี
เขาขายหมิ่นเบื้องสูงมากกวา 40 ขอความ จึงไดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายคน และหมายจับ 
นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร อายุ 42 ปี ผูอ านวยการเว็บไซตแประชาไท อยูบานเลขท่ี 48/282 ซอยรามค าแหง 
104 แขวงและเขตสะพานสูง ซึ่งทางศาลอาญาไดอนุมัติหมายจับผูตองหา เลขท่ี551/2552 ลงวันท่ี 3 มี.ค.
2551  ในขอหากระท าผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอรแ พ.ศ.2550 มาตรา 14(1)(3)(5) เป็นผูใหบริการจงใจสนับสนุน 
หรือยินยอมใหมีการกระท าผิด น าเขาสูระบบคอมพิวเตอรแ ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแปลอมไมวาท้ังหมด หรือ
บางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรแอันเป็นเท็จ โดยประการท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน , น าเขา
สูระบบคอมพิวเตอรแ ขอมูลอันเป็นเท็จโดยประการท่ีจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงประเทศ และเผยแพร 
หรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแโดยรูอยูแลววาเป็นขอมูลคอมพแตาม (1)(3)(5) และผิด พ.ร.บ.คอมพแ มาตรา 
15 
       จากการตรวจคนภายในส านักงานเว็บไซตแดังกลาว เจาหนาท่ีไดท าการยึดคอมพิวเตอรแโนตบุ฿กของ
นางสาวจีรนุช มาท าการตรวจสอบ พรอมกับเชิญตัว นางสาวจีรนุช ผอ.เว็บไซตแประชาไท มาสอบปากค าท่ีกอง
ปราบปราม โดยผูตองหาไดใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา โดยอางวาขอความดังกลาวท่ีอยูในเว็บไซตแประชา
ไท เป็นขอความของผูท่ีเขามาอานขาวสารในเว็บ และเขียนไวในเว็บบอรแดสาธารณะของเว็บไซตแดังกลาว ซึ่ง
ภายหลังเจาหนาท่ีผูดูแลเว็บไซตแตรวจพบก็ไดลบขอความท่ีมีเนื้อหาเชิงหมิ่นเบ้ืองสูงท้ิงหมดแลว 
       ผูส่ือขาวรายงานวา ส าหรับกรณีการตรวจคนและจับกุม ผอ.เว็บไซตแหนังสือพิมพแประชาไทออนไลนแ ครั้ง
นี้ ทางเจาหนาท่ีต ารวจชุดจับกุมไมสามารถเปิดเผยขอมูลรายละเอียดเชิงลึกตอส่ือมวลชนได เนื่องจากเป็นคดี
ส าคัญ 
       อยางไรก็ตาม จากการสอบถาม นายชูวัส ฤกษแศิริสุข บรรณาธิการ ใหการในเบื้องตน วา เขาใจวา
ประเด็นท่ีเจาหนาท่ีต ารวจจับกุมในครั้งนี้ นาจะเกิดจากการท่ีมีผูเขามาโพสตแขอความในเว็บบอรแด ซึ่งมี
ขอความเป็นจ านวนมาก อาจลบไมทันจึงเกิดปใญหาข้ึน 
 
 การกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 จากขาวของตน เป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรแ ในมาตรา 14 ระบุวา ผูใดกระท าความผิดท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหาปี 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ไดแก 
        14 (1) น าเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแปลอม ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรแอันเป็นเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 
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        14 (3) น าเขาสูระบบคอมพิวเตอรแซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 
        14 (5) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรแโดยรูอยูแลววาเป็นขอมูลคอมพิวเตอรแตาม 
(1)(2)(3)(4) 
        มาตรา 15 ระบุวา ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 
ในระบบคอมพิวเตอรแท่ีอยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระท าความผิดตามมา 
 และ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง
ความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริยแ พระราชินี รัชทายาท หรือผูส าเร็จราชการแทนพระองคแ ตองระวางโทษ
จ าคุกตั้งแตสามปี ถึงสิบหาปี” 
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