


 

   



 

   

คํานํา 
 

กระบวนการเก็บรวบรวมและรักษาความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส 
นับเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการยุติธรรม ยังมีผูท่ีมีความรู   
ความเขาใจในเรื่องนี้นอยมาก เ ม่ือเทียบกับปริมาณของคดีท่ีนับวันจะมีพยานหลักฐานทา ง
อิเล็กทรอนิกสเขาไปเกี่ยวของมากข้ึนเรื่อยๆ  ในอดีตมีคดีสําคัญหลายคดีท่ีเจาหนาท่ีขาดความรูความ
เขาใจในดานการรักษาความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส นอกจากจะไมรักษา
พยานหลักฐานตามหลักการท่ัวไปแลว ยังนําเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปนพยานวัตถุไปใช ในการ         
พิมพงานอีก ซึ่งทําใหพยานหลักฐานมีการเปลี่ยนแปลง และอาจเปนประเด็นสําคัญท่ีทําใหศาลปฏิเสธ
การรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวได  ดังนั้น องคความรูเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความนา เชื่อถือของ
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญซึ่งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมควรใหความ
สนใจศึกษาหาความรู ทําความเขาใจและปรับตัวใหเขากับยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป       
อยางรวดเร็ว 

 
  ขอขอบคุณคณะผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรวมกันพิจารณากลั่นกรององคความรู
ตลอดจนขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงาน ท่ีไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับองคความรูดังกลาว    สุดทายนี้
หวังเปนอยางยิ่งวาองคความรูเรื่องนี้ จะเปนประโยชนสําหรับขาราชการตํารวจ เพ่ือใชในการศึกษา    
หาความรูและเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี สามารถปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว และเปนตํารวจมืออาชีพอยางแทจริง 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 การดําเนินคดีอาญาในยุคปจจุบันนี้ มักมีพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสมาเกี่ยวของ      
เปนจํานวนมาก และมีแนวโนมสูงมากข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
และมีการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตาง ๆ เปนจํานวนมาก และ
พยานหลักฐานหรือของกลางแบบอิเล็กทรอนิกส โดยธรรมชาติของมันเปน   สิ่งละเอียดออน เปลี่ยนรูป
หรือเสียหายไดงาย ดวยเหตุนี้จึงตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการทําเอกสารลงบันทึก, การเก็บ
รวบรวม, การสงวน และการตรวจวิเคราะหพยานหลักฐานหรือของกลางประเภทนี้ การทํางานกับ
พยานหลักฐานหรือของกลางประเภทนี้อยางไมถูกตองอาจทําใหพยานหลักฐานหรือของกลางนั้น ๆ    
หมดคุณคาหรืออาจนําไปสูการสันนิษฐานหรือการลงความเห็นท่ีผิดพลาด  
  หนาท่ีความรับผิดชอบหลักของเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนคือ การรักษาพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือคอมพิวเตอรของกลาง และการสงพยานหลักฐาน หรือคอมพิวเตอรนั้นไปยังจุดท่ีมี
ความปลอดภัย เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินการสําเนาขอมูล หรือท่ีเรียกวา การทํา Image ขอมูล นั่นคือ    
ทําสําเนาบรรดาขอมูลท้ังหมด อีกท้ังเราตองรับประกันไดวา สําเนาขอมูลนั้นสามารถคืนคาได ตรงตาม
คาเดิมเม่ือพบเหตุการณ และการดําเนินการท่ีกลาวมานั้นจะบรรลุไดโดย 
     ทําเอกสารลงบันทึกรายละเอียดท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม กอนและภายหลังจาก     
ไดทําการตรวจคนแลว 
   ทําการบงชี้ ระบุ และยึดพยานหลักฐานหรือของกลางอยางถูกตอง 
    ทําการเก็บบรรจุเขาหอ ขนสง และเก็บรักษาพยานหลักฐานหรือของกลางอยาง
ถูกตองตามวิธีการท่ีควรจะทํา 
   รักษาข้ันตอนของการเก็บรักษาพยานหลักฐาน หรือของกลางไวในความ
รับผิดชอบอยางเหมาะสม 

ดังนั้น พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก และสิ่งท่ีสําคัญยิ่งไป
กวานั้นก็คือ การรักษาความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส เพราะหากไมสามารถ    
ทําใหเกิดความนาเชื่อถือได ก็ไมสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานทางคดีได  
  แมวาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสจะมีความสําคัญเปนอยางมาก และถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการ ดํา เ นินคดีกับผู กร ะ ทําความผิดในยุคปจ จุ บัน  แ ตก็ เ ปน ท่ีน า เ สี ย ดาย ว า เ จ าหน า ท่ี                         
ในกระบวนการยุติธรรมยังมีความรูในเรื่องนี้นอยมาก การยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสโดย



 

   

ขาดความรู หรือ รูเทาไมถึงการณนั้น อาจจะทําใหพยานหลักฐานเกิดเปลี่ยนแปลงได และเปนสาเหตุ
ทําใหพยานหลักฐานขาดความนาเชื่อถือ ซึ่งอาจนําไปสูการปฏิเสธการรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวใน
ชั้นศาลได ดังนั้น เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ียังขาดความรูความเขาใจในการเก็บรักษา และคงความ
นาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส ไดตระหนักถึงความซับซอนในการดําเนินการ 
โดยเฉพาะขอจํากัดในเรื่องของบุคลากร ดานงบประมาณ และระยะเวลาในการดําเนินการ ทาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดรวบรวมองคความรูนี้ข้ึน โดยอิงหลักการและนํามาปรับใชใหเหมาะสม 
มากกวาการใชแนวทางของตางประเทศท้ังหมด  ท้ังนี้เพ่ือเปนวิทยาทานใหกับเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของได
ยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคหลักคือทําใหพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสมี
ความนาชื่อถือ และสามารถยอมรับฟงเปนพยาน หลักฐานทางคดีในชั้นศาลได  
  ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกบันทึกอยูในสื่อบันทึกขอมูลประเภทฮารดดิสกนั้น         มีความ 
สามารถในการจัดเก็บขอมูลตางๆ ไดมากมายมหาศาล โดยขอมูลในฮารดดิสกขนาด 9.4 กิกะไบท 
สามารถเก็บขอมูลเทียบเปนกระดาษขนาด A4 พิมพหนาเดียวเรียงซอนกันไดสูงเทากับหอไอเฟลของ
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีความสูงถึง 1,050 ฟุต  ซึ่งปจจุบันนี ้ฮารดดิสก ขนาดท่ีนิยมใชกันอยูมีความจุเฉลี่ย
มากกวา 300  กิกะไบท เทียบไดกับขอมูลท่ีพิมพหนาเดียวในกระดาษ A4 เรียงซอนกันสูงกวายอดเขา
เอเวอรเลส ท่ีมีความสูงถึง 29,028 ฟุต เลยทีเดียว (Sammes T. & Jenkinson B., 2007 , 329)  ซึ่งตอกย้ํา
ใหเห็นถึงความทาทายในการเก็บและรักษาความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส  ซึ่ง
นับวันจะทวีความจุมากข้ึนเรื่อย ๆ  
  

 

ภาพท่ี 1   การจําลองภาพขอมูลท่ีพิมพในกระดาษ A4 หนาเดียวเม่ือเทียบกับสูงของหอไอเฟล 
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บทท่ี 2 
หลักกฎหมาย 

 
  ในบางประเทศ มีการบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความนาเชื่อถือของพยาน 
หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสออกมาใชโดยตรง เพ่ือเปนหลักในการทํางานของเจาหนาท่ี สําหรับ
ประเทศไทยนั้น มีหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   1.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.๒๔๗๗ (ฉบับแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ.๒๕๕๑) 
    “มาตรา ๒๒๖ พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งนาจะพิสูจนไดวาจําเลย
มีผิดหรือบริสุทธิ์ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ          
มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน” 
   “มาตรา ๒๔๓ ผูใด โดยอาชีพหรือมิใชก็ตาม มีความเชี่ยวชาญในการใด ๆ เชน 
ในทางวิทยาศาสตร ศิลปะ พาณิชยการ การแพทยหรือกฎหมายตางประเทศ และซึ่งความเห็นของผูนั้น 
อาจมีประโยชนในการวินิจฉัยคดีในการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา อาจเปนพยานในเรื่อง
ตาง ๆ เปนตนวา ตรวจรางกายหรือจิตของผูเสียหาย ผูตองหา หรือจําเลย ตรวจลายมือ  ทําการทดลอง
หรือกิจการอยางอื่น ๆ  
    ผูเชี่ยวชาญอาจทําความเห็นเปนหนังสือก็ได แตตองสงสําเนาหนังสือดังกลาวใหศาล
และคูความอีกฝายหนึ่งทราบ และตองมาเบิกความประกอบหนังสือนั้น เวนแตมีเหตุจําเปน หรือ
คูความไมติดใจซักถามผูเชี่ยวชาญนั้น ศาลจะรับฟงความเห็นเปนหนังสือดังกลาว โดยผูเชี่ยวชาญ      
ไมตองมาเบิกความประกอบก็ได .... “ 
  2 .พร ะราชบัญญัติว าดวยธุร กรร มทางอิ เ ล็กทร อนิกส   (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   “มาตรา ๑๑ หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยาน หลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายท้ังในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 
   ในการชั่งน้ําหนกัพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น  
ใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการท่ีใชสราง เก็บรักษา หรือสื่อสารขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ลักษณะหรือวิธีการรักษา ความครบถวน และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ
ลักษณะ หรือวิธีการท่ีใชในการระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูล รวมท้ังพฤติการณท่ีเกี่ยวของท้ังปวง 
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย” 
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  3.พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
       “มาตรา ๒๕ ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอรหรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร                  
ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอางและรับฟงเปนพยาน หลักฐานตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได แตตองเปน
ชนิดท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจมีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น” 
   เม่ือพิจารณาตามแนวทางของกฎหมายท่ีเกี่ยวของดังกลาวแลว จะเห็นไดวาประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.๒๔๗๘ มิไดกลาวถึงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสไว
โดยตรง แตก็สามารถถือไดวาเปนพยานวัตถุประเภทหนึ่ง ซึ่งไมสามารถมองเห็นไดโดยสภาพ        
ตองอาศัยพยานบุคคลซึ่งเปนผูชํานาญการพิเศษตรวจสอบ ทําหนังสือรายงานผลและเปนพยานเบิก
ความประกอบ เชนเดียวกับการตรวจทางนิติวิทยาศาสตรอื่น ๆ  
    สวน พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑     
ก็ไดมีหลักการสําคัญเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสคือ หามมิใหศาลปฏิเสธการรับฟง
ขอมูลเพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส สวนการพิจารณาในเรื่องความนาเชื่อถือนั้น เปน
ดุลยพินิจของศาล นอกจากนี้  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร           
พ.ศ.๒๕๕๐ ยังไดกําหนดให ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสสามารถอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานได   
แตตองเปนชนิดท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจมีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น 
ซึ่งคําวา โดยมิชอบประการอื่น มีความหมายกวางมาก กลาวโดยสรุป ก็คือ ตองดําเนินการตามหลัก
กฎหมายอยางเครงครัด โดยปราศจากขอเคลือบแครงสงสัย การดําเนินการทุกข้ันตอนตองโปรงใส 
ตรวจสอบได 
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บทท่ี 3 
การรักษาความนาเช่ือถือของพยานหลักฐาน 

