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การศึ ก ษาเรื่ อ งสาเหตุ ข องการตกเป: น เหยื่ อ ในคดี ฉ อโกงซื้ อ ขายออนไลนB โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคB
1) เพื่อศึกษาสาเหตุและรูปแบบของการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB และ 2) เพื่อเสนอแนวทาง
ในการปFองกันการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณBเชิง
ลึกจากผูใหขอมูลสําคัญแบJงเป:น 3 กลุJม ไดแกJ กลุJมผูกระทําความผิดคดีฉอโกงซื้อขายของออนไลนB โดยมี
คุณสมบัติเป:นผูกระทําความผิดในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB กลุJมเจาหนาที่ตํารวจผูรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับซื้อ
ขายของออนไลนB และ กลุJมผูเชี่ย วชาญ/ผูทรงคุ ณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติ เป:นผูเชี่ยวชาญในคดี ฉอโกงซื้อขาย
ออนไลนB รวมจํานวนทั้งหมด 8 ทJาน
ผลการศึกษาพบวJา สาเหตุหลักของการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB สามารถแบJงออกได
เป:น 3 ประเด็นหลักคือ 1) ราคาสินคาที่ถูกกวJาปกติ 2) ความไววางใจในรานคาออนไลนBไมJตรวจสอบ และ
3) การรูไมJเทJาทันกลโกงออนไลนB ปPจจุบันมีผูที่ตกเป:นเหยื่อเป:นจํานวนมากขึ้น ซึ่งรูปแบบของการตกเป:นเหยื่อ
ในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนBพบบJอยมากที่สุดและมีลักษณะที่มีความเฉพาะ แนวทางในการปFองกันการตกเป:น
เหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB ยังคงพบปPญหาและอุปสรรคที่สําคัญคือ ประชาชนขาดความรูความเขาใจใน
การดําเนินการทางกฎหมาย ขาดความระมัดระวัง จึงทําใหเกิดคดีที่เพิ่มมากขึ้น สJงผลใหบุคลากรมีจํานวนไมJ
เพียงพอ ซึ่งมีความจําเป:นอยJางยิ่งที่ตองการบุคลากรความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรองรับสถานการณBคดี
ออนไลนB เนื่องจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเป:นไปดวยความยากลําบาก รวมการกําหนดนโยบายไปถึง
กฎหมายที่ขาดการยังคับใชกฎหมายอยJางเด็ดขาดและจริงจัง
คําสําคัญ: สาเหตุการตกเปนเหยื่อ, ฉอโกงซื้อขายออนไลน
Abstract
The objective of this research is to the causes of online fraud victimization, types of
victims and prevention of becoming victims. The research by using in-depth interview
method. Interviewers are offenders, police, and officers of Ministry of Digital Economy and
society.
The result shows that there are 3 major reasons lead people to become victims.
Firstly, the offenders make the price much cheaper than the original price. Therefore, victims
buy the goods without thinking. Secondly, people do not carefully examine the sellers
before making the payment. Lastly, people lack of knowledge about online shopping and do
not pay attention to the warning from the police department.
