
  

จากแชทรูมสูคลิปวิดีโอและแคมฟร็อก: 
วถิีชีวติออนไลนที่ตองรูเทาทัน

ในพ.ศ. 2549 ท่ีผานมา ปรากฏการณดานรายท่ีเก่ียวของกับ
การส่ือสารไฮเทครูปแบบตางๆ ทำใหสังคมไทยเร่ิมหันมามอง
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสือ่สารดวยสายตาท่ีไมไว
วางใจเทาไรนัก แตในยุคสมัยท่ีมือถือคืออุปกรณพ้ืนฐานท่ี
แทบทุกคนมีไวติดตัว อินเตอรเน็ต คือเคร่ืองมือสำคัญของ
การเขาถึงขอมูลและทางลัดสูโลกกวาง ปรากฏการณ “คลิปฉาว 
แชทเสียว และแคมฟร็อก” คงไมไดมีสาระสำคัญเพียงแคการ
ตั้งคำถามวา สังคมไทยจะควรหยุดยั้งหรือกาวใหทันกับ
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีกาวไกลหรือไม เทาน้ัน หากแตตองยอมรับ
ความจริง ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม วาขณะน้ีคนรุนใหมกำลัง
ใชชีวิตอีกดานของพวกเขาในแบบท่ี เรียกวา “ออนไลน” 
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ใหเกิดเหตุราย ขณะท่ีอีกกระแสพุงเปาไปท่ีการสนทนาออนไลน 
วาเปนส่ิงอันตรายเพราะกลายเปนเคร่ืองมือของการลอลวง7 

ถัดมาอีกไมนานมีขาวตอกย้ำกระแสหวาดวิตกท่ีสังคมมีตอการ
แชท เม่ือนักศึกษาหญิงคนหน่ึงเขาแจงความใหดำเนินคดีพระท่ี
ลวงละเมิดทางเพศหลังจากรูจักกันผานโปรแกรมแชท ซ่ึงฝายชาย
ไดหลอกลวงวาเปนนักศึกษาเชนเดียวกัน และออกอุบายใหฝาย
หญิงเดินทางไปพบท่ีวัด แลวขูวาจะเรียกเพ่ือนมารุมโทรมหาก
ฝายหญิงไมยอมหลับนอนดวย8  

นอกจากน้ี ยังมีการแชทผานเคร่ืองโทรศัพท ท้ังโทรศัพทพ้ืนฐาน
และโทรศัพทมือถือในระบบออดิโอเท็กซ เชน “แชทไลน โทร 
1900-1900-xxxx”, “1900 xxx xxx สายคลายเหงา,  “จีไลน 
สายสีมวง 1900 xxx xxx,  “มาคุยกับพวกเรานะคะ...จุบ...จุบ 
1900 xxx xxx”9   เม่ือพิจารณาจากจำนวนผูใชโทรศัพททุก
ประเภทแลวจะเห็นไดวาบริการแชทในลักษณะนี้มีฐานตลาด
ที่กวางกวาการแชททางอินเตอรเน็ตมาก  ถึงกลางป 2549 
ศูนยขอมูลคนหายเพ่ือตอตานการคามนุษย ของมูลนิธิกระจก
เงาเปดเผยวา มีเด็กสาวถูกลอลวงหายออกไปจากบานหลังจาก
มีการแชทผานระบบโทรศัพทน้ี รวม 12 คน ลวนเปนเด็กผูหญิง
อายุเฉล่ียต่ำกวา 15 ป และพบวาจำนวนเด็กถูกลอลวงจากการ
เลนแชทไลนในระบบออดิโอเท็กซมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ10 

วัฒนธรรมคลิป: สิทธิสวนบุคคล การละเมิด และ
อาชญากรรมทางเพศ
วิดีโอคลิป หรือภาพยนตรส้ันท่ีมักถายดวยโทรศัพทมือถือเปนท่ี
นิยมกันอยางแพรหลาย ในกลุมวัยรุนและคนหนุมสาว การเผย
แพรคลิปวีดีโอของเหตุการณตางๆ ท้ังเร่ืองนักเรียนหญิงตบกัน  
คลิปแฉท่ีเปดโปงความสัมพันธ  คลิปสวนตัวท่ีหลุดออกมาเผย
แพรสูสาธารณะ  และคลิปแบล็คเมล กลายเปนประเด็นท่ีถูกนำ
เสนอตอสังคมบอยคร้ังตลอดป 2549 