 
หลักการเบื้องตนเก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร   
  คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือเอนกประสงคอยางยิ่ง ซึ่งสามารถชวยเราทํางานไดหลากหลายกิจ
ท้ังในชีวิตสวนตัวและอาชีพของเรา ในแงหนึ่ง ความคลองตัวของคอมพิวเตอรท่ีจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายไดเชนนี้ เนื่องมาจากลักษณะหรือคุณสมบัติของ
การประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอรในหลายรอบปท่ีผานมานี้ วงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสได
รวมมือกันท่ีจะใชมาตรฐานรวมเพ่ือคนคิดประดิษฐเครื่องมือกลไก และแอพพลิเคชั่นหรือซอฟแวร     
ท่ีหลากหลายสําหรับใชงานในคอมพิวเตอร 
 ในทางวิชาการไดกําหนดไววา องคประกอบท่ีสําคัญของคอมพิวเตอรตองประกอบดวย          
2 หนวยหลัก คือ หนวยประมวลผล (Processor Unit) กับหนวยความจํา (Memory) ดังนั้น คอมพิวเตอร
จึงไมจําเปนตองเปนแคคอมพิวเตอรต้ังโตะ, เครื่องแมขาย หรือคอมพิวเตอรพกพา แตเพียงอยางเดียว 
ในปจจุบัน โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ Smart Phone ก็ถือไดวาเปนคอมพิวเตอรตามความหมายนี้  
  เนื่องจากคอมพิวเตอรประกอบดวยสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความละเอียดออน และไว
ตอผลกระทบจากไฟฟาสถิตย หากทานทํางานอยางไมถูกตอง อาจเปนการทําลายพยานหลักฐาน หรือ
เปนอันตรายตอเจาหนาท่ีผูมิไดใชข้ันตอน ความระมัดระวังอันตรายอยางถูกตองตามวิธีการ ดังนี้ 
   1.กอนท่ีจะทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร ทานตองถอดเครื่องประดับ อัญมณี รวมท้ังนาฬิกา
ขอมือ, แหวน, กําไล,สรอยขอมือ และสรอยคอ สิ่งของเหลานี้เปนสื่อกระแสไฟ อีกท้ังกอใหเกิด
กระแสไฟฟาสถิตแกองคประกอบตาง ๆ  ของคอมพิวเตอรไดดวย นอกจากนั้น เครื่องประดับดังกลาวนี้
อาจบังเอิญไปติดหวงกับสวนประกอบของคอมพิวเตอรทําใหเกิดความเสียหายไดดวย 
  2.ถาจําเปนจะตองใสเครื่องประดับดังกลาวนี้ ซึ่งไมขอแนะนํา แตถาจําเปนจริงท่ีจะตองใสไว
ก็ขอแนะนําใหใสถุงมือยาง  ถุงมือจะชวยเปนฉนวนกั้นระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาว           
กับเครื่องประดับของทาน 
 3.เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงการเกิดการปลอยกระแสไฟฟาสถิต (Electrostatic Discharge (ESD)) 
ทานควรปลอยกระแสลงดินดวยตัวทานเองโดยการใชแถบปลอยกระแสลงดินรอบขอมือ (wrist-
grounding) หรือโดยการแตะของโครงหรือกรอบ/กลองเครื่องคอมพิวเตอรสวนท่ีเปนโลหะท่ีไมไดมี
การทาสีเปนชวง ๆ เพ่ือปลอยกระแสไฟสถิตลงดิน 
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 4.ในสภาพการณสวนใหญ กระแสไฟฟาสถิตไมมีความสําคัญเพียงใดนัก เปนเพียงเครื่อง
กวนใจเทานั้น แตทวาในยุคท่ีเทคโนโลยีสูงยิ่งข้ึนทุกวันในปจจุบันนี้ ไฟฟาสถิตท่ีเราไดรับเปนปกติ
ธรรมดาเวลาท่ีเราเดินไปบนพรม อาจกลายเปนสิ่งซึ่งกออันตรายและเสียหายอยางยิ่ง  แกสวนประกอบ
คอมพิวเตอรและแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานก็เปนได 
 ระบบคอมพิวเตอรมีสวนประกอบมาตรฐาน ซึ่งแบงออกไดเปน 3 สวนคือ 
 1.สวนประกอบท่ีสําหรับนําเขาขอมูล (input) /แสดงผล (output) ประกอบดวย 
  - แปนพิมพ Keyboard  คือ กลไกหลักสําหรับการปอนขอมูลซึ่งใชแปนอักษรและ
ตัวเลข 
  - เมาส Mouse คือ กลไกท่ีเคลื่อนลูกศรตัวชี้  (pointer) เ พ่ือเลือกสิ่งใดท่ีอยูใน 
graphical user interface (GUI) 
  - จอภาพ Monitor คือ สวนประกอบท่ีแสดงออกมาเปนรูปแบบท่ีเปนปฏิกิริยา
กลับไปมาระหวาง input/output มอนิเตอรจะตองมีวีดีโอการด (video card) หรือวีดีโอชิปหรือชิปเซ็ท 
(video chip/chipset) 
  - เครื่องพิมพ printer คือ กลไกท่ีใชเพ่ือใหมีการพิมพผลลัพธจากคอมพิวเตอร 
(output) ออกมาในรูปแบบเปนกระดาษจริง 
 2.สวนประกอบหลักของระบบ   
   - main board ของคอมพิวเตอร จะมีแผงวงจรสําหรับเปนหนวยประมวลขอมูลหลัก 
(central processing unit) อีกท้ังจะมีชองสําหรับรับแผงวงจร (circuitry) ท่ีผูใชประสงคจะเติมเขาไปใน
ภายหลังได  สวนประกอบหลักท่ีเรียกวา Motherboard นี้ จึงถือวาเปนสวนประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่ง
ของระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 
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   - CPU คือ ไมโครชิป (microchip) ในการประมวลขอมูลและคําสั่งท่ีใชโดย
คอมพิวเตอร กลาวไดวา CPU ก็คือ สมองของคอมพิวเตอรนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
  - BUS คือ เสนทาง (pathway) ท่ีขอมูลและสัญญาณกระแสไฟเดินทางไปยังสวน
ตางๆ ของคอมพิวเตอร กลาวไดวาเปนเสมือนระบบเสนประสาทของคอมพิวเตอร 
  - Chipset คือ แผนวงจรหลักของ MB (Mother Board) ซึ่งเปนตัวควบคุมการทํางาน
ของสวนประกอบตาง ๆ ของระบบ 
   - หนวยความจํา (memory) ทําหนาท่ีเก็บขอมูลทุกอยางท่ีคอมพิวเตอรไดทําการ
ประมวล (processing) ณ ชวงเวลานั้น ๆ Random access memory (RAM) คือ หนวยความจําแบบชวง
ระยะเวลาสั้น (short-term memory) ของคอมพิวเตอร 
 
 
    
 
 
 
    - แหลงใหพลังงานไฟฟา (Power Supply) คือ สวนประกอบท่ีใหพลังงานหรือสง
กระแสไฟฟามาเขาเครื่องคอมพิวเตอร และทุกชิ้นในฮารดแวรท่ีมีอยูภายในกลองเครื่องคอมพิวเตอร 
เปนสวนท่ีจะเปลี่ยนพลังโวลทท่ีมาจากผนัง ใหเปนระดับพลังงานหรือกระแสไฟท่ีเครื่องคอมพิวเตอร
จะรับได 
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   - พัดลม (cooling Fan) คือสวนท่ีดันลมเขาไปในกลองและผานไปตามสวนประกอบ
ตาง ๆ ของคอมพิวเตอรเพ่ือชวยใหสวนเหลานี้เย็นลง 
 
 
 
 
 
 

