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วัตถุประสงค ์: 
 1. สามารถแยกแยะประเภทการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งระบุข้อดี-ข้อเสียได้ 
 2. สามารถเข้าใจสื่อดิจิทัลชนิดต่าง ๆ รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันได้ 
 3. สามารถใช้ search Engine ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ตได ้
สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม : 
1. Digital Literacy 
 Digital literacy หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน            
อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด                           
ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงาน               
ในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ และ                 
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน 
 ความสามารถ 4 มิต ิ
  1. การใช้ (Use) 
  2. เข้าใจ (Understand) 
  3. การสร้าง (create) 
  4. เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน 
  1. การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
  2. การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
  3. การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 
  4. การใช้โปกรมประมวลค า 
  5. การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
  6. การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน 
  7. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
  8. การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
  9. การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 
 
 



2. ท าไมต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จึงท าให้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการท างานของข้าราชการ ซึ่งเป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศ              
จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด culture shock เนื่องจาก                
การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี และเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น                    
การสูญเสียการเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น 
 Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพ้ืนฐานที่จะเป็น           
ตัวช่วยส าคัญ ส าหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนในลักษณะ             
“ท าน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสร้างคุณค่า  (Value               
Co-creation) และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน (Economy of Scale) เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ข้าราชการ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้รับโอกาสการท างานที่ดี              
และเติบโตก้าวหน้าในอาชีพราชการ (Learn and Growth) ด้วย 

3. สิทธิและความรับผิดชอบ 
 3.1 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  จะกล่าวถึง 4 ประเด็น                       
ในลักษณะตัวย่อว่า PAPA 
  1) ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 

    • สิทธิในการควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น 
     • การละเมิดความเป็นส่วนตัว เช่น การเข้าไปอ่าน e-mail ของผู้อ่ืน, ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจจับ              
การท างานของพนักงาน, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสร้างเป็นฐานข้อมูลแล้วเอาไปขาย, ใช้โปรแกรม sniffer 
วิเคราะห์การใช้ internet ติดตามผู้ใช้เพ่ือท าการส่ง e-mail ขายสินค้า ท าให้เกิดอีเมลขยะ (junk mail) ที่ผู้รับ            
ไม่ต้องการเรียกว่า สแปม 
   2) ความถูกต้อง (Information Accuracy) 
     • ความถูกต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล 
     • ต้องมีผู้รับผิดชอบในเรื่องความถูกต้อง 
     • ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการบันทึก เช่น ถ้าให้ลูกค้าป้อนข้อมูลเอง ต้องให้สิทธิใน
การเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง 
     • ข้อมูลต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอ 
   3) ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 
     • สิทธิความเป็นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินที่จับต้องได้ หรืออาจเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา 

• ความเป็นเจ้าของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะหมายถึง ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เช่น 
 

ประเภท Software สิทธิในการใช้งาน 
software license ผู้ใช้ต้องซื้อสิทธิมา จึงจะมีสิทธิใช้ได้ 
shareware ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ก่อนที่จะซ้ือ 
freeware ใช้งานได้ฟรี และเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้ 



    • กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิในการกระท าใดๆ 
เกี่ยวกับ งานเขียน ดนตรี ศิลปะ 
    4) การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) 
     • ก าหนดสิทธิตามระดับผู้ใช้งาน ป้องกันการเข้าไปด าเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง 
     • ต้องมีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ 
 3.2 บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต 
   1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย หรือละเมิดผู้อ่ืน 
   2. ต้องไม่รบกวนการท างานของผู้อื่น 
   3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 
   4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 
   5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 
   6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 
   7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ 
   8. ต้องไม่น าเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
   9. ต้องค านึงถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับสังคมท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
   10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท 
 3.3 หลัก 3 ข้อ “พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์” ของการไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ คือ 
   1. ขออนุญาต 
   2. ให้เครดิต 
   3. ห้ามดัดแปลง 

4. การเข้าถึงดิจิทัล 
 การเข้าถึงดิจิทัล คือ ความสามารถในการค้นหาข้อมูล และสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยี 
สามารถใช้เครื่องมือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ ใช้ Search Engine ในการค้นหาข้อมูล          
ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า 