คลิปแอบถาย  คลิปหลุด  ชวงกลางปมีขาวการเผยแพรคลิปวิดีโอ
เหตุการณรุมโทรมนักเรียนหญิง 2 คนโดยนักเรียนชาย 5 คน 
มีความยาวประมาณ 3 นาที ในจังหวัดแหงหน่ึงของภาคกลาง11  ถัด
มาอีกไมถึงเดือนก็ปรากฏขาวคลายคลึงกันโดยเปนการรุมโทรม
นักเรียนหญิงโดยเพื่อนนักเรียนชาย แลวมีการแอบถายคลิป
วิดีโอไวและนำไปเผยแพรในเว็บไซตของโรงเรียน12   พอถึงปลายป
ก็มีขาวนาสลดใจเม่ือเด็กหญิงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ถูกรุนพ่ีอายุ 
14 ป และ 17 ป ขมขืนและแอบถายคลิปวิดีโอไวในโทรศัพทมือถือ
เพ่ือนำไปขายใหรานรับโหลดคลิปยานสำเพ็ง13  

คลิปแฉ-คลิปเปดโปงความสมัพันธ สวนใหญเปนเรือ่งของ
บุคคลท่ีมีความสัมพันธกันใกลชิด เคยถายคลิปวิดีโอไวดูเลน
สวนตัว แตตอมาเม่ือมีความขัดแยงจึงนำคลิปวิดีโอมา “แฉ” 
คือนำมาเปดเผยไมวาจะดวยเหตุผลที่ตองการตอรองผล
ประโยชน หรือตองการแกแคน หรือทำใหอับอาย อาทิ “รวบมือ
แพรคลิปโป แบลค็เมลอดีตแฟน” ฝายชายผูกระทำการยอม
รับวา ไดนำคลิปวีดิโอออกไปเผยแพรตามเวบ็ไซตตางๆ จริง 
เพราะโมโหท่ีถูกบอกเลิก และตองการใหแฟนใหมของฝายหญิง
ไดรูความจริง14 และขาว “สีกาลุยแฉเอง! แคนถูกทอดท้ิง พระครู
แจงจับโดนแบล็คเมล”  ซ่ึงฝายหญิงเปนผูวางแผนพาคนรักซ่ึงเปน
พระระดับเจาอาวาสไปรวมหลับนอนท่ีรีสอรตแหงหน่ึง  แลวใช
โทรศัพทมือถือถายคลิปวีดิโอขณะมีเพศสัมพันธเก็บไวเปนหลัก
ฐานมัดตัวเพ่ือไมใหเจาอาวาสไปคบหญิงอ่ืน และเม่ือมีปากเสียง
กันก็ไดนำคลิปวีดิโอดังกลาวออกมาขมขู แตเจาอาวาสทำทา

ชีวิตออนไลนของเยาวชนไทย
พฤติกรรมการใชอุปกรณส่ือสารสมัยใหม กำลังกลายเปนลม
หายใจของคนไทยจำนวนหลายลานคน โดยเฉพาะในกลุม
เยาวชนไทย  ดังรายงานจากสำนกังานสถติิแหงชาติท่ีสำรวจ
จำนวนผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตทั่วประเทศประจำป 
2549 พบวามีผูใชคอมพิวเตอรจำนวน 15.4 ลานคน หรือรอยละ 
26 ของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป และมีผูใชอินเทอรเน็ต 8.47 
ลานคน หรือรอยละ 14 โดยกลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป 
ใชอินเทอรเน็ตสูงสุด เม่ือเทียบกับกลุมอายุอ่ืนๆ การสำรวจคร้ัง
นี้ไดสอบถามถึงประเภทของอินเทอรเน็ตที่ใชในครัวเรือน
ดวย ซ่ึงพบวาครัวเรือนท่ีเช่ือมตออินเทอรเน็ต ใชอินเทอรเน็ต
ประเภทความเร็วสูงมากท่ีสุดถึงรอยละ 52.81  

สวนศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ สำรวจขอมูลผูใช
อินเตอรเน็ตเม่ือป 2548 พบวา เยาวชนอายุต่ำกวา 20 ป ใช
อินเตอรเน็ตเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12 ในป 2547 เปนรอยละ 21 โดย
ใชเวลากับอินเตอรเน็ตเฉล่ียสัปดาหละ 9.2 ช่ัวโมง และพบวา
เว็บไซตบันเทิงเปนเว็บไซตที่เด็กและเยาวชนเขาไปดูมากถึง
รอยละ 30 เม่ือเทียบกับรอยละ 2 ของการดูเว็บไซตเพ่ือการ
ศึกษา2  ในดานของโทรศัพทพ้ืนฐาน พบวาจำนวนผูขอใชเลขหมาย
โทรศัพทพ้ืนฐานมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป เชนเดียวกับจำนวนโทร
ศัพทสาธารณะตอประชากร ท่ีสำคัญคือ อัตราการใชโทรศัพท
มือถือท่ีกาวกระโดดจากรอยละ 22.5 ในป 2545 เปนรอยละ 
36.7 ในป 25483 ในป 2549 เม่ือมีการสำรวจประชากรอาย ุ6 
ปข้ึนไป ท่ัวประเทศ พบวาผูมีโทรศัพทมือถือ (ไมรวมเคร่ือง PCT) 
ท่ัวประเทศ มีจำนวน 24.74 ลานคน หรือรอยละ 424  

จึงไมนาแปลกใจที่ผลกระทบเชิงลบจากการใชอุปกรณไฮเทค
เหลาน้ี  จะเปดเผยตัวไมย่ิงหยอนไปกวาประโยชนท่ีสังคมไดรับ 
ในรอบป 2549-2550 การส่ือสารไฮเทคท่ีตกเปนขาวฮือฮาแกม
หวือหวา คือ การสนทนาออนไลน หรือท่ีเรียกกันส้ันๆวา “แชท” 
(chat) การถายและเผยแพร “คลิปวิดีโอ” (video clip) โดย
เฉพาะท่ีมาแรงแซงโคงคือ โปรแกรมอินเตอรเน็ต “แคมฟร็อก” 
(camfrog)

“แชท” ภัยออนไลนจริงหรือ ?
การสนทนาออนไลน หรือแชท แบงอยางกวางได 2  ประเภทคือ 
หองสนทนา (chatroom) ท่ีมีอยูตามเว็บไซตตางๆ กับโปรแกรม
สนทนาสำเร็จรูปที่ติดตั้งไวในคอมพิวเตอรสวนบุคคลซึ่งมี
หลายโปรแกรม แตท่ีฮิตท่ีสุดคือ โปรแกรมเอ็มเอสเอ็น (MSN 
Messenger)5 การสนทนาออนไลนเปดโอกาสใหผูใชอินเตอร
เน็ตสงขอความถึงกันและกันไดแบบสดๆ รอนๆ เรียกวาวินาที
ตอวินาที จึงเปนท่ีนิยมคอนขางสูงในหมูผูใชอินเตอรเน็ต 

ในเดือนพฤษภาคม 2549 ก็ปรากฏขาวช็อคสังคมไทยใหตอง
หันมาสนใจการสนทนาออนไลน คือ เหตุการณครูสอนภาษา
อังกฤษจากอุบลราชธานีถูกฆาตาย และห่ันศพเปนสองทอนใส
กระเปาเดินทางขนาดใหญ ไปแยกท้ิงตามพ้ืนท่ีตางๆ ในกรุงเทพ
มหานครเพ่ือทำลายหลักฐาน  ครูสาวคนน้ีรูจักคนรายโดยการ
สนทนาผานโปรแกรมสนทนาออนไลน   หลังจากน้ันจึงนัดพบ
กันท่ีกรุงเทพฯ และตอมาถูกทำรายถึงชีวิต โดยคนในครอบครัว
ตางไมมีใครรูจักคนรายคนน้ีมากอน6  ความเห้ียมโหดของคนราย
ไมไดเปนจุดสนใจของสาธารณชนมากเทาความสงสัยท่ีผูคนมีตอ
ครูผูถูกทำรายวา เหตุใดเธอจึงกลาเดินทางมาพบคนแปลกหนา 
กระแสความคิดเห็นในเว็บบอรดตางๆ ถึงกับฟนธงวา เร่ืองน้ีเกิด
ข้ึนเพราะผูหญิงไมดี หวังไดแฟนฝร่ังจึงเดินทางมาหาผูชายทำ
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ไมสนใจโดยอางวารูจักคนใหญโตในจังหวัด ฝายหญิงจึงนำคลิป
วิดีโอดังกลาวมาเปดเผยตอสาธารณะจนเปนขาว15 

