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การวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการระบบพิสูจนหลักฐานอาชญากรรมไซเบอร มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาวิเคราะหปuจจัยที่สDงผลตDอประสิทธิภาพการพิสูจนหลักฐาน และเพื่อพัฒนาองคความรูเพื่อ
อธิบายประสิทธิ ภาพการพิสูจนหลักฐานของอาชญากรรมไซเบอรที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การวิจั ย
ครั้ งนี้ ใชระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Methodology) และระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Methodology)
ผลการวิจัยพบวDา
1. ปu จจั ย ที่สD งผลตD อประสิ ทธิ ภ าพการพิ สูจ นหลั กฐานของอาชญากรรมไซเบอรที่ เกิ ด ขึ้น ใน
ประเทศไทยสามารถแบDงเปdนประเด็นสําคัญ คือ
1) ปuจจัยดานขอกฎหมาย-ฐานความผิด-เขตอํานาจ-ใครตองเปdนผูรับผิด-ลักษณะพยาน
2) ปuจจัยดานเทคนิค -เทคนิคพัฒนาตDอเนื่อง-การศึกษา-เทคนิคในการเก็บหลักฐาน
3) ปuจจัยดานแนวทางการปฏิบัติ-การประสานแนวทางปฏิบัติระหวDาง-ตํารวจ-อัยการ-ศาล
4) ปuจจัยดานวัฒนธรรม–วัฒนธรรมที่แตกตDางกันในแตDละประเทศ
2. องคความรูเพื่ออธิบายประสิทธิภาพการพิสูจนหลักฐานของอาชญากรรมไซเบอรที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย คือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมไซเบอรที่สําคัญ เชDน พระราชบัญญัติวDาดวย
การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติที่วDาดวยการทําธุรกรรมทางเล็กทรอนิกส
พ.ศ.2544 และกฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เปdนตน และกําหนดกฎของระบบการพิสูจน
หลักฐานอาชญากรรมไซเบอร 4 ขอ ไดแกD 1) ความสมบูรณของหลักฐาน 2) ระบุที่มาของหลักฐานได
3) บุคคลที่ดูแล หรือเก็บหลักฐานตองเปdนผูเชี่ยวชาญ และ 4) หลักฐานตองไดรับการตรวจสอบดวย
กระบวนการทางกฎหมาย
คําสําคัญ : ระบบพิสูจนหลักฐาน, อาชญากรรมไซเบอร
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Abstract
The Research topic of Study of process scientific crime detection system cyber
crime. There is an objective to analyze the factors affecting the efficiency and to
development of knowledge to explain the efficiency of cyber crime in Thailand. This
Research by the methodology of qualitative and quantitative research.
The research results were as follow :
1. Factors affecting the efficiency of cyber crime in Thailand can divided are:
1) Issues of law-offense-jurisdiction-who is responsible-the witness.
2) Technical issues-The continuous development-education-evidence
collection techniques.
3) Guidelines-Coordination practices between-police-prosecutor- court.
4) Culture- aculture that is different in each country.
2. Development of knowledge to explain the efficiency of cyber crime in
Thailand. The laws relating to cyber crime as Computer-related Crime Act B.E. 2550.
Electronic Transactions Act B.E. 2544. And Electronic Signatures Law etc. And Rules of
Forensic Cyber Crime 4 items are Preservation, Identification, Providing Expert and Rules
of Evidence.