5. การสื่อสารยุคดิจิทัล 
 การสื่อสารยุคดิจิทัล คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนสารโดยสารที่ถูกสื่อออกไปสามารถแสดงผลได้                
หลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาระบบเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับ
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีแบบประสม (multimedia) และได้ออกผลผลิตเป็นการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 
การสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารทางโทรทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ 
 5.1 วิธีสื่อสารให้เข้าใจกับคนต่าง Generation 

  1) Baby Boomer (พ.ศ. 2489 - 2507) 
    แนวทางในการสื่อสาร : มีเหตุมีผล มีเป้าหมายที่ชัดเจน พูดคุยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน 
  2) Generation X (พ.ศ. 2508 - 2522) 
    แนวทางในการสื่อสาร : เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น พูดคุยแบบตรงไปตรงมา 
   



  3) Generation Y (พ.ศ. 2523 - 2540) 
    แนวทางในการสื่อสาร : มีความรวดเร็ว มีแนวความคิดริเริ่มใหม่ๆ และทันสมัย 
  4) Generation Z (พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป) 
    แนวทางในการสื่อสาร : ไม่ยุ่งยาก ไม่เป็นทางการ ใช้ค าพูดที่เข้าใจง่าย  

6. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 
 ในปัจจุบันการโจมตีผ่านช่องทางดิจิทัลเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก การที่ผู้ใช้ทราบถึงแนวทางการ
ป้องกันด้านความปลอดภัย เปรียบเสมือนกับการเสริมสร้างเกราะเพ่ือพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับผู้ไม่ประสงค์ดี                
ที่จะอาศัยช่องโหว่ในการโจมตีได้ทุกเมื่อ สิ่งแรกที่ผู้ใช้ควรมีติดตัวไว้ก็คือ “สติ” เมื่อไรก็ตามที่ผู้ใช้เจอปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น บริการดิจิทัลที่ใช้อยู่โดนโจมตีให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการเหล่านั้น
ทันที            การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายที่ไม่น่าไว้ใจ การเข้าชมเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัสแบบ HTTPS 
หรอืการที่ผู้ใช้คิดก่อนที่จะเข้าไปในเว็บไซต์บริการ หรือไฟล์เอกสารที่มีโอกาสสูงที่จะท าให้ผู้ใช้ถูกโจมตี 
  นอกจากนี้การตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ส าคัญเช่นกัน โดยการที่จะตั้งรหัสผ่านที่ดีได้
นั้น ควรจะมีปัจจัยที่ต้องค านึงถึงดังต่อไปนี้ ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ าและขั้นสูงของผู้ให้บริการแต่ละรายส่วนมากจะ
อยู่ที่ 8-16 ตัวอักษร และรหัสผ่านไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด หรือชื่อจริง                 
และนามสกุล รหัสผ่านควรที่จะมีองค์ประกอบทั้ง ตัวเลข ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก และอักขระพิเศษ 
รหัสผ่านควรมีความซับซ้อนมากพอ แต่ผู้ใช้ควรจะจดจ ารหัสผ่านได้ด้วยตนเอง ควรที่จะลงชื่อออกทุกครั้งเมื่อใช้
บริการผ่านอุปกรณ์สาธารณะ 

7. ความเข้าใจดิจิทัล 
 ความเข้าใจดิจิทัล หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้าง
ข้อมูลและสื่อในรูปแบบที่หลากหลายด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ดังกล่าว โดยไม่ถูก
ครอบง า และสามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม  

8. แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล 
 8.1 มารยาทในการใช้โทรศัพท์ในพื้นที่สาธารณะ 
   • ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์ โรงละคร 
   • ไม่รับสายเรียกเข้าขณะก าลังขึ้นรถโดยสาร หรือขับรถ ถ้าจ าเป็นควรใช้อุปกรณ์เสริม 
   • ระวังภาษาท่ีไม่สุภาพ 
   • ไม่ควรใช้โทรศัพท์ในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเล่นโทรศัพท์จนกลายเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้อ่ืน 
   • ไม่ควรใช้งานแล้วรบกวนผู้ อ่ืน  เช่น การแสดงความคิดเห็น (Comment) ในปัจจุบันเป็น                        
การวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้ค านึงถึงว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ จึงไม่ทราบสาเหตุ                  
ที่แท้จริง ดังนั้นจึงควรนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นทั้งความรู้สึกที่แสดงออกทางกิริยาและแสดงออกทางความรู้สึก              
 8.2 การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) คือ การประทุษร้ายหรือท าให้ผู้ อ่ืนอับอาย            
ผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล, การส่งข้อความ, บล็อก, เว็บไซต์, ชุมชนออนไลน์, เมสเซจ, และโทรศัพท์ 
สิ่งที่นักเลงไซเบอร์ตั้งใจคือการแสดงความเป็นศัตรูหรือแสดงออกในแง่ลบต่ออีกฝ่ายนั่นเอง  
  



  แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดการรังแกในโลกไซเบอร์ขึ้น 
   • บอกนักเลงคนนั้นให้หยุดเสียที ต้องบอกให้ชัดเจนและหนักแน่น 
   • ถ้ารู้ว่านักเลงอยู่ที่ไหน อาจส่งจดหมายไปที่บ้านเพ่ือเตือน ถ้านักเลงเป็นคนที่รู้จัก เช่น เพ่ือนของลูก 
อาจแจ้งกับอาจารย์ที่โรงเรียนให้ช่วยเหลือด้วย 
   • รายงานพฤติกรรมการรังแกต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ รายงานไปยังหน่วยงานที่ดูแลความเรียบร้อยของ
โลกออนไลน์ หรือบริษัทให้บริการโทรศัพท์ 
   • เซฟข้อความที่เป็นการรังแกเอาไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 
   • บล็อกไม่รับข้อความจากนักเลงคนนั้น 

9. สุขภาพยุคดิจิทัล 
 

กลุ่มโรคที่เกิดจากการท างาน สาเหต ุ การป้องกันและแก้ไข 
 

โรคคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรม 
(Computer Vision 
Syndrome) 
 
 
 

• เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน 2-6 ชั่วโมง ท าให้เกิด
อาการ ปวดเมื่อยตา แสบตา ตามัว 
• จ้องคอมพิวเตอร์นาน กะพริบตา
น้อย ท าใหต้าแห้ง, ตาแดง 
 

• กะพริบตาบ่อยขึ้น 
• พักสายตาทุก 15 นาที 
• มองระยะไกล 10-15 วินาที 
• บริหารดวงตา โดยกลอกนัยน์ตาเป็น
วงกลมซ้ายไปขวาสลับกัน ชายหางตา                
ไปทางซ้ายย้ายไปทางขวา 
• ตรวจสุขภาพตาปีละ 1 ครั้ง 

โรคออฟฟิศซินโดรม 
 (Office Syndrome)  

• อิริยาบถในการท างานไมเ่หมาะสม 
ท าให้ปวดกล้ามเนื้อ ล าคอ บ่า ไหล่ 
หลัง นิ้ว  ข้อมือ  
• นั่งท างานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
มากกว่า 6 ชม.  
 
 

• ปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมบริเวณ
ท างานให้เหมาะสม 
• นั่งตั้งศีรษะตรง  
• ระยะห่างดวงตากับจอภาพ 50-70 ซม.
หรือประมาณ 2 ฟุต 
• กล้ามเนื้อไหล่ผ่อนคลาย วางมือให้ถูกต้อง 
• แสงสว่างเพียงพอ 
• เปลี่ยนอิริยาบถ 

 



10. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ 
 10.1 ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce หรือ e-Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ เป็นช่องทางการค้าหนึ่ง
ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ขายและผู้ซื้อผ่านการค้าขายทางช่องทางออนไลน์ โดยมีตัวกลางผ่านระบบ                
การสื่อสารดิจิทัล อย่างเช่น การส่งข้อความออนไลน์ โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน หรือแม้แต่ช่องทางการค้าขายผ่านทาง
เว็บไซต์จากหน่วยงานที่เปิดช่องทางนี้ เช่น ตลาดกลางการซื้อขาย (marketplace) หรือบริการประกาศ                      
การซือ้ขาย (classified) โดยการที่จะขายสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัลคอมเมิร์ซ ควรค านึงถึงหลัก 6P ซึ่งประกอบด้วย  

 1. Product หรือผลิตภัณฑ์  
  2. Price หรือราคา  
 3. Place หรือสถานที่  
 4. Promotion หรือการส่งเสริมการขาย  
 5. Personalization หรือการให้บริการส่วนบุคคล  
 6. Privacy หรือการรักษาความเป็นส่วนตัว  