Keywords: Victimization, Online fraud
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บทนํา
ในปPจจุบันการใชอินเทอรBเน็ตแฝงไปดวยอาชญากรรมที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป:นเครื่องมือที่ชJวยทําให
อาชญากรหาประโยชนBจากการใชอินเทอรBเน็ต และเอาเปรียบผูบริโภคหากมิไดระมัดระวัง โดยปรากฏใหเห็น
เป:นกรณีศึกษาและเป:นขJาวในยุคปPจจุบันตลอดมา โดยมูลเหตุในปPจจุบันมักจะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดีย เชJน
Facebook Instagram Line Lazada Kaidee เป:นตน จนมีสถิติการกระทําผิดและถูกหลอกลวงทางออนไลนB
เพิ่ มสู ง ขึ้ น ทุ กปn โดยกองบั ง คั บ การปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(บก.ปอท.) อธิบายภาพรวมของภัยคุกคามทางไซเบอรBในยุคปPจจุบันวJา จากขอมูลสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสB (องคBการมหาชน) พบวJา สถิติ “ภัยคุกคามไซเบอรB” เติบโตขึ้นอยJางรวดเร็ว จากปn พ.ศ. 2554
ที่มีผูเขาแจงความแคJหลักรอย แลวเพิ่มเป:นหลักพัน ตั้งแตJปn พ.ศ. 2556 จากขอมูลสถิติดานภัยคุกคามไซเบอรB
ของไทยปnพ.ศ. 2557 ที่รวบรวมโดย ThaiCERT พบวJา Malicious Code หรือการโจมตีดวยไวรัสโปรแกรม
เป:นภัยคุกคามไซเบอรBเป:นอันดับหนึ่ง คิดเป:นสัดสJวนถึงรอยละ 43.3 และ Fraud หรือการหลอกลวงซื้อขาย
ออนไลนB เป:นภัยออนไลนBที่พบมากเป:นอันดับ 2 รองจาก คิดเป:นสัดสJวนถึง 25.2 (สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสB, 2562) จากสถานการณBในยุคปPจจุบันแสดงใหเห็นถึงคดีความที่เกิดขึ้นนั้นไดมีคดีออนไลนB
หรือคดีทางเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้น ซึ่งมีความแตกตJางจากยุคกJอน จึงทําใหรูปแบบของอาชญากรรมมี
การพัฒนาที่ซับซอนขึ้นไป โดยเฉพาะโลกออนไลนBซึ่งตองใชเวลาในการสืบหาพยานหลักฐาน ซึ่งรูปแบบของ
การตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB (Fraud) มีสถิติสูงรองลงมาจากการโจมตีดวยไวรัสโปรแกรม
(Malicious Code)
ตามขอมูลสถิติ ที่ไดกลJ าวมาขางตน ซึ่งผู วิจั ยเห็ นถึ งปPญ หาของผูที่ ตกเป:น เหยื่ อในคดี ฉอโกงซื้อขาย
ออนไลนBซึ่งกลายเป:นรูปแบบอาชญากรรมในปPจจุบันที่สรางความเสียหายอยJางมาก เนื่องจากผูคนในสังคม
สJวนมากเห็นวJา การซื้อขายของออนไลนBมีสะดวกสบาย จึงทําใหการซื้อขายของออนไลนBกลายเป:นที่นิยม แตJก็
ยังมีผูที่ขาดการพิจารณาไตรJตรอง ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบตัวตนรานคาออนไลนB จึงมักทําใหเกิด
ความเสี่ยงและตกเป:นเหยื่อไดงJาย ซึ่งเกิดขึ้นไดกับทุกเพศทุกวัย จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสาเหตุ
ของการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB เพื่อหาแนวทางในการปFองกันการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกง
ซื้อขายออนไลนBและการตกเป:นเหยื่อในคดีออนไลนBอื่น ๆ ที่อาจพัฒนารูปแบบอาชญากรรมทางไซเบอรBใน
อนาคตได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุและรูปแบบของการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB
2. เพื่อเสนอแนวทางในการปFองกันการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ โดยผูใหขอมูลสําคัญแบJงเป:น 3 กลุJม ไดแกJ 1.1) กลุJมผูกระทํา
ความผิดคดีฉอโกงซื้อขายของออนไลนB จํานวน 3 ทJาน โดยมีคุณสมบัติเป:นผูกระทําความผิดในคดีฉอโกงซื้อ
ขายออนไลนB 1.2) กลุJมเจาหนาที่ตํารวจผูรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับซื้อขายของออนไลนB จํานวน 3 ทJาน และ
1.3) กลุJมผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติเป:นผูเชี่ยวชาญในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB จํานวน 2 ทJาน
รวมจํานวนทั้งหมด 8 ทJาน
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2. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัย ผูวิจัยทําการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
อาชญาวิทยา สถิติการกระทําความผิด สถิติการแจงความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคดีฉอโกงซื้อขายของ
ออนไลนB
3. ขอบเขตดานสถานที่ สถานที่ที่ผูวิจัยใชในการศึกษาวิจัยไดแกJ สถานีตํารวจที่มีคดีเกี่ยวกับคดีฉอโกง
ซื้อขายของออนไลนB และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(บก.ปอท.)