 
   - โครง (chassis) ก็คือ กลองครอบตัวเครื่องคอมพิวเตอร เปนท่ีบรรจุสวนตาง ๆ ของ
ระบบภายในคอมพิวเตอรเอาไว โดยสวนมาก โครงหรือกลองเพ่ือบรรจุชิ้นสวนภายในของเครื่อง
คอมพิวเตอรนี้ จะสรางออกมาเปน 2 รูปทรง คือ แบบหอ (tower model) มีความยาวโดยประมาณคือ    
2 ฟุต กวาง 10 นิ้ว และสูง 2 ฟุต และแบบต้ังโตะ (desktop) ซึ่งโดยประมาณยาว 2 ฟุต กวาง 2 ฟุต และ
สูง 7 นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 3.สวนประกอบสําหรับเปนท่ีเก็บขอมูลและสวนประกอบท่ีดึงขอมูลเขาออกได 
  - ฮารดดิสค Hard Disk ก็คือสวนท่ีเปนตัวหลักในการเก็บรวบรวมสะสมขอมูลแบบ
ท่ีไมสูญสลายตัวไดงาย (non-volatile) ซึ่งเปนขอมูลโดยสวนมาก ขีดความสามารถในการเก็บปริมาณ
ขอมูลนี้หลากหลายแตกตางกันไป คอมพิวเตอรท่ีทานจะทําการยึดมามีโอกาสสูงท่ีจะมี hard drive 
มากกวาหนึ่งตัว นอกจากนี้แลว ระบบคอมพิวเตอรมักจะประกอบดวย  hard disk drive เสริมหลายตัวท่ี
เชื่อมโยงตอกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บรักษาขอมูล  กายภาพของ hard drive ก็คือ แผนท่ี
ผานการเคลือบแมเหล็ก อาจเปนโลหะ แกว หรือ กระเบ้ือง ceramic ท่ีประดิษฐข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือ
หรือสื่อในการเก็บ (storage media) 
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   - สายเคเบ้ิลท่ีใชในการเชื่อมตอสวนตาง ๆ  ของคอมพิวเตอรนี้ จะมีฉนวนยางหุมเปน
รูปทรงแบนและกวาง ไมใชรูปทรงกลม สายเคเบ้ิลริบบอนมีความยืดหยุนดี สามารถใสอยูในพ้ืนท่ีเล็ก
และแคบ หรือเชื่อมกับสวนท่ีจะตองเคลื่อนไหวอยูเสมอ ซึ่งถาใชเคเบ้ิลแบบทรงกลม อาจกอใหเกิด
การดึงหลุดได มีการใชสายเคเบ้ิลเพ่ือเชื่อมระหวางแผงวงจร (circuit board) ท่ีพบอยูใน motherboard 
เขากับสวนท่ีเปน hard disk ของคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 

 
    - External Hard Disks มีการทํางานเชนเดียวกับ hard drive ภายในเครื่อง แตทวา
สามารถถอดออก ถอดเขา และไปเชื่อมโยงใชกับคอมพิวเตอรตัวอื่นไดโดยสะดวก การเชื่อมตอ 
(interface) แบบสามัญไดแก USB, SSCI, และ Firewire 
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  - Floppy and CD/DVD disk drives อํานวยใหมีการเก็บบันทึกไวในสื่อ (ดิกส) เพ่ือ
การเก็บบันทึกท่ีถอดเขาออก (และแอบซอนไดงาย) 
 
 
 
 
   - Thumb Drive/USB Flash Drive สิ่งท่ีเรียกวา USB flash drives คือ กลไกท่ี
กะทัดรัด และงายแกการใช มีการใชเสมอเหมือนกับ hard drive ของคอมพิวเตอร สามารถหยอดลง
กระเปาเสื้อ แขวนไวรอบคอม หรือติดไวกับหวงกุญแจ เปนกลไกดิสคบันทึกแบบเล็ก กะทัดรัด         
งายตอการพกพา 
 
 
 
 
 
   - Memory Cards การดหนวยความจํา 
 
 
 
 
 
 
  - Mp3 Player ไดมาจากการเชื่อมไฟลสําหรับไฟลประเภทเสียง (file extension 
สําหรับ audio files) ท่ีใช MPEG คือไฟลอัดแนน (compression) สําหรับไฟลประเภทเสียง เนื่องจาก
เปน format ท่ีสามัญท่ีสุด จึงกลายเปนคํายอสําหรับการบันทึกเสียงแบบดิจิตอล 
 
 
 
 

10 



 

   

  - Digital Camera  คือ กลองถายภาพท่ีไมมีฟลม ทวาใชวิธีการลงบันทึกภาพถายเปน
แบบดิจิตอลแลวสามารถถายเทดาวนโหลด (download) ลงในระบบคอมพิวเตอร 
 
  
 
 
  - Modems โมเดม (Modulator – Demodulator) คือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 
ประกอบดวยกลไกเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขากับสายโทรศัพท , สายเคเบ้ิล หรือสัญญาณดาวเทียม 
(satellite) 
 
 
 
 

 
   - Network interface card คือ สิ่งท่ีเราใชเพ่ือเชื่อมระหวางคอมพิวเตอรกับเครือขาย 
Ethernet การเชื่อมนี้อาจทําไดโดยทางเคเบ้ิลหรือแบบไรสายเคเบ้ิลก็ได 
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หลักการท่ัวในการรักษาความนาเช่ือถือของพยานหลักฐาน 
 การรักษาความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานโดยท่ัวไปมีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 
(Mandia K. , Prosise C. , & Pepe M. , 2003 , 200-206) 
 1 . ก า ร ยื น ยั น ว า เ ป น พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ท่ี แ ท จ ริ ง   ( Authentication of Evidence)  
   ถาพยานหลักฐานท่ีใชอางอิงถึงในศาลนั้น ไมสามารถยืนยันไดวาเปนพยาน 
หลักฐานไดมาจากท่ีเกิดเหตุและเปนพยานหลักฐานท่ีแทจริงแลว ก็จะไมสามารถรับฟงเปนพยาน 
หลักฐานในชั้นศาลได ดังนั้น ผูท่ีมีหนาท่ีเก็บพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุจึงมีความสําคัญสูงมาก        
การเก็บพยานหลักฐาน จะตองกระทําโดยปราศจากขอสงสัย ควรถายรูปเก็บไวในทุกแงมุม พรอมท้ัง
จดบันทึกรายละเอียด และลงลายมือชื่อกํากับไวท้ังฝายเจาหนาท่ี ผูตองสงสัยและพยาน  
 2. การรักษาหวงโซของพยานหลักฐาน (Chain of Custody) 
  เปนหลักการเก็บรักษาพยานหลักฐานเม่ือมีการเปลี่ยนมือ กลาวคือ จะตองตรวจ 
สอบไดตลอดเวลาวา ณ เวลานั้น ๆ พยานหลักฐานชิ้นนั้น อยูภายใตความครอบครองของใคร ดังนั้น 
เม่ือมีการสงมอบพยานหลักฐานจากความรับผิดชอบของคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่ง จะตองมีการ         
ลงลายมือชื่อของผูรับ และผูสงบันทึกเปนหลักฐานไวในใบรายการท่ีจัดเตรียมข้ึนไวโดยเฉพาะ และ
เม่ือตรวจสอบในใบรายการจะตองสามารถตอบไดทันทีวาพยานหลักฐานชิ้นนั้น เปลี่ยนมือไปท้ังหมด
กี่ครั้ง อยูในความรับผิดชอบของผูใด เก็บอยูท่ีใด ในชวงเวลาใดบาง ดังนั้น จึงควรกําหนดใหมีผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบจัดเก็บพยานหลักฐานโดยตรง และจัดเก็บไวในหองจัดเก็บท่ีมีความเหมาะสม
ปลอดภัยกับประเภทและชนิดของวัตถุพยานนั้นๆ เม่ือมีผูท่ีเกี่ยวของตองเบิกพยาน หลักฐานไป
ตรวจสอบ ก็ตองมีการลงลายมือชื่อผูขอเบิก พรอมลงบันทึกเหตุผลประกอบ นอกจาก นี้ จะตองมี
กลไกในการกํากับดูแลเพ่ือใหม่ันใจวาพยานหลักฐานยังคงสภาพเดิมในสาระสําคัญท่ีจะตรวจพิสูจน
ตลอดเวลา ประการสุดทาย ผูท่ีรับผิดชอบตองเปนผูท่ีมีความรูในเรื่องการเก็บรักษาพยานหลักฐานให
คงสภาพเดิม ไดรับการฝกอบรมเพ่ือใหทําหนาท่ีโดยเฉพาะ และพรอมท่ีจะไปใหการเปนพยานในคดี
ในกรณีท่ีเกิดขอสงสัยข้ึน สําหรับตัวอยางแผนปายสําหรับติดไวภายนอกถุง หรือ นอกกลองสําหรับ
จัดเก็บพยานหลักฐานจะเปนแบบฟอรมท่ีมีสองหนา  
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ตารางท่ี 1  ตัวอยางแบบฟอรมสําหรับบันทึกการสงมอบพยานหลักฐาน (ดานหนา) 
 
เลขคดี 
 

ชื่อหนวยงาน วัน เวลา 

ของกลางลําดับท่ี 
          

ลายมือชื่อผูใหความยินยอม จําเปนตองใชหมายคนหรือไม 
 ใช    ไมใช 

คําอธิบาย:   
(ระบุรายละเอียดวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรของใคร ต้ังอยูท่ีใด ยี่หอ รุน หมายเลขเครื่อง) 
 
 

ชื่อผูเก็บพยานหลักฐาน ลายมือชื่อ 
 
 
ตารางท่ี 2   ตัวอยางแบบฟอรมสําหรับบันทึกการสงมอบพยานหลักฐาน (ดานหลัง) 

 
รายการบันทึกการสงมอบพยานหลักฐาน 

 
จาก 
สถานท่ี 

วัน เวลา เหตุผล ถึง 
สถานท่ี 

จาก 
สถานท่ี 

วัน เวลา เหตุผล ถึง 
สถานท่ี 

จาก 
สถานท่ี 

วัน เวลา เหตุผล ถึง 
สถานท่ี 

จาก วัน เวลา เหตุผล ถึง 
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สถานท่ี สถานท่ี 
จาก 
สถานท่ี 

วัน เวลา เหตุผล ถึง 
สถานท่ี 

พยานหลักฐานถูกสงมอบใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาของกลาง 

วัน เวลา 
 

  
 3. การยืนยันในความถูกตองของพยานหลักฐาน (Evidence Validation) 
   วัตถุพยานท่ัวไป อาจสังเกตจากสภาพภายนอกไดงาย วามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน
หรือไม และสามารถถายภาพประกอบไวเพ่ือใชยืนยันในความถูกตองของพยานหลักฐาน แตสําหรับ
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสแลว สิ่งท่ีสําคัญคือขอมูลท่ีถูกจัดเก็บภายในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และมักเกิดคําถามข้ึนวา จะทําอยางไรจึงจะสามารถยืนยันในความถูกตองไดวา ขอมูลท่ีอยูภายใน
อุปกรณนั้น จะยังคงสภาพเดิม ไมถูกเปลี่ยนแปลงแกไขในภายหลัง  และถึงแม วาจะไมมีเจตนาในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลภายในวัตถุพยานทางอิเล็กทรอนิกส แตการรูเทา ไมถึงการ โดยการเปดดู
ขอมูล หรือนําไปเปดจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชตรวจสอบโดยไมมีความรู ก็สามารถเปลี่ยนแปลง
ไฟลขอมูลในพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสไดเปนจํานวนมาก 
 