Keywords : Scientific Crime Detection System, Cyber Crime
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1. หลักการและเหตุผล
จากการเจริญเติบโตอยDางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีแนวโนมจะ
ขยายตัวตDอไปอีกเรื่อย ๆ ไดนํามาซึ่งความสะดวกสบายความรวดเร็วฉับไว สDงผลใหชีวิตประจําวันของ
ผูคนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศงDายขึ้น แตDอยDางไรก็ตามนอกจากประโยชนมหาศาลที่ผูใชไดรับจาก
เทคโนโลยีอันทันสมัยนี้ สิ่งที่แฝงมาดวยคือภัยรายที่อาจคุกคามชีวิตและทําใหสูญเสียทรัพยสินเงินทอง
ไดอยDางงDายดายอีกดวย
ปu จ จุ บั น มี ห นD ว ยงานของตD า งประเทศหลายหนD ว ยงานที่ ทํา การสํ า รวจขอมู ล สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากอาชญากรรมไซเบอร เชD น CSI, IPRI สD ว นหนD ว ยงานของไทยที่ ทํา หนาที่
เก็ บ รวบรวมสถิ ติ ทางดานอาชญากรรมไซเบอร ไดแกD ศู น ยประสานงานการรั ก ษาความปลอดภั ย
คอมพิวเตอรประเทศไทย หรือ ไทยเซิรท หนDวยงานเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ สังกัดศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหDงชาติ หรือ เนคเทค ภายใตคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งจากรายงานการสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นของ CSI ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวDา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขโมยขอมูลทางคอมพิวเตอรมีมูลคDาสูงที่สุด รองลงมาคือ การฉอโกงทาง
คอมพิวเตอรและการปลDอยไวรัสตามลําดับ ในขณะที่ AusCert ประเทศ ออสเตรเลีย ไดทําการสํารวจ
ความเสียหายที่เกิดจากการกDออาชญากรรมไซเบอร พบวDา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขโมยขอมูล
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ทางคอมพิ ว เตอรมี มู ล คD า สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ การปลD อ ยไวรั ส และการเขาถึ งอิ น เทอรเน็ ต หรื อ เมล
โดยไมDไดรับ อนุญาตจากคนในองคกรตามลําดับ (ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT แมDฮDองสอน, 2557)
จากผลสํารวจป[ พ.ศ. 2553 อาชญากรรมออนไลนของนอรตันระบุวDา มากกวDา 2 ใน 3 ของ
ผูใชอินเทอรเน็ต ซึ่งเปdนวัยผูใหญDประมาณรอยละ 69 ตกเปdนเหยื่อของอาชญากรรมออนไลนถึง 14 คน
ตDอวินาที สDงผลใหมีเหยื่ออาชญากรรมออนไลนมากกวDา 1 ลานคน ทุกวัน ทั้งนี้ ผลสํารวจเกี่ยวกับการ
ปlองกันภัยคุกคามบนอินเทอรเน็ต ฉบับที่ 16 รายงานวDา จํานวนของอุปกรณสื่อสารไรสายที่มีความเสี่ยง
ตDอภัยคุกคามออนไลนเพิ่มขึ้นกวDารอยละ 42 ในป[ พ.ศ. 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับป[ พ.ศ. 2552 นับเปdน
สัญ ญาณเตือนวDา อาชญากรออนไลนกํ าลั งพุDงความสนใจและเปl า หมายมายัง อุ ปกรณสื่ อสารไรสาย
โดยรายงานจํานวนระบบปฏิบัติ การของอุป กรณสื่ อสารไรสายใหมD ๆ ที่ไดรับภัย คุกคามเพิ่มขึ้นจาก
115 ชนิด ในป[ พ.ศ. 2552 เปdน 163 ชนิด ในป[ พ.ศ. 2553 (Happyman Natchy, 2557)
ผลสํ า รวจเกี่ ย วกั บ การปl อ งกั น ภั ย คุ ก คามบนอิ น เทอรเน็ ต ฉบั บ ที่ 16 ของนอรตั น พบวD า
มีซอฟตแวรแปลกปลอมที่มีเอกลักษณและมีความหลากหลายกวDา 286 ลานชนิด จากป[ พ.ศ. 2552
ที่มีเพียง 240 ลานชนิด คิดเปdนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 19 อยDางไรก็ตาม จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