 10.2 การซื้อของผ่านเว็บไซต์ต้องระวังอะไรบ้าง 
     1. ตรวจสอบเว็บไซต์ของร้าน 
     2. เลือกร้านค้าที่มีเสียงตอบรับ 
     3. ซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ มีอายุ 
     4. มีการตอบค าถามจากผู้ขาย 
     5. ดูเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 
     6. ซื้อสินค้าที่ไม่ผิดกฎหมาย 
 10.3 เครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือ (Trustmark) 
     1. DBD Registered โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
     2. Smile Mark โดยส านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของ
การซื้อขายออนไลน์ Security, Privacy และ Transparency 
     3. Reliability Seal Program 
     4. buySAFE Seal 

9. กฎหมายดิจิทัล 
 9.1 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีเพ่ือก าหนดความผิดในการกระท าที่มี 
"ระบบคอมพิวเตอร์" เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา มือถือ สมาร์ทโฟน 
รวมถึงระบบต่างๆ ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟฟ้า ประปา ธนาคาร ประกอบด้วย พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีมาตราที่ส าคัญดังนี้ 
  



การกระท าความผิด พ.ร.บ. ปี 2550 พ.ร.บ. ปี 2560 (ปรับปรุง) 
1. ฝากร้าน, ส่ง e-mail 
ขายของ, สแปม 

มาตรา 11 ปลอมแปลงแหล่งที่มาและ
รบกวนคนอ่ืน 
     • ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 11 เพ่ิม ก่อให้เกิดการเดือดร้อน
โดยไม่เปิดให้ผู้รับบอกเลิกได้ 
   • ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

2. โพสต์ด่าว่า,  น าเข้า
ข้อมูลเท็จ   

มาตรา 11 น าข้อมูลเท็จและส่งต่อ  
     • จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา 15 ให้ความร่วมมือและยินยอม
หรือรู้เห็นเป็นใจ  
     • จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา 16 น าเข้าภาพตัดต่อ ส่งผลให้ผู้อ่ืน
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง อับอาย  
     • จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาท  

มาตรา 11 เ พ่ิม  ถ้ า ไม่ ได้ กระท าต่อ
ประชาชนแต่เป็นการกระท าต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง  
     •  จ าคุก ไม่ เ กิน  3 ปี  ปรั บ ไม่ เกิ น 
60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ            
ให้ยอมความได้ 
มาตรา 15 เพ่ิม โดนระงับการแพร่หลาย
และน าข้อมูลออก 
มาตรา 16 เพ่ิม รวมถึงการกระท าต่อภาพ
ของผู้ตายด้วย  
     • จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาท 

3 .  ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

มาตรา 12 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประชาชน 
     • จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาท 
มาตรา 12 หากก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
สาธารณชน หรือเศรษฐกิจ  
     • จ าคุกตั้งแต่ 3-15 ปี และปรับตั้งแต่ 
60,000-300,000 บาท  
มาตรา 12 ถ้าท าให้ผู้อื่นเสียชีวิต  
     • จ าคุกตั้งแต่ 10-20 ปี 

มาตร า  12  แก้ ไ ข  ล่ ว ง รู้ ม าต รก า ร               
การป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อ่ืนและน าไปเผยแพร่ในกรณีท่ีไม่เกิด
ความเสียหาย  
     • จ าคุกตั้งแต่ 1-7 ปี และปรับตั้งแต่ 
20,000-140,000 บาท 
มาตรา 12 แก้ไข หากเกิดความเสียหาย 
     • จ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 
20,000-200,000 บาท  
มาตรา 12 แก้ไข ถ้าท าให้ผู้อื่นเสียชีวิต  
     • จ าคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 
100,000-400,000 บาท 
 

4. การเผยแพร่ชุดค าสั่ง 
ห รื อ เ ค รื่ อ ง มื อ เ พ่ื อ
น าไปใช้ ในการกระท า
ความผิด 

มาตรา 13 การน าเครื่องมือดังกล่าวไปใช้
ในการกระท าความผิดในมาตรา 5 ถึง 11 
     • จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 13 เพ่ิม การน าเครื่องมือดังกล่าว
ไปใช้ในการกระท าความผิดในมาตรา 12  
     • จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 