กฎในการรักษาความนาเช่ือถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส  4  ประการ  
(Sammes T. & Jenkinson B., 2007 , 278) 
  กฎขอท่ี 1 ตองไมกระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในพยานหลักฐาน 
  กฎขอท่ี 2 กรณีท่ีมีความจําเปนไมสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของพยานหลักฐานได 
ตองสามารถอธิบายได และพยายามใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 
  กฎขอท่ี 3 บันทึกรายละเอียดตาง ๆ ทุกข้ันตอนท่ีกระทํากับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส 
และหากใชเครื่องมืออื่นท่ีไดรับมาตรฐานเชนเดียวกันจะตองไดรับผลลัพธแบบเดียวกัน 
  กฎขอท่ี 4 ผูท่ีเปนเจาของคดี ตองทําใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎในการ
รักษาความนาเชื่อถือของพยานหลักฐาน 
 จากการพิจารณาหลักการท่ัวไปในการรักษาความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานและกฎในการ
รักษาความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะเห็นไดวามีลักษณะใกล เคียงกันเปน
อยางมาก ซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสก็ถือเปนพยานวัตถุประเภทหนึ่ง   จึงตองใชหลักการ
ท่ัวไปรวมดวย ดังนั้น การจะเปดดูขอมูลท่ีอยูภายในฮารดดิสกของกลางนั้น เจาหนาท่ีผูตรวจพิสูจน
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ตองมีความรู และไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี และมีการใชเครื่องมือสําหรับปองกันการเขียนทับ
ขอมูล(Write Blocker) กอนเปดดูขอมูล ซึ่งเครื่องมือสําหรับปองกันการเขียนทับขอมูลนั้น อาจเปน
ฮารดแวร หรือ ซอฟแวร ก็ได แตท่ีสําคัญก็คือ ตองไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้
เจาหนาท่ีตรวจพิสูจนเองตองทดสอบเครื่องมือดังกลาว กอนใชงานจริง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ และ
สามารถพิสูจนใหศาลเห็นได เม่ือไดรับการรองขอ  
 เนื่องจากพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสอาจถูกทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงแกไขไดงาย ท้ังนี้ 
อาจเกิดจากโดยสภาพของอุปกรณเองท่ีมีระยะเวลาการใชงานจํากัด หรือ อาจจากเกิดจากการกระแทก
ระหวางการขนสง ดังนั้น ตามมาตรฐานสากลจึงนิยมทําสําเนาขอมูลจากพยาน หลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกสของกลางในลักษณะของไฟลแบบ Bit Image กลาวคือ สําเนาใหเหมือนกับตนฉบับ       
ทุกประการ แมกระท่ังในสวนของขอมูลท่ีถูกลบออกไปแลว โดยสวนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการ
จัดเตรียมฮารดดิสก หรือสื่อบันทึก สําหรับจัดเก็บไฟลสําเนาพยานหลักฐานดังกลาว จําเปนตองลาง
ขอมูลท้ังหมดออกไปกอน (Wiping) ซึ่งการกระทําดังกลาว ท้ังในสวนของการสําเนาขอมูลและการลบ
ขอมูล อาจใชฮารดแวร หรือ ซอฟแวร ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใชในการจัดการ 
 สวนวิธีการท่ีจะสามารถยืนยันไดวา สําเนาขอมูลเหมือนกับตนฉบับทุกประการ หรือขอมูล
ไมถูกเปลี่ยนแปลงนั้น ปจจุบันนี้ ในระดับมาตรฐานสากล  (Newby T. & Carroll O.,2008)  ยอมรับการ
ใชวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตร ท่ีเรียกวาการทํา Hashing ซึ่งมีวิธีการคํานวณแตกตางกัน โดยความ
นาเชื่อถือจะสูงข้ึนตามจํานวนบิตท่ีใชเปนตัวแทนของขอมูล โดยวิธีการท่ีไดรับความนิยมสูงสุดใน
ปจจุบันคือ การคํานวณแบบ MD5 (Message-Digest algorithm 5) ท่ีใชวิธีการคํานวณขอมูลท้ังหมดให
กลายเปนตัวแทนขอมูลขนาด 128 บิต ท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งถือเปนลายพิมพนิ้วมือทาง
อิเล็กทรอนิกสของขอมูลชุดนั้น ๆ  หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลแมแตบิตเดียว คา MD5 ท่ีคํานวณไดจะ
แตกตางกันไป ทําใหสามารถยืนยันความถูกตองของขอมูลได และโอกาสท่ีไฟลขอมูล 2 ไฟล             
ท่ีแตกตางกันจะมีคา MD5 ซ้ํากันไดนั้น มีโอกาสนอยมาก กลาวคือ ประมาณ  1 ใน 2128  หรอื 1 ใน 340 
พันลาน พันลาน พันลาน พันลาน  (Bunting S. &  Wei W. ,2006, 126)  ขณะท่ีระบบตรวจสอบ
ลายนิ้วมือท่ีดีท่ีสุดในโลกยังมีโอกาสซ้ํากันมากกวา คือ ประมาณ 1 ใน 100 พันลาน พันลาน 

แตในบางกรณี อาจไมสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของขอมูลในพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกสได เชน การเก็บขอมูลในหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอรขณะท่ีกําลังทํางานอยู 
หรือท่ีเรียกวาการเก็บขอมูลประเภท Volatile data ซึ่งหากปดเครื่องคอมพิวเตอรไปแลวขอมูลประเภท
นี้จะสูญหายไป หรือในกรณีท่ีผูตองสงสัยกําลังใชเครื่องคอมพิวเตอรในรานอินเทอรเน็ตคาเฟ          
เพ่ือตรวจสอบอีเมล ซึ่งมีการติดต้ังโปรแกรมประเภท Undo เอาไว หากปดเครื่องคอมพิวเตอรแลว เม่ือ
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เปดข้ึนมาใหม ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเคยกระทําไวจะหายไปและกลับคืนสูสภาพเดิมท้ังหมด ซึ่งการติดต้ัง
โปรแกรมดังกลาว มักมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันไวรัสคอมพิวเตอรและเพ่ือใหงายตอการดูแลรักษา 
 ในกรณีดังกลาว การยึดเครื่องคอมพิวเตอรของกลางสงใหเจาหนาท่ีตรวจพิสูจนหลักฐานอาจ
ไมมีประโยชน   ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองเก็บขอมูลจากหนวยความจํา และถายรูปภาพหนาจอตาง ๆ 
ท่ีปรากฏ หรือ จําเปนตองเปดดูขอมูลตาง ๆ ท่ีเปดอยูเพ่ือพิมพออกมาเปนพยาน หลักฐาน โดยควรให    
ผูตองสงสัยและพยานลงลายมือชื่อรับรองวา เปนเอกสารท่ีพิมพออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีผูตอง
สงสัยกําลังใชงานอยูจริง หากสามารถใสคําอธิบายประกอบโดยผูตองสงสัยเอง ก็จะเปนประโยชน
อยางมากในการรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวในชั้นศาล 
 
แนวทางท่ัวไปในการยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส  (Reyes A.& Wiles J.,2007, 274)   
  1. การรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีเกิดเหตุท่ัวไป 
  2. การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุในสวนท่ีมีพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส 
  3. การยึดอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อบันทึกขอมูลตาง  ๆ
       3.1  ระบุอุปกรณและสื่อบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
       3.2  กําหนดลําดับความสําคัญของอุปกรณและสื่อบันทึกขอมูล โดยพิจารณาจาก
ความเกี่ยวของของพยานหลักฐานกับรูปคดี 
       3.3  ยึดอุปกรณและสื่อบันทึกขอมูลตาง ๆ  
  4. การจดบันทึกรายละเอียด การติดปายประกาศ และการบรรจุของกลางเพ่ือเตรียมขนยาย 
  5. สงของกลางไปวิเคราะหและตรวจพิสูจน 
 