พบวDา มีผูใชอินเทอรเน็ตผDานโทรศัพทเคลื่อนที่เพียงรอยละ 16 ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่อัพเดทลDาสุด (นุชนาฎ ฟlาแสงสรรค, 2554)
ปuญหาทางดานอาชญากรรมไซเบอรมีปuญหาอยูDหลายประการ เชDน โครงสรางทางกฎหมาย
ทํ าใหเกิ ด ปu ญ หาดานการสื บ สวนสอบสวนทางดานอาชญากรรมไซเบอร กฎหมายและความรู ของ
พนักงานสอบสวน ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐาน และพิสูจนหลักฐานดิจิตอล ยังกาวไปไมDทันตDอ
การกระทําผิดทางดานอาชญากรรมไซเบอร เพราะปuจจุบันวิวัฒนาการของการกระทําผิดดังกลDาวกาวไป
ไกลมาก เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเปdนลักษณะของโลกไรพรมแดน
(Globalization) ความรูทางดานอาชญากรรมไซเบอรของเจาหนาที่รัฐยังมีนอย การศึกษา การคนหา
การเก็ บ รวบรวมพยานหลั กฐาน และระบบพิ สู จ นหลั กฐาน เปd น อี ก เรื่ อ งหนึ่ งที่ เ จาหนาที่ รั ฐ ยั ง ไมD มี
ความรูเพียงพอ การหาแนวทางและวิธีการตรวจพิสูจนใหมีวิธีการที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เปdนเรื่องที่ตอง
ดําเนินการ
จากความเปdนมาดังกลDาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทํ าการศึกษากระบวนการระบบ
พิสูจนหลักฐานอาชญากรรมไซเบอร โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและ
ตDางประเทศ รวมทั้งจากประสบการณของผูปฏิบัติงานทางดานอาชญากรรมไซเบอร ในแตDละหนDวยงาน
เพื่ อรวบรวมขอมู ล เกี่ ยวกับ ปuจ จัย นํ าเขา กระบวนการ ผลลัพธ รวมทั้งรูป แบบที่ ดี (Best Practice)
ตลอดจนปuญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของระบบพิสูจ นหลักฐานอาชญากรรมไซเบอรเพื่อนํามา
พั ฒ นางาน รวมทั้ ง ใชแบบสอบถามกั บ ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วของกั บ งานทางดานดั ง กลD า ว เพื่ อ นํ า
ผลการวิจัยที่ไดไปเปdนองคความรูในการแกปuญหาอาชญากรรมไซเบอร
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2. วัตถุประสงค1
2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหปuจจัยที่สDงผลตDอประสิทธิภาพการพิสูจนหลักฐานของอาชญากรรม
ไซเบอรที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
2.2 เพื่ อพั ฒ นาองคความรู เพื่ ออธิ บ ายประสิ ทธิ ภ าพการพิ สู จ นหลั กฐานของอาชญากรรม
ไซเบอรที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
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3. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจั ยครั้งนี้ ผู วิจั ยใชแนวทางการวิ จัย แบบผสมผสาน ระหวD างการวิจั ยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการศึกษาควบคูDกันไป
ดังนี้
3.1 การวิจัยในแนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผู วิ จั ย ไดทํ า การเก็ บ ขอมู ล เชิ งลึ กกั บ กลุD ม ตั ว อยD า ง ผลที่ ไดจากการวิ เ คราะหขอมู ล เพื่ อ
สนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัยที่จะนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหไดมา ซึ่ง
ขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ถูกตองและเชื่อถือได ประกอบดวยการคนควาจากเอกสารและ
บทความทางวิช าการที่ เ กี่ ย วของจากหลายแหD ง โดยผู วิ จัย คั ด เลือกจากประชากรผู ที่มีความรู และ
ประสบการณเกี่ ย วกั บ การทํ า สํ า นวนการสอบสวน รายงานการสื บ สวน กฎหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ
อาชญากรรมไซเบอร รวมทั้งวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจนหลักฐานอาชญากรรมไซเบอร
และประชาชนที่เคยเขาแจงความคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร สอดคลองกับประเภทของ