ปรากฏการณคลิปวิดีโอถูกผูกโยงกับเร่ืองเพศของผูคนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของการเปนเครื่องมือเพื่อแสวงหา
ประโยชนทางเพศหรือผลประโยชนอ่ืน ไมวาจะเปนกรณีของการ
ละเมิดทางเพศแลวถายคลิปไวใชขมขูผูเสียหาย กรณีเกิดความ
สัมพันธซอนแลวใชคลิปเปนเคร่ืองมือในการ “แฉ” กรณีท่ีคลิป 
“หลุด” ไปอยูในมือของบุคคลอ่ืนและถูกนำไปขยายผลเชิงการ
ตลาดอยางในกรณีของรานรับซอมมือถือ เปนตน 

คลิปวิดีโอยังถูกใชเพ่ือประโยชนของการขยายเครือขายทางสังคม
ของบุคคลดวย ดังผลการวิจัยเร่ือง “การสรางอัตลักษณในอัลบ้ัม
ภาพออนไลน”  ท่ีวิเคราะหขอมูลอัลบ้ัมภาพออนไลนจำนวน 200 
อัลบ้ัมในเว็บไซต 3 แหงท่ีมีจำนวนผูใชบริการและรูปภาพอยูเปน
จำนวนมาก ไดบทสรุปท่ีนาสนใจวา การท่ีอัลบ้ัมภาพออนไลน
อนุญาตใหมีการต้ังช่ือ การคัดเลือกเพลง การสรางภาพแทนตน 
หรือ การคัดเลือกตัวละคร การแตงตัวใหตัวละคร และการเลือก
ฉากตางๆไดอยางอิสระ เปนการเปดโอกาสใหเจาของอัลบ้ัมภาพ
ออนไลนแสดงถึงตัวตนท่ีแทจริงของตนเอง ภาพท่ีโชวสวนใหญ
เลือกเฉพาะภาพท่ีดูดี มีการตกแตงภาพกอนนำภาพเขาสูอัลบ้ัม
ภาพออนไลน และใชเทคนิคตางๆ ท่ีดึงดูดใจคนดู เจาของอัลบ้ัม
ภาพออนไลนมักขอคะแนนโหวตใหกับอัลบ้ัมภาพของตน ซ่ึง
คะแนนโหวตจะเปนตัววัดการยอมรบัจากชมุชนแหงน้ี และยงั
เปนเคร่ืองมือเพ่ือสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ไมวาจะเปนการ
หาเพ่ือน หรือหาคูดวย16 

ธุรกิจขายคลิปวิดีโอเติบโตไมหยุดย้ัง มีการสำรวจพบวา แหลง
ขายคลิปวิดีโอมีอยู 3 แหลงใหญ คือ การขายหรือเผยแพรผาน
เวบ็ไซต ซึ่งคาดประมาณวามีอยูหลายรอยเว็บไซต มีทั้งที่ให
โหลดฟรีและตองชำระคาบริการกอนการโหลด โดยความถูก-
แพงน้ันข้ึนอยูกับประเภทและความยาวของคลปิเปนหลัก แหลง
ที่สองคือรานจำหนายโทรศัพทมือถือ ซึ่งขายวิดีโอคลิปเปน
บริการเสริมเพ่ือดึงดูดใหลูกคาทำการติดต้ังโปรแกรมอ่ืนๆ เชน 
โปรแกรมสำหรับดูหนังฟงเพลง โปรแกรมสำหรับดูภาพถาย 
ซ่ึงราคาคลิปจะอยูท่ีประมาณ 100 บาท ตอ 5 เร่ือง และแหลง
สุดทายคือ รานจำหนายวีซีดีหรือซีดีคลิป ซ่ึงขายแผนละ 100-
200 บาท โดยในหน่ึงแผนจะมีคลิปอยูหลายสิบเร่ือง17 