รายละเอียดข้ันตอนการตรวจคนและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส  
(U.S. Secret Service) 
  1. รักษาสถานท่ีเกิดเหตุใหคงสภาพเดิม กันผูตองสงสัยออกจากเครื่องคอมพิวเตอร โดยตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยของเจาหนาท่ีเปนอันดับแรก   
  2. เม่ือสถานท่ีเกิดเหตุมีความปลอดภัยแลว จึงวาดแผนท่ีสังเขป พรอมถายภาพเกบ็รายละเอียด
ทุกข้ันตอน  
  3. สวมถุงมือกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง เพ่ือปองกันการปนเปอนของลายพิมพนิ้วมือบริเวณ
เครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งบางกรณีอาจจําเปนตองตรวจพิสูจนเพ่ือยืนยันตัวผูใชเครื่องคอมพิวเตอร 
  4. ระบุจุดท่ีติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมด พรอมกําหนดชื่อจุดเพ่ือใชในการอางอิง 
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  5. กรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรปดอยู อยาเปดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเด็ดขาด หากเครื่อง
คอมพิวเตอรเปดอยู หามมิใหเปดดูแฟมขอมูล หรือคนหาขอมูลใด ๆ 
  6. ถาเครื่องคอมพิวเตอรเปดอยู ใหถายภาพหนาจอเครื่องคอมพิวเตอรขณะนั้น หากหนาจอดับ
ไปใหขยับเมาสเพ่ือใหจอภาพปรากฏกอนถายภาพบริเวณหนาจอ จากนั้นถายภาพดานหนา,ดานหลัง
เครื่อง และอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ ตลอดจนถายภาพสื่อบันทึกทางอิเล็กทรอนิกสท่ีอยูภายนอกท้ังหมด 
  7. ถามีเหตุผลเชื่อวาพยานหลักฐานท่ีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรกําลังจะถูกทําลาย ใหดึงสายไฟ
ออกจากหลังเครื่องคอมพิวเตอรทันที  
  8. ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองเก็บพยานหลักฐานจากหนวยความจํา (Volatile data) ควรเรียก
ผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการ สวนกรณีท่ีเห็นพยานหลักฐานปรากฏอยูชัดเจน ควรถายภาพและพิมพออกมา
เปนหลักฐาน โดยใหผูตองสงสัยลงลายมือชื่อรับรองไวดวย 
  9. จากนั้นใหดึงสายไฟฟาออกจากหลังเครื่องคอมพิวเตอร  ในกรณีท่ีเปนเครื่อง คอมพิวเตอร
แบบพกพา ตองถอดแบตเตอรี่ออกดวยเครื่องถึงจะหยุดการทํางาน ยกเวนในกรณีท่ีเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย ตองปดเครื่องดวยวิธีการ Shutdown ตามปกติ 
  10. ติดแผนปายสัญลักษณเปนคูเหมือนกันระหวางบริเวณข้ัวตอและตรงสายท่ีใชเชื่อมตอ 
เพ่ือใหสามารถระบุไดวาสายใด เชื่อมตอกับชองใด สวนชองเชื่อมตอใดท่ีไมไดใชงาน ก็ควรติดแผน
ปายสัญลักษณกําหนดไวดวยวาไมมีสายเชื่อมตอ 
  11. ดึงสายท่ีเชื่อมตอท้ังหมดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร 
  12. บรรจุเครื่องคอมพิวเตอรใสกลองสําหรับเคลื่อนยาย โดยปฏิบัติเชนเดียวกับวัตถุท่ีแตกได
งาย โดยพยายามหลีกเลี่ยงจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน คลื่นวิทยุในรถยนตสายตรวจ 
  13. ยึดสื่อบันทึกอื่น ๆ เพ่ิมเติม ตลอดจนเอกสารคูมือ และบันทึกตาง ๆ ท่ีอาจซอนอยูบริเวณ
ใกลเคียง ใตแปนพิมพ ตลอดจนในถังขยะ 
  14. บันทึกทุกข้ันตอนรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการยึดพยานหลักฐาน 

 ในกรณีท่ีตองตรวจคนและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความซับซอน เชน           
มีลักษณะเปนเครือขายคอมพิวเตอร (Network) , เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ซึ่งหากปด
อุปกรณดังกลาวแลวอาจเกิดความเสียหายตอธุรกิจไดนั้น ควรปรึกษากับผู เชี่ยวชาญกอน 
ดําเนินการ เพ่ือรวมในการวางแผนและใชเครื่องมือพิเศษในการสําเนาขอมูลโดยไมตองปดเครื่อง
คอมพิวเตอร และพิจารณาวามีความจําเปนตองเก็บพยานหลักฐานจากหนวยความจําของเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือไม โดยผูเชี่ยวชาญจะตองเตรียมเครื่องมือและซอฟแวรใหสอดรับกับการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอรเปาหมาย ซึ่งในปจจุบันนี้ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดต้ังกองบังคับการ
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ปราบปรามการกระทําความผิดท่ีเกี่ ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยี (บก.ปอท.) อยูในสังกัด 
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ใหเปนหนวยหลักในการสืบสวน ปราบปรามอาชญากรรม
เทคโนโลยี รวมถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอรดวย นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสดวย ท้ังนี้ยังมีหนวยงานสนับสนุนท่ีเปนหนวยหลักในการตรวจ
พิสูจนพยานหลักฐาน ก็คือ สํานักงานพิสูจนหลักฐานกลาง และวิทยาการเขตตางๆ ท่ีสามารถ             
ใหคําปรึกษา และรวมในการตรวจคนและยึดของกลาง ตลอดจนสงของกลางไปตรวจพิสูจนเหมือนกับ
คดีท่ัวไป 

   
ประเด็นท่ีมักรองขอใหตรวจสอบพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 ตรวจสอบวามีขอมูลชนิดใดบางอยูในเครื่องคอมพิวเตอร 
 ตรวจสอบเปรียบเทียบกับขอมูลตัวอยาง หรือ คนหาคําพูดท่ีอาจเกี่ยวของกับคดี 
 ตรวจสอบวันและเวลาท่ีขอมูลถูกสรางข้ึน ถูกลบ หรือ เปลี่ยนแปลงแกไข 
 การขอสําเนาขอมูลไฟลบางประเภท เชน ไฟลวีดีโอ, ไฟลเพลง, ไฟลเอกสาร เปนตน 
 การกูขอมูลท่ีถูกลบออกไปแลว 
  การถอดรหัสผาน 

 
ขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับผูตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 สรุปภาพรวมของคดี คําใหการพยาน ระบุประเภทของคดี 
 หมายเลข IP Address ชวงวันเวลาท่ีเกี่ยวของ 
 คําเฉพาะเจาะจงท่ีตองการคนหา เชน ชื่อคน, สถานท่ี, หมายเลขบัญชีธนาคาร, หมายเลข

โทรศัพท, หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน 
 ชื่อเลน หรือ นามแฝง ท่ีถูกใชโดยผูเสียหาย หรือ ผูตองสงสัย 
 รหัสผานท้ังหมด ท่ีใชโดยผูเสียหาย หรือ ผูตองสงสัย 
 ชื่อและเบอรโทรติดตอกลับของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในคดีนั้น  ๆ
 เอกสารประกอบคดีตาง ๆ เชน บันทึกการตรวจคนและยึดของกลาง 
 ระบุประเด็นท่ีตองการใหเจาหนาท่ีตรวจพิสูจน 
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ประเด็นคําถามท่ัวไป 
 เครื่องคอมพิวเตอรถูกใชท่ีไหน เม่ือไหร และเปนเครื่องท่ีเคยถูกใชงานหรือยัง 
 ใครท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟแวรตัวใดบาง จํานวนกี่คน 
 สื่อบันทึกทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ถูกเก็บไวท่ีใด 
 ลายพิมพนิ้วมือของใครบางท่ีอาจตรวจพบบนเครื่องคอมพิวเตอร 
 บุคคลท่ีสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรนั้น และสามารถเขาถึงและใชไดท้ังหมด หรือเฉพาะ

ขอมูลบางสวน หรือ บางโปรแกรม 
 ระดับความรูของผูใชเครื่องคอมพิวเตอรแตละคน 
 ชวงเวลาปกติท่ีผูใชแตละคนจะใชเครื่องคอมพิวเตอร 
 รหัสผูใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรคืออะไร จําเปนตองใชรหัสผานหรือไม ถาใชรหัสผาน   

คืออะไร 
 มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือไม เชื่อมตอดวยวิธีการใด เชน Modem, อินเทอรเน็ต    

ความเร็วสูง, สายเชา เปนตน 
 ผูเสียหาย หรือ ผูตองสงสัย มีอีเมลหรือไม ถามีใชชื่ออีเมลวาอะไร และตรวจสอบอีเมล      

ดวยโปรแกรมอะไร 
 มีการใชโปรแกรมเพ่ือควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรจากระยะไกลหรือไม อยางไร 
 มีการใชโปรแกรมพิเศษเพ่ือลบ หรือ เขารหัสขอมูลคอมพิวเตอรหรือไม อยางไร 
 มีการเปดเครื่องคอมพิวเตอรไวตลอดเวลาหรือไม 

ประเด็นคําถามดานการเงินและการขโมยขอมูล 
ผูเสียหาย 

 มีการตรวจพบสิ่งผิดปกติใด ๆ บางเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของผูเสียหาย 
 บัญชีธนาคารใดบางของผูเสียหายท่ีถูกแอบใช หรือถูกครอบครองกรรมสิทธิ์การใชงาน

โดยไมไดรับอนุญาต 
 ผูเสียหายเคยใหขอมูลในการใชงานกับบุคคลหรือหนวยงานใดบางหรือไม ถาเคยให

ขอมูลอะไร กับใครบาง 
 เคยกรอกขอมูลสมัครใชงานบัตรเครดิต หรือเอกสารกูยืมใด ๆบางหรือไม อยางไร 
 เคยบันทึกขอมูลสําหรับการใชงานไวในเครื่องคอมพิวเตอรหรืออีเมลหรือไม อยางไร 
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 มีเอกสารการแจงหนี้หรือเอกสารดานการเงินท่ีไมถูกสงมาใหผานทางอีเมลตามปกติบาง
หรือไม อยางไร 

 เคยตรวจสอบรายงานการใชบัตรเครดิตหรือไม ผลเปนอยางไร 
ผูตองสงสัย 

 ซอฟแวรท่ีใชงานมีอะไรบาง เก็บไวท่ีไหนและอยูในสื่อบันทึกรูปแบบใด  
 เครื่องคอมพิวเตอรมีซอฟแวร หรือ โปรแกรมสําหรับตรวจสอบรายงานทางการเงิน หรือ

มีเอกสารทางการเงินใด ๆ หรือไม อยางไร 
 เครื่องคอมพิวเตอรมีโปรแกรมสําหรับตกแตงรูปภาพหรือไม ถามี ใชโปรแกรมอะไร 
 มีสําเนาขอมูลบัตรตาง ๆ เก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม เพราะเหตุใด 
 คอมพิวเตอรถูกใชในการทําธุรกรรมซื้อขายแบบออนไลนหรือไม อยางไร 

 
ประเด็นคําถามในคดีลวงละเมิดตอเด็ก 
ผูเสียหาย 

 ผูเสียหายเคยพูดคุยแบบออนไลนผานทางหองสนทนาใดบาง ใชอีเมลและรหัสผูใชอะไร 
 ผูเสียหายใชอินเทอรเน็ต, อีเมล หรือ พูดคุย จากเครื่องคอมพิวเตอรอื่นบางหรือไม ถามี 

ใชจากท่ีไหน 
 ผูเสียหายใหขอมูลสวนบุคคล อันไดแก ชื่อนามสกุลจริง อายุ ท่ีอยู กับผูอื่นท่ีติดตอผาน