อาชญากรรมไซเบอร ซึ่งมี 6 ประเภท รวมประชากรเปlาหมาย ดังนี้
3.1.1 ขาราชการตํารวจ
3.1.2 เจาหนาที่จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.3 นักวิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัย
3.1.4 ผูพิพากษาที่มีประสบการณในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร
3.1.5 อัยการที่เคยดําเนินการสDงฟlองเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร
3.1.6 ประชาชนที่เคยเขาแจงความคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร
3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผูวิจัยไดทําการวิ จัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุป ระสงค เพื่อทดสอบ และยืนยันแบบจําลอง
สมการโครงสราง และความสัมพันธของตัวแปร โดยการสรางแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตDาง ๆ
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ กDอนการจัดเก็บขอมูลจากกลุDมตัวอยDาง แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ โดยผูวิจัยคัดเลือกกลุDมตัวอยDางทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจาก
ประชากรซึ่งเปd นพนั กงานสอบสวนในเขตพื้นที่ กองบังคั บการตํารวจนครบาล 1-9 เพราะเปdน พื้นที่
ที่มีการกระจายตัวของประชากรอยDางหนาแนDน และมีแนวโนมทางการเจริญของพื้นที่ในดานเทคโนโลยี
สมัยใหมDคDอนขางรวดเร็ว พนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบั ญ ชาการตํ า รวจสอบสวนกลาง และเจาหนาที่ ข องกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งคดีที่เกี่ยวของกับอาชาญากรรมไซเบอรอาจรวมอยูDในเรื่องการลักทรัพย
การยักยอกทรัพย ความผิดเกี่ยวกับทรัพยคดีหมิ่นประมาท คดีการเผยแพรDวัตถุที่เปdนลามกอนาจาร
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4. ผลการวิจัย
จากการวิ จั ย ศึ ก ษาในแนวทางเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็ บ ขอมู ล
เชิงลึกกับกลุDมตัวอยDางเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยนั้น พบวDา
4.1 ป…จจัยที่ส8งผลต8อประสิทธิภาพการพิสูจน1หลักฐานของอาชญากรรมไซเบอร1ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย สามารถสรุปไดดังนี้
4.1.1 ปuญหาดานขอกฎหมาย-ฐานความผิด-เขตอํานาจ-ใครตองเปdนผูรับผิด-ลักษณะ
พยาน
4.1.2 ปuญหาดานเทคนิค -เทคนิคพัฒนาตDอเนื่อง-การศึกษา-เทคนิคในการเก็บหลักฐาน
4.1.3 แนวทางการปฏิบัติ -การประสานแนวทางปฏิบัติ ระหวDาง -ตํารวจ-อัยการ-ศาล
4.1.4 วัฒนธรรม– วัฒนธรรมที่แตกตDางกันในแตDละประเทศ
โดยมีแนวทางแกไขปuญหา ดังนี้
1) กําหนดกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบุกรุก
ทางเครือขDายทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
2) จั ด ตั้ งกองบั งคั บ การสื บ สวนอาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร ในสั งกั ด สํ า นั กงาน
ตํารวจแหDงชาติ และ ศูนยรักษาความปลอดภัยขอมูลในเครือขDาย (Thai CERT) ในสังกัดของ NECTEC
เพื่อเปdนแหลDงศึกษา วิจัย ติดตามเทคนิค รวบรวม กรรมวิธีการ HACK และแนวทางปlองกัน ตลอดจน
การสืบสวนติดตามผูกระทําผิด รวมทั้งการจัดเก็บประวัติ Hacker ตDาง ๆ ไว และการประสานงานกับ
หนDวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในและนอกประเทศ
3) รวบรวม รายชื่ อและที่ ติ ด ตD อของ บุ คลากร ผู เชี่ ย วชาญ ทางดานนี้ ทั้ ง ในและ
ตDางประเทศ เพื่อประโยชนในการประสานงาน ขอคําแนะนํา ชDวยเหลือ ในกรณีเกิดเหตุวิกฤติ