ใครเปนคนดูคลิป ในขณะท่ีสังคมในโลกออนไลนมีการเปด
เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับการโชว และแลกเปล่ียนคลิปวีดีโออยาง
เปนล่ำเปนสัน  สวนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนนี้ไดกลายเปน
เร่ืองของธุรกิจและเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหตลาดคลิปวีดีโอเฟอง
ฟูมาก ในอีกมุมหน่ึง ผูคนจำนวนมากเขาถึงและใชชีวิตในโลก
เสมือนจริงจนกลายเปนชุมชนออนไลน  มีการสรางพ้ืนท่ีของตัว
เองในชุมชนออนไลน   เชน  ไดอาร่ีออนไลน  อัลบ้ัมรูปออนไลน  
เพ่ือนำเสนอภาพตัวแทนของตนเอง  และท่ีนาสนใจคือสวนใหญ
น้ันนิยมเสนอวิถีทางเพศของตนเองอยางเปดเผย  ขณะเดียวกัน
ก็ติดตามเสพขอมูลของคนอ่ืนอยางกระหายใครรู ซ่ึงนาจะเปน
ปฏิกิริยาสะทอนกลับของส่ิงท่ีถูกสังคมและอำนาจของรัฐปกปด
ปดก้ันมานาน เม่ือมีชองทางใหแสดงออกอยางเสรีจึงกลายเปน
ปรากฏการณอยางท่ีสังคมไดรับรู  

แคมฟร็อก: พื้นที่สีเทาของสิทธิสวนบุคคลกับการ
ละเมิดตอสังคม
“แคมฟรอ็ก” เปนช่ือโปรแกรมคอมพวิเตอรใชสำหรับสนทนา

ออนไลน  ผูเลนสามารถสนทนากนัเปนกลุมและเหน็ภาพได
พรอมๆ กัน  ท่ีจริงโปรแกรมแคมฟรอ็กเปดตัวมาได 2-3 ปแลว 
มีการนำไปประยุกตใชงานกันหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  ใชเปน
เคร่ืองมือในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ  การสนทนาของกลุม
คนท่ีมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน เปนตน สำหรับสังคมไทย
น้ันรูจัก  “แคมฟร็อก”   ดวยน้ำเสียงและทาทีไมสบายใจในฐานะ
ของส่ือโปหรือชองทางแสดงออกเร่ืองเพศในทางลามกอนาจาร 
จากการเปดประเดน็ผานหนังสือพิมพโดยเริม่จากการเปดโปง
แคมฟร็อกในฐานะชุมชนออนไลนของคนชอบโชว ชอบแสดง
ออกเร่ืองเพศอยางเปดเผย จนเขาข้ันลามกอนาจาร อยางเชน 

“วัยรุนเมืองขอนแกน ฮิตเลน “CAMFROG” แชทไลนสด ท่ีทำ
เหมือนสถานีวิทยุกลายๆ แตมีดีเจพรอมทำทาย่ัวยวนอารมณ 
วันดีคืนดีโชวสดถายทอดทางเว็บใหชมดวย วัยรุนบางรายโดด
เรียนเลน ตำรวจเผย ไมรูจะเอาผดิอยางไร เพราะไมเขาขาย 
แตเปนเพียงท่ีรวมของกลุมคนผิดปกติทางจิตเทาน้ัน”18  

“ระบาดทางเน็ตจี้ไอซีทีชวยดูแล เสี่ยรานเน็ตรองกระทรวง
วัฒนธรรม โปรแกรม “แคมฟร็อก” โชวลามกเกล่ือน ติดต้ังท้ัง
ในบานและรานอินเตอรเน็ต ระบุเปนโปรแกรมในการสือ่สาร
ระหวางบุคคล แบงเปนหองสนทนาจำนวนมากทั้งไทยและ
ตางประเทศ โดยหองสนทนาสุดฮิตคือ หองท่ีมีการโชวอนาจาร 
ท้ังเปดหนังโป โชวแกผา เตนทาทางย่ัวยวน จนไปถึงการรวมเพศ 
แค 2-3 เดือน ท่ีผานมา มีผูใชบริการท่ีสมัครเปนสมาชิกนับ
แสนราย รองใหไอซีทีเขามาตรวจสอบหาตนตอ เพ่ือติดตามจับ
กุม พรอมท้ังปดหรือบล็อกโปรแกรมดังกลาวโดยเร็วท่ีสุด”19 