อินเทอรเน็ตหรือไม อยางไร 
 มีใครบางท่ีถูกบันทึกอยูในรายการสําหรับผูเสียหายติดตอดวยผานทางอินเทอรเน็ต 
 ผูเสียหายเคยบันทึกประวัติการสนทนาเก็บไวหรือไม อยางไร 
 ผูเสียหายใชโปรแกรมอะไรตรวจสอบอีเมล 
 ขอความหรือรูปภาพอะไร ท่ีระบุไดวาเปนการพยายามหรือเปนการลวงละเมิดทางเพศ

กับผูเสียหาย 
 ผูเสียหายเคยไดรับรูปภาพหรือสิ่งของใด ๆ จากผูตองสงสัยบางหรือไม อยางไร 
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ผูตองสงสัย 
 เครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมดของผูตองสงสัยอยูท่ีใดบาง 
 ผูตองสงสัยมีแหลงเก็บขอมูลออนไลนท่ีสามารถเขาถึงขณะเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือไม 

อยางไร 
 ผูตองสงสัยใชรหัสผูใชวาอะไร และใชหองสนทนาชือ่วาอะไร สามารถเขาถึงไดอยางไร 
 ผูตองสงสัยติดตอผานทางอินเทอรเน็ตกับใครบาง และติดตอดวยวิธีการใด 
 ผูตองสงสัยเคยเผยแพร(ดู)รูปภาพลามก(ของเด็ก)โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม        

ถาเคย เผยแพร(เก็บ)ไวท่ีใด หรือสงไปใหใคร 
 ผูตองสงสัยรูหรือไมวา การกระทําดังกลาวผิดกฎหมาย(ระบุชื่อกฎหมาย) 

ประเด็นคําถามในคดีบุกรุกระบบคอมพิวเตอร 
เครือขายภายในบานพักอาศัย 

 ทานสามารถระบุสายท้ังหมดท่ีถูกเชื่อมตอในระบบเครือขายกับคอมพิวเตอรหรือไม 
อยางไร 

 มีการกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรใชกับรหัสผูใชงานท่ีเฉพาะเจาะจงหรือไม อยางไร 
 ระบบเครือขายมีการเชื่อมตอเขากับระบบอินเทอรเน็ตหรือไม อยางไร 
 อุปกรณท่ีใชเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูท่ีใด กําลังเชื่อมตออยูหรือไม 
 ใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใหบริการ(ISP-Internet Service Provider)รายใด 
 เครื่องคอมพิวเตอรสามารถใชอนิเทอรเน็ตพรอม ๆ กันไดหรือไม 
 มีการใชเครือขายไรสายหรือไม อยางไร 

เครือขายในธุรกิจ 
 ใครเปนคนแรกท่ีพบเห็นสิ่งผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 
 บันทึกรายละเอียดสิ่งผิดปกติตาง ๆ ท่ีพยานแตละคนพบเห็น 
 ใครคือผูดูแลระบบเครือขาย บันทึกรายละเอียดการติดตอ 
 สงสัยพนักงานหรอือดีตพนักงานคนใดบางหรือไม เพราะเหตุใด 
 มีแผนผังการเชื่อมตอของระบบเครือขายหรือไม 
 มีการเก็บบันทึกขอมูลประวัติการใชงานตาง ๆ เพ่ือใชในการตรวจสอบยอนหลังหรือไม 
 ทานสามารถเก็บขอมูลประวัติการใชงานแยกออกมา เพ่ือใชสําหรับการสืบสวนไดหรือไม 
 มีการติดตอกับในเรื่องนี้กับเจาหนาท่ีของหนวยงานอื่นบางหรือไม อยางไร                                                   
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บทสรุป 
 ปจจุบันนี้ คงตองยอมรับวา พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสเขามามีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินคดีผานกระบวนการยุติธรรมเปนอยางมาก และมีแนวโนมท่ีจะเขาไปเกี่ยวของกับคดีตาง ๆ     
มากข้ึนเรื่อย ๆ อันสืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งการท่ีจะทําใหพยานหลักฐาน
ดังกลาวสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานทางคดีในชั้นศาลไดนั้น หัวใจสําคัญ  ก็คือการรักษา       
ความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส  
 องคความรูนี้พยายามอธิบายใหเห็นภาพรวมท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมและรักษา
ความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส โดยเริ่มตนจากการอางอิงหลักกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนหลักในการรับฟงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสของศาล    โดยศาลจะใชดุลย
พินิจ พิจารณาในเรื่องความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานเปนหลัก ดังนั้น ข้ันตอนการดําเนินการตาง ๆ 
จะตองทําตามกฎหมายและหลักการ โดยมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และปราศจากความ
เคลือบแคลงใด ๆ  ซึ่งโดยหลักการแลว การเก็บและรักษาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
กระทําโดยมิใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือหากจําเปนก็ตองพยายามเปลี่ยนแปลงใหนอยท่ีสุด โดย
สามารถอธิบายความจําเปนท่ีตองกระทําการดังกลาวได  และจะตองยืนยันใหไดวาพยานหลักฐานท่ียึด
มาจากท่ีเกิดเหตุนั้น เปนชิ้นเดียวกันกับพยานหลักฐานท่ีสงไปตรวจพิสูจน ซึ่งสามารถใชหลักการ
คํานวณตัวเลขแบบ MD5 เพ่ือชวยในการยืนยันความถูกตองตรงกันไดและใชหลักการรักษาหวงโซ
ของพยานหลักฐานประกอบ ประการสุดทายคือการตรวจพิสจูนและวิเคราะหของกลาง ซึ่งผูตรวจสอบ
จะตองกระทําการตรวจโดยมิใหเกิดการเปลี่ยน แปลงใด ๆ เชนเดียวกัน 
 ในสวนสุดทาย ไดนําแนวทางในการเก็บพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสมาปรับ              
ใหเหมาะสมกับการทํางาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป ซึ่งในระหวางปฏิบัติงานอาจ
ประสบกับเหตุการณท่ีไมไดกลาวถึง ก็สามารถยึดหลักการท่ีกลาว นํามาปรับใชใหเหมาะสมได 
นอกจากนี้    ยังไดเพ่ิมเติมในสวนของประเด็นคําถามท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการสืบสวน
สอบสวน และต้ังประเด็นคําถามเพ่ือสงตรวจพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะชวยใหเจาหนาท่ี
ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน ลดระยะเวลาในการติดตอประสานงานเพ่ือ        
ขอคําอธิบายเพ่ิมเติม  และหวังวาองคความรูนี้จะมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนา ในดานมาตรฐาน
การรักษาความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 
ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิดความยุติธรรมในสังคมไทย 
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ขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงาน 
 

ผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูกํากับการ รุนท่ี 75  จํานวน 60 คน 
องคความรูดานกระบวนการเก็บรวบรวมและรักษาความน าเชื่อถือของพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส เปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง  เพราะในปจจุบันมีอาชญากรรมท่ีเกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ขอมูลหลักฐานตาง ๆ ท่ีใชเปนพยานหลักฐานยืนยันการกระทําความผิด หากขาดความรู 
ความเขาใจอาจจะทําใหขอมูลหลักฐานตาง ๆ สูญสลายไป หรือถูกแกไขเปลี่ยนแปลงไดงายหรือทําให
พยานหลักฐานตาง ๆ ขาดความเชื่อถือได ดังนั้น เจาหนาท่ีตํารวจจึงจําเปนท่ีจะตองมีความรูในการเก็บ
รวบรวมและรักษาความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการยากในการปองกัน
และการสืบสวนสอบสวนจับกุมมาดําเนินคดีหากขาดความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  เนื่องจาก
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานท่ีไมสามารถนํามาเปนวัตถุพยานโดยสภาพได   
ในการนําพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสไปอางอิงเปนพยานหลักฐานทางคดีจึงอาจมีปญหาในการ
รับฟงพยานหลักฐานของศาล เพ่ือใหพยานหลักฐานมีความสมบูรณยิ่งข้ึน จึงควรดําเนินการใหมี
ข้ันตอนท่ีรัดกุมและมีการสืบสวนสอบสวนโดยผูชํานาญการ ประกอบไวดวย  ท้ังนี้ เ พ่ือให
พยานหลักฐานดังกลาวนาเชื่อถือและรับฟงได  ดังนั้น การมีความรู  ความเขาใจในการแสวงหา
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยการใชองคความรูดังกลาวมาดําเนินการ เพ่ือใหไดพยานหลักฐานท่ี
นาเชื่อถือและรับฟงได เพ่ือใหการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

------------------------------------------- 
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ระบบคอมพิวเตอร 
ขอมูลคอมพิวเตอร 
ขอมูลจราจรทาง 
คอมพิวเตอร 
ผูใหบริการ 
ผูใชบริการ 
พนักงานเจาหนาท่ี 
รัฐมนตรี 

หมวด ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

กระทําตอคอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอรกระทํา
ความผิด 

ม.๕: การเขาถึงระบบคอม
ฯ 
ม.๖: การลวงรูมาตรการ
การปองกันการเขาถึง 
ม.๗: การเขาถึงขอมูล
คอมฯ 
ม.๘: การดักรับขอมูลคอม
ฯ 
ม.๙: การรบกวนขอมูล
คอมฯ 
ม.๑๐: การรบกวนระบบ
คอมฯ 
ม.๑๓: การจําหนาย/ 
เผยแพรชุดคําส่ังเพื่อใช
กระทําความผิด 

ม.๑๑: Spam mail 
ม.๑๔: การปลอม
แปลง
ขอมูลคอมพิวเตอ
ร/เผยแพรเน้ือหา
อันไมเหมาะสม 
ม.๑๕: ความรับ
ผิดของผูใหบริการ 
ม.๑๖: การ
เผยแพรภาพจาก
การตัดตอ/
ดัดแปลง 
 

หมวด ๒ 
พนักงานเจาหนาท่ี 

พนักงานเจาหนาท่ี 

อํานาจหนาที่ (ม.๑๘): (๑) มีหนังสือ/
เรียกเพ่ือใหถอยคํา/เอกสาร (๒) เรียก
ขอมูลจราจร (๓) สั่งใหสงมอบขอมูลท่ีอยู
ในครอบครอง (๔) ทําสําเนาขอมูล           
(๕) สั่งใหสงมอบขอมูล/อุปกรณ                  
(๖) ตรวจสอบ/เขาถึง (๗) ถอดรหัสลับ             
(๘) ยึด/อายัดระบบ 