4) กําหนดแผนสํารอง กรณีระบบเครือขDายหลักของประเทศ ไมDสามารถใชงานได
5) เผยแพรDประชาสัมพันธ ใหความรูแกD บุคคลทั่วไปใหตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งการเผยแพรDความรูเพื่อใหทราบถึงแนวทางการปlองกัน
4.2 องค1ความรู3เพื่ออธิบายประสิทธิภาพการพิสูจน1หลักฐานของอาชญากรรมไซเบอร1ที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย
4.2.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
4.2.2 ระบบการพิสูจนหลักฐานอาชญากรรมไซเบอร
เนื่ อ งจากกฎหมายของแตD ล ะประเทศในเรื่ อ งของการนํ า เสนอหลั กฐานนั้ น มี ค วาม
แตกตDางกัน จึงไดมีการกําหนดกฎของการนําหลักฐานดิจิตอลไปใชในชั้นศาล ซึ่งเปdนกฎที่มีการคิดคน
และพัฒนาในตDางประเทศจนไดรับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 4 ขอ ดังนี้
1) ความสมบูรณของหลักฐาน (Preservation)
2) ระบุที่มาของหลักฐานได (Identification)
3) บุคคลผูที่ดูแลหรือเก็บหลักฐานตองเปdนผูเชี่ยวชาญ (Providing Expert)
4) หลักฐานตองไดรับการตรวจสอบดวยกระบวนการทางกฎหมาย (Rules of Evidence)
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5. ข3อเสนอแนะ
5.1 ข3อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช3
5.1.1 อาชญากรรมไซเบอรมีรูปแบบตDาง ๆ และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ และ
คิด คนรู ปแบบไปเรื่ อย ๆ ในรู ปแบบ จึ งตองมี การพั ฒนาตามไปเรื่ อย ๆ วิ ธีการ และรูป แบบเดิม ๆ
พยานหลั กฐานอาจจะใชไมD ไดในบางครั้ ง ทํ าใหเกิ ด ปu ญ หาทางคดี ได ควรจะเริ่ มตนที่ ตั ว ผู ใชบั งคั บ
กฎหมายกDอนเปdนอันดับแรก และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อใหไดรับความรูที่ตรงตDอเปlาหมาย ซึ่งอาจจะ
ทําใหยังไมDมีความรูเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอรมากนัก จึงทํางานโดยมีประสิทธิภาพไมDเต็มที่
5.1.2 พนั ก งานสอบสวน รวมถึ ง เจาหนาที่ สื บ สวนที่ ป ฏิ บั ติ ห นาที่ ยั ง ขาดความรู
ความเขาใจในเรื่ องของระบบคอมพิ วเตอร และระบบอิน เทอรเน็ต เมื่ อผูเสีย หายมารองทุกขทําให
ไมDส ามารถดํ าเนิ นการตามกฎหมายไดในทั นที จึงควรมีการฝWกอบรมเพิ่ มเติ มความรู ทางเทคโนโลยี
อาชญากรรมไซเบอร และกฎหมายที่เกี่ยวของแกDพนักงานสอบสวนทั่วประเทศ โดยเฉพาะประเด็นการ
ตั้งคําถามของพนักงานสอบสวน เปdนเพราะขาดความรูทําใหตั้งคําถามอยDางไมDมีทิศทาง
5.1.3 พยานหลั ก ฐานหรื อ วั ต ถุ พ ยานที่ ใ ชในการพิ สู จ นหลั กฐาน ในหลายกรณี ไมD มี
ความนDาเชื่อถือ เนื่องจากขาดการครอบครองวัตถุพยานตามหลักสากล (Chain of custody) ซึ่งเปdน
การพิสูจนความเชื่อมโยงของพยานหลักฐานกับการกระทําความผิด ดังนั้น หนDวยงานที่เกี่ยวของจะตอง
มีระเบียบขอบังคับที่ชัดเจนในการบันทึกหลักฐานตามลําดับเวลา เพื่อแสดงถึงรายละเอียดในแตDละ
ขั้นตอนและพิสูจนการเชื่อมโยงหลักฐานดังกลDาวกับการกระทําความผิดนั้น ๆ หากขาดการตDอเนื่องของ
การครอบครองวั ต ถุ พ ยาน เมื่ อเขาสูD กระบวนการยุ ติ ธ รรมในชั้ น ศาล พยานหลั กฐานยD อมไมD เ ปd น ที่
นDาเชื่อถือในชั้นศาล
5.1.4 หนDวยงานที่เกี่ยวของควรจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการตรวจ
พิสูจนหลักฐานที่เกี่ยวของกับคดีทางดานอาชญากรรมทางไซเบอรที่มีความทันสมัย และใชเวลาใน
การตรวจพิสูจนนอย เคลื่อนยายไดงDาย และใหผลการตรวจพิสูจนที่ถูกตอง แนDนอน เพื่อลดระยะเวลา
และปริมาณงาน
5.1.5 การกDออาชญากรรมของผูกระทําความผิดสDวนใหญDอุปกรณที่ใชอันดับตน ๆ คือ