“ตะลึง!! คนไทยเลนเว็บ ‘แคมฟร็อก’ มากเปนอันดับ 3 ของโลก  
รองจากอเมรกิาและจีน นายกสมาคมผูดูแลเว็บไทยชงปญหา
ใหกรรมาธกิารฯ รับทราบ เรงผลกัดนัราง พ.ร.บ.วาดวยการ
กระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรออกมาใช ดาน ส.ธุรกิจอินเตอร
เน็ตออกโรงตานโชวลามกใน “แคมฟร็อก” จ้ีไอซีทีปดโปรแกรม
โดยเร็วท่ีสุด”20 

อะไรคือ “แคมฟร็อก””
แคมฟร็อก เปนซอฟตแวรของบริษัทแคมแชร (Camshare) ท่ี
สามารถใหผูใชแลกเปลี่ยนภาพจากเว็บแคมและเสียงผาน
ทางอินเทอรเน็ต  จึงนำไปใชในการประชุมออนไลนไดหลายคน
พรอมกัน แคมฟร็อกแตกตางจากโปรแกรมทั่วไปโดยผูใช
สามารถใชโปรแกรมบนเซิรฟเวอรของตัวเองได ปจจุบัน 
แคมฟร็อกมีการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิด และการแสดงวีดีโอ 
หลายอยางรวมถงึเร่ืองการทองเท่ียว กีฬา ภาษา วัฒนธรรม 
เลนเกมตอบปญหาออนไลน ซ่ึงก็รวมเร่ืองทางเพศ หรือการรวม
เพศออนไลน 

แคมฟรอ็ก มีการใชงานแบงออกเปนหอง โดยแตละหองแบง
ตามหัวขอในการสนทนา เชน หองสำหรับสำหรับฝกภาษา 
พูดคุยภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน รวมไปถึง
ภาษามือสำหรับคนพิการท่ีมีการเปดไวใหคนพิการสามารถคุย
ออนไลนหลายหอง นอกจากน้ียังมีหองสำหรับพูดคุยเร่ืองเพลง 
หรือเลาเร่ืองผี  แตการใชงานสวนใหญในแคมฟร็อกเปนการใช
เพ่ือดูและแสดงลามกทางอนิเตอรเน็ต  คนไทยเปนกลุมผูใช
บริการโปรแกรมแคมฟรอ็กมากเปนอันดับท่ี 3 ของโลก โดย
สวนหน่ึงใชเพ่ือรับชมการแสดงลามกอนาจารทางอนิเตอรเน็ต 
หรือไมก็แสดงลามกเสียเอง (แหลงขอมูล: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
http://th.wikipedia.org/wiki/Camfrog)
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ปฏิกิริยาของฝายตาง ใๆนสังคม 
ตลอดป 2549 เช่ือมตอกับป 2550 การเคล่ือนไหวของหนวยงานตอ
ปรากฏการณอันเน่ืองมาจากการส่ือสารไฮเทค ลวนตอบโตใน
เชิงลบ และมุงใชอำนาจรัฐเขาควบคุมหรือแมแตกำจัดเทคโนโลยี
การส่ือสารท่ีถูกมองวาเปนปญหา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารระบุวา จะดำเนินการปดเว็บไซตท่ีขายคลิปวิดีโอ
โปทันทีท่ีพบ แตกฎหมายไมสามารถดำเนินการกับผูกระทำผิด
ไดอยางทันทวงที  จึงแนะนำใหพอแมดูแลการใชอินเทอรเน็ตของ
ลูกหลาน โดยใสโปรแกรมปองกันท่ีเรียกวา HOUSE KEEPER 
เพ่ือบล็อกไมใหเด็กๆ เขาไปดูเว็บท่ีไมเหมาะสม  และไดผลักดัน
กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหา 
ดังกลาว โดย พ.ร.บ.ฉบับน้ีกำลังจะผานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และจะมีผลบังคับใชในเร็วๆ น้ี” 21   