ขอจํากัด/การตรวจสอบการใชอํานาจ
(ม.๑๙): ย่ืนคํารองตอศาลในการใชอํานาจ
ตาม ม.๑๘ (๔)-(๘) , สงสําเนาบันทึก
รายละเอียดใหแกศาลภายใน ๔๘ ชม.,  
ยึด/อายัดหามเกิน ๓๐ วัน ขอขยายไดอีก 
๖๐ วัน (ม.๑๘(๘))  

การ block เว็บไซต พนักงานเจาหนาท่ีโดย
ความเห็นชอบของรมว.ทก.ย่ืนคํารองตอศาล   
(ม.๒๐) 

ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่:  (ม.
๒๒ ถึง มาตรา ๒๔)  

พยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบ อาง
และรับฟงมิได (ม.๒๕) 

การแตงตั้ง/กําหนดคุณสมบัติพนักงาน
เจาหนาที่/การประสานงาน (ม.๒๘-๒๙) 

คํานิยาม ม.๓ 

ม.๑๒ บท
หนัก 

ผูใหบริการ 

ม.๒๖: เก็บขอมูลจราจร 
๙๐ วันไมเกิน ๑ ป 

ม.๒๗: ไมปฏิบัติตาม
คําสั่งพนักงานเจาหนาท่ี
หรือคําสั่งศาล ระวาง
โทษปรับ 

พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มีผลบังคับใชภายหลังประกาศใช 
๓๐ วัน (ม.๒) 

การรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาตาม 
พ.ร.บ. ฉบับน้ี (ม. ๒๕) 

กรณีศึกษา 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทําความผิดนอก
ราชอาณาจักร ตองรับโทษภายใน
ราชอาณาจักร (ม.๑๗) 
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การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 
 มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ   
 
การเปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึง 
 มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอื่นจัดทําข้ึนเปน        
การเฉพาะ  ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น         
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ      
 
การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 
 มาตรา ๗  ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน     
สี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
การพิจารณาฐานความผิด  
 - การกระทําซึ่งเปนความผิดตามมาตรา 7 อาจตองมีการกระทําความผิดตามมาตรา 5 เสียกอน   
    
Hack ระบบโทรศัพทมือถือ มาตรา 5,7,9 
 เจาะระบบโทรศัพทมือถือ เพ่ือเขาไปเปลี่ยนแปลงขอมูลบัตรเติมเงินในฐานขอมูลของบริษัท 
 การเจาะระบบคอมพิวเตอรยังไมเปนความผิดตามกฎหมายไทย 
 ดําเนินคดีโดยต้ังขอหา ปลอมแปลง 
 ผูตองหาฟองกลับ กรณีมีแตหมายคนเขาจับกุมโดยไมมีหมายจับ  
 อางเปนเหตุซึ่งหนา 
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การปลอมแปลง 
 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส ไดแก การใชอุปกรณขโมยขอมูลบัตรเครดิต เม่ือลูกคามา
ใชบริการและชําระเงินดวยบัตรเครดิต เพ่ือนําไปทําบัตรเครดิตปลอม  
 ปจจุบันไดมีการเพ่ิมความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส เขาไปในสวนของ ความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมและการแปลง ป.อาญา  
 โดยบัตรอิเล็กทรอนิกส ไดแก บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรเติมเงิน บัตรเปดประตูหองของ
โรงแรม เหรียญโดยสารของรถไฟฟา  
 ซึ่งอาจอยู ในรูปแบบของ รหัสผู ใชงานและรหัสผาน โดยไม จํา เปนตองออกบัตร
อิเล็กทรอนิกสใหกับผูใชงาน  และรวมถึงสิ่งท่ีใชประกอบขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือระบุยืนยันตัวบุคคล 
ไดแก ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือระบุตัวบุคคล 
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การดักขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 
  มาตรา ๘  ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดักรับไวซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมี
ไวเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   
 

 
 
Virus, Malware, Keylogger 

• รานอินเทอรเน็ตคาเฟ 
• Unsecure Wireless  
• ไฟลแนบผานทางอีเมล เชน นามสกุล .exe, .com, .doc, .xls, .ppt, .pdf  เปนตน 
• USB Flash Drive 
• เว็บโป 
• ซอฟแวรเถื่อน 
• โปรแกรมสําหรับ Crack หรือ Keygen 

 
พิจารณาองคประกอบ 
  มาตรา ๙  ผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน  ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ    ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกิน 
หนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  

แอบบันทึก 
username &  
password 

ผูโจมตีระบบ 
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 “ขอมูลคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูล  ขอความ  คําสั่ง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอันใดบรรดา 
ท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย  
 
ตัวอยางคดีโกงคาโทรศัพทแบบเติมเงิน 
 

 
 
การรบกวนระบบคอมพิวเตอร 
 มาตรา ๑๐  ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 เหตุผล การกําหนดฐานความผิดคํานึงถึงการกอใหเกิดการปฏิเสธการใหบริการ (Denial of 
Service) เปนสําคัญ  
 
สแปมเมล (Spam Mail) 
 มาตรา ๑๑  ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปดหรือ
ปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ
บุคคลอื่นโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

  

  
 

 

  
 

 
 

 

ต้ังคา Call Divert ไปยังเบอรเปาหมาย 

28 



 

   

การกระทําซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคง 
 มาตรา ๑๒  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐  
 (๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือใน
ภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกิน       
สองแสนบาท  
 (๒) เปนการกระทําโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
ม่ันคงในทาง เศ ร ษฐกิจของปร ะ เทศ  หรือการบริการ สาธารณ ะ  หรือเ ปนกา รกร ะทําตอ
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สามปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท  
 ถาการกระทําความผิดตาม (๒) เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต  
สิบปถึงยี่สิบป 
เหตุผล กําหนดโทษหนักข้ึนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 
การใชอุปกรณ/ชุดคําส่ังในทางมิชอบ 
 มาตรา ๑๓  ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  
เหตุผล  จํากัดเฉพาะกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น ซึ่งแตเดิมรวมถึงฮารดแวร (อุปกรณ) ดวย  
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การนําเขา/เผยแพรเนื้อหาอันไมเหมาะสม 
  มาตรา ๑๔   ผูใดกระทําความผิดท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน    
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  (๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ
ประชาชน 
  (๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ี
นาจะเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 
  (๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับ
ความม่ันคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา                  
  (๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ท่ีมีลักษณะอันลามก และ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได  
  (๕) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอร
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  
คดีฉอโกง  มาตรา 14 (1) 
   นําภาพ รีสอรท โรงแรม ในประเทศไทย ไปเปดเว็บไซตรับจองท่ีพักในตางประเทศ 
    นําภาพมูลนิธิของประเทศไทย ไปเปดเว็บไซตรับบริจาคในตางประเทศ 
   หลอกลวงผานทาง e-mail วาทานเปนผูโชคดีไดรับรางวัล ใหติดตอกลับแลวหลอกลวงให
โอนเงินคาธรรมเนียมกลับไปให 
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 Actual Link 

 แนวทางการปองกัน   http://www.antiphishing.org/ 

   Phishing การหลอกลวงใหผูใชเขาไปในเว็บไซตเพ่ือทําธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกสของ
ปลอม เพ่ือขโมยรหัสผูใชงานและรหัสผาน แลวนําไปใชโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของตัวเอง 
   โทรศัพทหลอกลวงใหโอนเงิน? 
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คดีหม่ินประมาท / กอความเดือดรอนรําคาญ 
มาตรา 14 (1) ??? 
หม่ินประมาท  
 - ประชาชนท่ัวไป  
 - ความม่ันคง (การเมือง ?)         
  - สถาบันพระมหากษัตริย  
   - ขมขูผูนําประเทศอื่นผานทางอีเมล 
 
รูปแบบ 
  -  ผานทางกระดานขาวท่ีมีผูคนนิยมเขาไปเยี่ยมชม เชน www.pantip.com 
 - จัดทําเว็บไซตข้ึนมาโดยเฉพาะ บางครั้งตัดสินยากวาเปนความผิดหรือไม  จึงจําเปนตองให
ผูเสียหายแจงความกอนดําเนินการใด ๆ โดยเฉพาะเว็บไซตดานสิทธิมนุษยชน 
 -  เว็บไซตใหบริการรับฝากรูปภาพสวนตัวฟรี เชน www.keepalbum.com 

Click File 
Properties 
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  -  เว็บไซตรับฝากไฟลขนาดใหญฟรี เชน www.rapidshare.com  
  -  เว็บไซตรับฝากคลิปวิดีโอ  youtube.com 
  -  ทําตัวเปนผูหวังดี ชวยใหเกิดการเผยแพร โดยแจง URL หรือ ลิงคของเว็บไซตผิดกฎหมาย 
  
คดีเผยแพรภาพลามกอนาจารผานทางอินเทอรเน็ต  
  มาตรา 14(4)  ท่ีผานมามีการจับกุมประมาณ 10 กวาคดี เปนความผิดตาม ป.อาญา  มาตรา 287  
ฐานเพ่ือความประสงคแหงการคา เพ่ือแสดงอวดแกประชาชน ทําใหแพรหลายดวยประการใด ๆ        
ซึ่งสิ่งพิมพรูปภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก  ศาลพิพากษา จําคุกประมาณ 3-6 เดือน  ปรับ 3,000 บาท   
โทษจําคุกรอการลงโทษไวมีกําหนด ประมาณ 1-2 ป  
 ป 2550 มีการจับกุมเว็บไซตเผยแพรภาพลามกอนาจารในประเทศไทย ศาลพิพากษาลงโทษ
จําคุก 6 เดือน โดยไมรอลงอาญา 
 
File Sharing กับ มุมมองดานกฎหมาย 
 One-Way 

• Video        ->   www.youtube.com 
Save VDO ->   www.savevid.com 
  

• File     -> www.rapidshare.com 
   www.megaupload.com 

   www.easy-share.com 
      
N-Ways 

• P2P   ->  BitTorrent 
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การกําหนดบทลงโทษผูใหบริการ 
 มาตรา ๑๕  ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา 
๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๔ 
  