โทรศัพทมือถือ ซึ่งคนรายจะใชติดตDอสื่อสาร ดังนั้น รัฐบาลควรมีนโยบายใหมีการลงทะเบียนหมายเลข
โทรศัพทมือถือทุกหมายเลขทันทีที่เปnดใชบริการใหเหมือนกับการปฏิบัติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต
5.1.6 หนD ว ยงานที่ เ กี่ ย วของควรสรางความสั ม พั น ธกั บ ตD า งประเทศที่ มี ค วาม
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วกวDาประเทศไทย และทําการเปnดเครือขDายกับตDางประเทศให
มากที่สุดทั้งทางยุโรป และอเมริกา เพื่อรDวมกันแกไขปuญหาอาชญากรรมไซเบอร
5.1.7 หนD ว ยงานที่ เ กี่ ย วของควรสรางความตระหนั ก คื อ การสั ง เกตการณกระทํ า
ความผิดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น ในสังคม หรือลักษณะความผิดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่น มาเปdน
บทเรียนใหศึกษา ทําความเขาใจ และเผยแพรDความรูในการปlองกันแกไขปuญหาใหแกDประชาชน และ
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม
5.1.8 หนDวยงานที่เกี่ยวของควรมีการตรวจสอบ คือ การใชมาตรการตDาง ๆ สอดสDอง
ดูแลผูใหบริการประเภทตDาง ๆ และผูใชบริการ กDอนเกิดการกระทําความผิด เพื่อปlองกันอาชญากร
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5.1.9 หนD ว ยงานที่ เ กี่ ย วของควรมี ก ารวิ เ คราะห คื อ การศึ กษารู ป แบบการกระทํ า
ความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น อยD า งเปd น ระบบรD ว มกั น ทั้ งผู เสี ย หาย ผู ใหบริ การ และเจาหนาที่ ใ นกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อหาทางแกไขปuญหา และดําเนินคดีอยDางมีประสิทธิภาพ
5.1.10 หนDวยงานที่เกี่ยวของควรสรางเครือขDายพันธมิตร คือ การประสานงาน ใหความ
ชD ว ยเหลื อ รD ว มมื อกั น ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน ทั้ งตD า งองคกร และภายในแตD ล ะองคกร ซึ่ งจะชD ว ยให
การรวบรวมพยานหลั ก ฐาน ขอเท็ จ จริ ง ตD า ง ๆ ที่ ยุD งยากซั บ ซอน และกระจายอยูD ใ นองคกรตD า ง ๆ
สามารถทําไดอยDางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการประสานงานความรDวมมืออยDางเปdนระบบ เชDน
การผลักดันอยDาง โดดเดDน และเปdนรูปธรรมชัดเจน
5.2 ข3อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต8อไป
5.2.1 ควรศึกษาระบบพิสูจนหลักฐานอาชญากรรมไซเบอรในสDวนภูมิภาคอื่น ๆ เพราะ
มิติของอาชญากรรมไซเบอรในแตDละภูมิภาคอาจจะไมDเหมือนกัน จะทําใหไดรูปแบบและวิธีการอื่นที่
นํ า มาใชในการพั ฒ นา และแกไขปu ญ หาอาชญากรรมไซเบอรมี ม ากยิ่ ง ขึ้ น และมี ความทั น สมั ย อยูD
ตลอดเวลา
5.2.2 เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานทางดานการแกไขปuญหาอาชญากรรมไซเบอร และ
การตรวจพิ สู จ นหลั ก ฐานทางดานอาชญากรรมไซเบอร จะตองมี ก ารพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านใหมี
ความเทDาเทียม และมีความกาวหนามากกวDาอาชญากร โดยเฉพาะความสนใจในการศึกษางานวิจัยของ
ตDางประเทศที่มีความกาวหนา การศึกษาหาความรู และผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของจะเปdนประโยชน
ตองการปฏิ บั ติ ง านไดอยD า งจริ ง จั ง และเปd น รู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น เพราะการศึ ก ษาวิ จั ย เปd น เรื่ องที่ มี
ความสําคัญมาก รวมทั้งใหความสนใจตDอวิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีความเจริญ และสลับซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น
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