อยางไรก็ดี กองบังคับปราบปรามการกระทำผดิตอเด็ก เยาวชน 
และสตร ีสำนักงานตำรวจแหงชาติ ช้ีวา กฎหมายทีใ่ชอยูใน
ปจจุบันก็สามารถนำมาใชเปรียบเทียบเพ่ือเอาผิดแกผูท่ีจำหนาย
หรือเผยแพรคลิปโปได เพราะผูท่ีเผยแพรภาพลามกอนาจารน้ัน
มีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 287 หากตำรวจพบเห็น
ก็สามารถจับกุมไดทันทีโดยไมตองมีผูเสียหายมาแจงความ 
ดังน้ันไมวาจะเปนการเผยแพรผานเว็บไซต โหลดลงโทรศัพทมือ
ถือใหลูกคา หรือแมกระท่ังสงตอไปใหเพ่ือนดู จะถือวามีความ
ผิดท้ังน้ัน โดยมีโทษจำคุกถึง 3 ป หรือปรับไมเกิน 6 พันบาท 
หรือท้ังจำท้ังปรับ และหากมีขอความท่ีทำใหบุคคลในภาพเส่ือม
เสียติดอยูในคลิปดวยก็มีโทษหนักข้ึนดวย22 

การไลบ้ีผูเลน หนทางท่ีเหน่ือยเปลา เพราะกฎหมาย
ตามไมทันสถานการณ 
ในขณะท่ีสมาคมธุรกิจอินเตอรเน็ทแสดงจุดยืนอยางเดนชัดวา 
ไมเห็นดวยกับการใชโปรแกรมแคมฟรอกเพ่ือโชวเร่ืองเพศ และ
ประนามรานบริการอินเตอรเน็ทที่มีโปรแกรมนี้ไวบริการลูก
คา สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ) ก็ออกมาระบุวา จะดําเนินคดีกับกลุมหญิงสาวท่ีโชว
เรือนรางผานโปรแกรมแคมฟร็อกประมาณ 10 คน สวนใหญเปน
นักธุรกิจและพนักงานประจำสำนักงานตางๆ โดยดีเอสไอจะเปน
เจาทุกขในการดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาวเอง เพราะถือวา
บุคคลดังกลาวสรางความเสียหายแกรัฐ23   

กระทรวงวัฒนธรรมก็มีทาทีในทำนองเดียวกัน โดยนางสาว
ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผูอำนวยการศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม ระบุวามีการติดตามเร่ืองน้ีมา 2-3 เดือนแลว 
เพราะมีผูปกครองและเครือขายเฝาระวังฯ ท่ีเปนเยาวชนและราน
อินเตอรเน็ต ไดแจงขาวเขามา ขณะน้ีรวบรวมขอมูลหลักฐาน
ของผูที่เปดบริการและผูใชไดครบแลว เรื่องนี้ปลอยไปไมได 
เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศและดำเนินการโดยคนไทย 
มเีซริฟเวอรอยูในประเทศไทย ตองใหตำรวจเขาไปตรวจสอบ
โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 
ที่ระบุไววา หามมิใหมีการเผยแพรภาพลามกอนาจารตอที่
สาธารณะ ซ่ึงผูกระทำผิดมีโทษจำคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 
6,000 บาท แตก็ถือวาเปนโทษท่ีนอยมากจึงมีการฝาฝนหรือ
ลักลอบกระทำผิดตลอดเวลา24 

ปญหาของกฎหมายท่ีไลไมทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
เปนประเด็นท่ีมีผูสะทอนออกมาบอยคร้ัง นายปรเมศวร มินศิริ 
ผูจัดการโครงการอนิเตอรเน็ตสีขาวเพ่ือเยาวชน ระบุวา “เร่ืองน้ี
เปนปญหาของเทคโนโลยีที ่ล ้ำสมัย แตกฎหมายและ

ระเบยีบของรฐัครอบคลมุไมถึง ไมทันสมัยพอ อยางไรกต็าม 
ขณะนี้ไดมีราง พ.ร.บ.วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร กำลังอยูในชวงของการพิจารณาแปรญัตติของคณะ
กรรมาธิการฯ ถือเปนจังหวะท่ีดีท่ีจะชวยผลักดันกฎหมายการใช
อินเตอรเน็ตออกมาและมีโทษรุนแรง” 25