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องสาเหตุของการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดวยการสัมภาษณBแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยผูวิจัย
ไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้
1. ผูใหขอมูลคนสําคัญ
ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกผูใหขอมูลคนสําคัญ ใชวิธีการเลือกผูใหขอมูลคนสําคัญแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยทําการสัมภาษณBจากผูใหขอมูลคนสําคัญ สามารถแบJงกลุJมผูใหขอมูลคนสําคัญ
และมีเกณฑBและคุณสมบัติในการคัดเลือกกลุJมผูใหขอมูลคนสําคัญ ดังตJอไปนี้ ดังนี้ 1) กลุJมผูกระทําความผิดคดี
ฉอโกงซื้อขายของออนไลนB จํานวน 3 ทJาน โดยมีคุณสมบัติเป:นผูกระทําความผิดในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB
2) กลุJมเจาหนาที่ตํารวจผูรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับซื้อขายของออนไลนB จํานวน 3 ทJาน และ 3) กลุJมผูเชี่ยวชาญ/
ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติเป:นผูเชี่ยวชาญในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB จํานวน 2 ทJาน รวมจํานวนทั้งหมด
8 ทJาน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใชการสัมภาษณBแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) มาเป:นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและจัดทําแบบสอบถามปลายเป|ด สัมภาษณBแบบเชิงลึก (In-depth Interview) แบบไมJเป:น
ทางการ โดยเครื่องมือในการวิจัยเป:นแบบสัมภาษณB จํานวน 3 ชุด ซึ่งประกอบดวย ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณB
สํ า หรั บ ผู กระทํ า ความผิ ด คดี ฉอโกงซื้ อขายออนไลนB ชุ ด ที่ 2 แบบสั มภาษณB สํ า หรั บ กลุJ มเจาหนาที่ ตํ า รวจ
ผูรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับซื้อขายออนไลนB และชุดที่ 3 แบบสัมภาษณBสําหรับผูเชี่ยวชาญคดีฉอโกงซื้อขาย
ออนไลนB
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาทําการขออนุญาตในการสัมภาษณBอยJางไมJเป:นทางการ มีการจดบันทึ กเป:นลายลักษณB
อักษร และการบันทึกเสียง เมื่อเก็บขอมูลจากการสัมภาษณBเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะดําเนินการถอดเทปจากบท
สัมภาษณB เพื่อเก็บเป:นขอมูลคนสําคัญในการวิเคราะหBและอภิปรายผลการวิจัยตJอไป
4. การวิเคราะหBขอมูล
ผูศึกษานําขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณBมาใชวิธีวิเคราะหBจากเนื้อหา (Content Analysis) โดย
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหB เพื่อนําไปสูJการตอบคําถามในการวิจัยในเรื่อง“สาเหตุของการตกเป:นเหยื่อในคดี
ฉอโกงซื้อขายออนไลนB” โดยการวิเคราะหBขอมูลผูศึกษาจะทําการวิเคราะหBแบบแยกประเด็นขอมูลในลักษณะ
การเขียนบรรยายแบบพรรณนาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลคนสําคัญโดยตรงเป:นหลัก
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ผลการวิจัย
จากการผลการศึกษาพบวJา สาเหตุหลักของการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB สามารถ
แบJงออกไดเป:น 3 ประเด็นหลักคือ 1.1) เมื่อเหยื่อพบเห็นราคาสินคาถูกกวJาปกติ อาจเป:นสินคาลดราคาหรือ
สินคาแจกแถม ทําใหการตัดสินใจในการตรวจสอบ ลดลง ขาดสติในการยั้งคิด เพราะเกรงวJาจะถูกคนอื่นซื้อ