เหตุผล ผูใหบริการในท่ีนี้มุงประสงคถึงเจาของเว็บไซต ซึ่งมีการพิจารณาวาควรตองมีหนาท่ีลบเนื้อหา
อันไมเหมาะสมดวย  
 
การเผยแพรภาพซึ่งตัดตอในลักษณะหม่ินประมาท  
 มาตรา ๑๖  ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงไดซึ่ งขอมูล 
คอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติมหรือ
ดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด ท้ังนี้ โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอื่นนั้นเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ  
ไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต  ผูกระทําไมมี
ความผิด 
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 ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 
 ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร
ของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
 
คดีตัดตอภาพดารา เผยแพรผานอินเทอรเน็ต 
มาตรา 16 
 เกิดเหตุ  ระหวางเดือนมิถุนายน 2542 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2542  
 พิพากษา วันท่ี 22 มีนาคม 2545  
 พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ฐานหม่ินประมาทผูอื่น
โดยการโฆษณา จําคุก 1 ป ปรับ 40,000 บาท มาตรา 287 ฐานเพ่ือความประสงคแหงการคา เพ่ือแสดง
อวดแกประชาชน ทําใหแพรหลายดวยประการใดๆ ซึ่งสิ่งพิมพรูปภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก จําคุก      
1 ป ปรับ 6,000 บาท รวมจําคุก 2 ป   ปรับ 46,000 บาท  
 จําเลยใหการรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จําคุก             
12 เดือน ปรับ 23,000 บาท โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด 2 ป  
 
บทกําหนดโทษ 
 

ฐานความผิด โทษจําคุก โทษปรับ 
มาตรา ๕ เขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบ ไมเกิน ๖ เดือน ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๖ ลวงรูมาตรการปองกัน ไมเกิน ๑ ป ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๗ เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ ไมเกิน ๒ ป ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๘ การดักขอมูลคอมพิวเตอร ไมเกิน ๓ ป ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๙ การรบกวนขอมูลคอมพิวเตอร ไมเกิน ๕ ป ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร 
มาตรา ๑๑ สแปมเมล 

ไมเกิน ๕ ป 
ไมมี 

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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ฐานความผิด โทษจําคุก โทษปรับ 
มาตรา ๑๒ การกระทําตอความม่ันคง 
(๑) กอความเสียหายแกขอมูลคอมพิวเตอร 
(๒) กระทบตอความม่ันคงปลอดภัยของ
ประเทศ/เศรษฐกิจ 
วรรคทาย เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเกิน ๑๐ ป 
๓ ป ถึง ๑๕ ป 
 
๑๐ ป ถึง ๒๐ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ไมมี 

มาตรา ๑๓ การจําหนาย/เผยแพรชุดคําสั่ง ไมเกิน ๑ ป ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๑๔ การเผยแพรเนื้อหาอัน 
ไมเหมาะสม 

ไมเกิน ๕ ป  ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๕ ความรับผิดของ ISP ไมเกิน ๕ ป  ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๑๖ การตัดตอภาพผูอื่น 
           ถาสุจริต ไมมีความผิด 

ไมเกิน ๓ ป ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

 
 
หนาท่ีของผูใหบริการ 
 มาตรา ๒๖  ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาท่ีจะสั่ง ใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได 
 ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถระบุตัว
ผูใชบริการนับต้ังแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใช
บริการสิ้นสุดลง 
 ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
  เจตนารมณของกฎหมายตองการใหครอบคลุมถึงโทรศัพทแบบเติมเงินดวย 
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“ผูใหบริการ”  หมายความวา  
  (1)  ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือ ใหสามารถติดตอถึงกันโดย
ประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร   ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  หรือ 
ในนาม หรือ เพ่ือประโยชนของบุคคลอื่น  
  (2)  ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคลอืน่ 
“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา   
  อุปกรณ หรือ ชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมการทํางานเขาดวยกัน  โดยไดมีการกําหนด
คําสั่ง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอื่นใด  และ แนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ หรือชุดอุปกรณทําหนาท่ี
ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ   
 

ขอแนะนําการในปฏิบัติตัวเม่ือเกิดเหตุ 
• แจงความกับเจาหนาท่ีตํารวจในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ เชน ใชอินเทอรเน็ตจากท่ีบานและตรวจพบ

ขอความหม่ินประมาทผานทางเว็บไซต ก็ใหแจงความท่ีสถานีตํารวจซึ่งบานของผูเสียหาย
ต้ังอยู 

• กรณีท่ีพนักงานสอบสวนไมยอมรับคดี โดยอางวาไมมีความรู สามารถแจงพนักงานสอบสวน
ประสานมาท่ี บก.สสท. โทร. 0-2205-2627-8 เพ่ือขอรับคําปรึกษา 

• หากพนักงานสอบสวนยังยืนยันไมยอมรับแจงความ ใหไปพบผูบังคับบัญชาตามสายงาน     
เริ่มต้ังแต รอง ผกก.สืบสวนสอบสวน, ผกก. , ผบก. , ผบช. 

• หากยังคงไมไดรับความเปนธรรม สามารถรองเรียนไดท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน ท่ีบริเวณ      
ชั้นลาง อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
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เบอรโทรศัพท 

หมายเลขไอพี => หมายเลขโทรศัพท 

หลักการเช่ือมตอโทรศัพทผานทางอินเทอรเน็ต 
 

 
 

Internet 

Protocol Address (IP) –> เปรียบไดกับ บานเลขท่ี 
 203.150.3.242   คอมพิวเตอรเขาใจ 
Domain Name System (DNS) ->  เปรียบไดกับ ชื่อรานคา จํางายกวา www.police.go.th 
ตัวเลข คนเขาใจ 
 Domain ของอเมริกา                    ของประเทศไทย 
 .com   -  commercial      .co.th 
 .edu   -   education      .ac.th  
 .gov   -   government      .go.th  
 .mil    -   military   .mi.th  
 .org   -   organization      .or.th 
     .in.th   
 
คนหา IP & Date Time 
  Webboard -> ปกติเว็บบอรดสวนใหญจะแสดงหมายเลข ip และ เวลาในการสงขอความ หาก
ไมปรากฏตองสอบถามไปยังผูดูแลเว็บไซตนั้น  ๆ
      ตองระวัง เวลาของ Server เร็ว / ชา กวาความจริง 
      Server ท่ีดีจะตอง Sync เวลากับ Time Server 
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Email -> ตรวจสอบจาก Email Header ซึ่งปกติจะไมแสดง ตองกําหนดคาใหแสดงซึ่งจะมี
รายละเอียดของหมายเลข ip และวันเวลาในการสงขอความ  
      ตองระวัง Time Zone  
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http://www.thaisecondhand.com 

UURRLL    
www.thaisecondhand.com/_board/co/data/CO3306690.ht
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 สอบถามผูดูแลเว็บไซตดังกลาว และผูดูแลไดแจงหมายเลข IP ของผูท่ีลงประกาศขายสินคา คือ 
       IP: 203.113.20.60   วันท่ี ..................... เวลา ....... น. 
      
 จากนั้นจึงตรวจสอบวาหมายเลข IP: 203.113.20.60  เปนของผูใหบริการ 
อินเทอรเน็ตรายใด โดยเขาไปตรวจสอบท่ีเว็บไซตใหบริการตรวจสอบการจดทะเบียนโดเมนเนม 
    www.checkdomain.com 
 
 

 
 

สุดทาย ทําหนังสือไปสอบถาม ผูใหบริการอินเทอรเน็ตดังกลาว วา หมายเลข  IP: 
203.113.20.60   ซึ่งถูกใชเม่ือวันท่ี ..............  เวลา .......... น. ไดเชื่อมตอเพ่ือขอใชบริการอินเทอรเน็ต
ผานทางหมายเลขโทรศัพทเบอรใด   
  ผลลัพธท่ีได คือ เบอรโทรศัพท, สถานท่ีใชในการเชื่อมตอ, ผูขอใชบริการ  
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Email Header 
http://spamcop.net 
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http://headertool.apelord.com/ 
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http://www.timezoneconverter.com/cgi-
bin/tzc.tzc 
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Key ในการแกไขปญหาการกระทําผิดทางเทคโนโลยี คือ 
 ตองพยายามทําใหการกระทําธุรกรรมท่ีอาจกระทบตอสิทธิผูอื่นตองระบุตัวบุคคลท่ีกระทํา
ธุรกรรมนั้น ๆ ได  เพราะ เม่ือรูวากระทําไปแลวจะถูกจับกุมตัวดําเนินคดีได คนรายก็จะไมกลากระทํา
ความผิด  
 แตหากยังคงมีชองวางของกฎหมายเปดโอกาสใหหลบเลี่ยงกระทําผิดได ก็ตองหาทางปกปด
ชองวางดังกลาวใหเร็วท่ีสุด  
 โดยเฉพาะอยางยิ่งการเผยแพรวิธีการกระทําผิดของคนราย และยังหาทางแกไขไมได แตกลับ
นําไปเผยแพรผานสื่อ จนกระท่ังทําใหเกิดมีการลอกเลียนแบบเปนวงกวาง  
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ภาคผนวก 
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คณะผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณากล่ันกรององคความรู 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ    

เรื่อง  กระบวนการเก็บรวบรวมและรักษาความนาเช่ือถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 
1. พลตํารวจตรี อดิศร  งามจิตสุขศรี ผูบังคับการตํารวจทองเท่ียว  
2.   พันตํารวจเอก ศิริพงษ  ติมุลา  รองผูบังคับการ กองบังคับการ 
      ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยว 
      อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
3.   พันตํารวจเอก นิเวศน  อาภาวศิน ผูกํากับการกลุมงานตรวจสอบและ 

วิเคราะหการกระทําความผิดเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุน 
ทางเทคโนโลยี สํานักงานเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.   พันตํารวจเอก ไพบูลย  นอยหุน  ผูกํากับการกลุมงานอินเทอรเน็ต  
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี  
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5.   พันตํารวจโท สันติพัฒน พรหมะจุล รองผูกํากับการกลุมงานสนับสนุนคดี 
เทคโนโลยี กองบังคับการปราบปราม 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี กองบัญชาการสอบสวนกลาง  
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