ตอประเด็นน้ี  นายศิริพงษ วิทยวิโรจน  นักเขียนผูเช่ียวชาญดาน
อินเตอรเน็ต เขียนถึงสถานการณลาสุดเก่ียวกับแคมฟร็อกของ
ไทยเม่ือกลางเดือนกุมภาพันธ 2550 วา หองท่ีมีโชวลามกหาย
ไปหมดแลว เหลือแตหองสนทนากันปกติ โดยหากหองสนทนาใด
มีผูไมปฏิบัติตามกฎเกณฑผูดูแลหองก็จะ “ดีด” คนน้ันออกไป 
และสรุปใหขอคิดเรื่องการจัดการบนพื้นที่ออนไลนวา การ
กำกับดูแลท่ีดีท่ีสุดในสังคมอินเตอรเน็ตก็เหมือนสังคมอ่ืนๆ คือ 
สมาชิกตองดูแลกวดขนักันเอง  การใชอำนาจปดก้ันไมนาจะ
เกิดประโยชนอะไร 

ภัยออนไลนตองแกท่ีตนเหตุ
ในปรากฏการณการใชเทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาขอมูล หรือแสดง
ออกเร่ืองเพศน้ี  ส่ิงท่ีหนวยงานและส่ือมวลชนยังทำนอย ก็คือ
การยืนอยูเคียงขางเด็กและเยาวชนที่อยูในหองสนทนาตางๆ 
พรอมบอกใหรูถึงความเกี่ยวเนื่องและความเปนไปไดของ
กระบวนการธรุกจิภาพโป เปลือย เพ่ือใหผูเลนมองเหน็อยาง
รอบดานและรูเทาทัน  

ท้ังหมดน้ีเปนปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับคนท่ีเขามาใชชีวิตใน
สังคมเสมอืนจริง ดวยความรูสึกวาเต็มไปดวยเสรีภาพในการ
แสดงออกและการแสวงหาขอมูลใหมๆ โดยเฉพาะกับเรื่องที่
ถูกสังคมจริงปดก้ันตลอดมาอยางเร่ืองเพศ และเก่ียวของกับธุรกิจ
ท่ีไดกำไรจากการใชสิทธิเสรีภาพของผูคนเหลาน้ี ดังน้ัน ปฏิกิริยา
ตอบโตท่ีมุงประนามผูคนในโลกเสมือนจริงวามีพฤติกรรมเบ่ียง
เบนจากบรรทัดฐานเร่ืองเพศของสังคมจริง และพยายามเขาไป
จัดระเบียบชีวิตเสมือนจริงจึงเปนมุมมองและปฏิกิริยาที่ยังไม
ครอบคลุมท้ังหมดของวิถีชีวิตออนไลน  ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต
หรือโทรศัพทมือถือ ขณะที่ระบบธุรกิจที่เปนปจจัยชี้นำและ
ขับเคล่ือนการแพรขยายและบอยคร้ังยังละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ดวยน้ัน ยังถูกมองขามไป

อยางไรก็ตาม ก็เกิดทาทีใหมท่ีไมเนนการปดก้ันเปนหลัก ปรากฏ
ข้ึนในมหกรรมอนิเตอรเน็ตปลอดภัยและสรางสรรค 2550 ท่ี
อุทยานการเรียนรู เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2550 โดยมีขอเสนอ
โรดแมพเพ่ือปองกันเยาวชนตกเปนเหย่ือภัยออนไลนประกอบ
ดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ขจัดราย หมายถึง การใชกระบวนการ
ทางกฎหมายเขาควบคุมลงโทษ  ขยายดี หมายถึง สนับสนุนการ
ใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการเรยีนรูอยางสรางสรรค สรางภูมิคุมกัน 
คือ รณรงคใหเด็กและผูปกครองรูเทาทันภัยในอินเตอรเน็ต และ
พัฒนาระบบ โดยตองมีการสนับสนุนทางการเงินและเครือขาย27  

ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม โลกออนไลนไดเขามาแวดลอมชีวิต
ของผูคนอยางไมแบงแยกวาใครใชและใครไมใช สำหรับบุคคล
ในสังคม ทักษะการใชชีวิตในโลกออนไลนแบบท่ีตัวเองปลอดภัย
และในขณะเดยีวกันก็ไมทำรายผูอ่ืน จึงเปนส่ิงจำเปนของการ
ดำรงชีวิตในทามกลางความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร 
และสำหรับสังคมออนไลน การจัดระเบียบระบบธุรกิจออนไลน 
กำหนดกติกาท่ียุติธรรม และควบคุมอาชญากรรมรูปแบบใหมท่ี
มีการใชเทคโนโลยีการส่ือสารเปนเคร่ืองมือนับเปนเร่ืองสำคัญ 
จำเปน และเรงดวนอยางย่ิง    
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