สินคาตัดหนา แลวตนเองจะไมJไดสินคา 1.2) เมื่อเหยื่อใหความไววางใจและเชื่อใจในรานคาออนไลนBนั้นมาก
เกินไป โดยไมJมีการตรวจสอบตัวตน จํานวนยอดผูติดตามของรานวJาเป:นยอดผูติดตามจริงหรือไมJ รวมไปถึง
การตรวจสอบความคิดเห็นของผูที่เคยซื้อสินคาจากรานคาออนไลนBนั้น และ 1.3) เมื่อเหยื่อรูไมJเทJาทันกลโกง
ขาดการระมัดระวังและขาดการคิดพิจารณาในการเลือกซื้อสินคาทางรานคาออนไลนB เนื่องจากไมJติดตาม
ขJาวสารการจับกุมหรือคําเตือนจากหนJวยงานทางภาครัฐ โดยรูปแบบการฉอโกงออนไลนBนั้น มีหลากหลาย
รูปแบบ อาทิเชJน การฉอโกงโดยหลอกลวงใหรJวมลงทุน การฉอโกงหลอกลวงใหทํารายการที่ตูเอทีเอ็ม การ
ฉอโกงโดยปลอมตัวและปลอมที่อยูJอีเมลBใหโอนเงิน และการฉอโกงที่พบบJอยมากที่สุดคือ การฉอโกงซื้อขาย
ของออนไลนB เป:นรูปแบบที่สามารถใชหลอกลวงไดตลอด และมีผูที่ตกเป:นเหยื่อเป:นจํานวนมาก โดยมีรูปแบบ
วิธีการคือ จะนําภาพสินคามาลงขาย โดยที่สินคานั้นไมJมีอยูJจริงและราคาที่ถูกกวJาปกติ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อ ขาด
การระมัดระวัง ขาดการพิจารณา และขาดการตรวจสอบ เมื่อเหยื่อโอนเงินเพื่อสั่งซื้อสินคารานคาออนไลนBจะ
ไมJดําเนินการสJงสินคาใหกับเหยื่อ และไมJสามารถติดตJอกับรานคาออนไลนBนั้นไดอีก ในการสืบคนตัวตนของ
เจาของรานคาออนไลนBมีความยากลําบากตองใช เนื่องจากไมJมีการเป|ดเผยตัวตนที่แทจริง ซึ่งรานคาออนไลนB
เหลJานี้อาจไมJไดเป|ดเพียงรานคาเดียว อาจเป|ดรานคาออนไลนBในรูปแบบนี้กับหลายเว็บไซตBที่สามารถลงขาย
ของออนไลนBได โดยมักจะเป|ดตามเพจที่มีผูใชบริการเป:นจํานวนมาก ไดแกJ Facebook Instagram Line
Twitter Lazada Kaidee เป:นตน
แนวทางในการปFองกันการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB จากการศึกษาพบวJา เมื่อวJาพบ
ตกเป:นเหยื่อการฉอโกงออนไลนBแลว สามารถดําเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 343 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 341 และ พ.ร.บ.วJาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรB พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ซึ่งเป:นกฎหมายหลักในปPจจุบันที่ไดใชดําเนินตามกระบวนการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับคดีฉอโกงออนไลนB ที่ยังไมJมีการพัฒนาใหเขากับสถานการณBในปPจจุบัน อัตราโทษไมJหนัก
ขาดการบังคับใชกฎหมายอยJางจริงจัง เขมงวด ไมJมีการกําหนดนโยบายเพื่อนําไปสูJเปFาหมายในการดําเนินการ
การปราบปรามคดีออนไลนBที่ชัดเจน และยังพบปPญหาและอุปสรรคที่สําคัญคือ ประชาชนขาดความรูความ
เขาใจในการดําเนินการทางกฎหมาย เชJน ผูที่ตกเป:นเหยื่อที่มีมูลคJาความเสียหายไมJมากแตJไมJมาแจงความเพื่อ
ดําเนินคดี ทําใหเจาหนาที่ตํารวจไมJสามารถทราบขอมูลและสถิติไดอยJางชัดเจน ขาดความระมัดระวัง จึงทําให
เกิดคดีที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อคดีเพิ่มมากขึ้นสJงผลใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถมีจํานวนไมJเพียงพอตJอ ซึ่งมี
ความจํ า เป: น ที่ จ ะตองเพิ่ ม บุ ค ลากร และพั ฒ นาทั ก ษะบุ คลากรใหมี ความรู ความเชี่ ย วชาญในการรองรั บ
สถานการณBคดีออนไลนB เนื่องจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเป:นไปดวยความยากลําบาก ซึ่งตองใชเวลาใน
การคนหาพยานหลักฐานที่มีความซับซอน รวมไปถึงจัดตั้งบุคคลประสานงานกับหนJวยงานที่เกี่ยวของ ทํางาน
บูรณาการรJวมกันระหวJางหนJวยงาน การใหความรูกับประชาชนโดยทั่วไป และอํานวยความสะดวกใหกับบุคคล
ที่ตกเป:นเหยื่อ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สาเหตุและรูปแบบของการตกเปนเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลน
เมื่ อเทคโนโลยี ในปP จ จุ บั น ไดอํ า นวยความสะดวกมากขึ้ น จึ งไมJ อาจสามารถปฏิ เ สธไดวJ า ความ
สะดวกสบายกลายปPจจัยสําคัญในการซื้อสินคาออนไลนB เนื่องจากผูขายไมJตองมีการลงทุนเชJาพื้นที่ในการขาย
ของ ไมJตองเสียคJาใชจJายในการจางคนขาย ทําใหประหยัดคJาใชจJายมากยิ่งขึ้น สามารถลงขายสินคาไดไมJจํากัด
รูปแบบ สามารถลงขายสินคากับทางเว็บไซตBซื้อขายสินคาออนไลนBไดหลากหลาย อีกทั้งผูซื้อสินคาเกิดความ
สะดวกสบายในการเลือกชมหรือซื้อสินคาไดทุกที ทุกเวลา ผJานทางทั้งโทรศัพทBมือถือ และคอมพิวเตอรBโดยมี
เพียงการเชื่อมตJอสัญญาณทางอินเตอรB ทําใหการซื้อขายสินคาออนไลนBไดรับความนิยมอยJางแพรJหลายใน
ปP จ จุ บั น สอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของจุ ฑ ารั ต นB เกี ย รติ รั ศ มี (2558) พฤติ ก รรมในการซื้ อ สิ น คาผJ า นทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลนBของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความถี่ในการซื้อสินคาผJานทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลนBโดยเฉลี่ย (จํานวนครั้ง/เดือน) ของกลุJมผูซื้อสินคาออนไลนBที่ซื้อ 1-2 ครั้งตJอเดือน คิด
เป:น รอยละ 44 รองลงมาคือ นอยกวJา 1 ครั้งตJอเดือน คิดเป:น รอยละ 44 ซื้อ 3-4 ครั้งตJอเดือน คิดเป:นรอย
ละ 5 ซื้อ 5-6 ครั้งตJอเดือน คิดเป:นรอยละ 3 ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัย พัชญBสิตา เหลี่ยมทองคํา
และ นมิดา ซื่อสัตยBสกุลชัย (2561) พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนBของนักศึกษาในรายวิชาปฏิสัมพันธB
ระหวJ างมนุษยBกับ คอมพิ ว เตอรB พบวJา สื่ อสั งคมออนไลนB ที่นิย มใชคือ Facebook คิด เป: น รอยละ 100.0
รองลงมา Line คิดเป:นรอยละ 89.1 Youtube คิดเป:นรอยละ 84.8 Instagtam คิดเป:นรอยละ 37.0 อื่น ๆ
คิดเป:นรอยละ 26.1 และ Twitter คิดเป:นรอยละ 10.9 ตามลําดับ พบวJาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนB
ของผูตอบแบบสัมภาษณBสJวนใหญJ มีวัตถุประสงคBการใช งานเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน คิดเป:นรอยละ 93.5
รองลงมาสJงไฟลBงานตJาง ๆ คิดเป:นรอยละ 82.6 อัพเดทสถานะ คิดเป:นรอยละ 69.6 เลJนเกมสB คิดเป:นรอยละ
58.7 สืบคนขอมูลและซื้อ-ขายสินคา คิดเป:นรอยละ 26.1 เทJากัน และอื่น ๆ คิดเป:นรอยละ 10.9 ตามลําดับ
จะเห็นไดวJาจากงานวิจัยขางตนพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนBมีชJองทางมากมายในการโฆษณาเพื่อลงขาย
สินคาได สJงผลใหการซื้อขายสินคาออนไลนBเริ่มเติบโตขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล แตJเมื่อสังคมมีการ
พัฒนาไปตามกาลเวลา อาชญากรรมก็พัฒนาปรับตัวใหเขากับสถานการณBในปPจจุบันเชJนกัน โดยฉพาะอยJางยิ่ง
การกระทําความผิดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาออนไลนBหรือการฉอโกงซื้อขายออนไลนB ที่มีแนวโนมผูตกเป:น
เหยื่อเพิ่มขึ้น
สาเหตุและรูปแบบการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB จากการศึกษาพบวJา 1) สินคามี
ราคาถูกกวJาปกติ 2) ใหความไววางใจและเชื่อใจในรานคาออนไลนBโดยไมJมีการตรวจสอบ และ 3) รูไมJเทJาทัน
กลโกง ขาดการระมัดระวังไมJติดตามขJาวสารการจับกุม โดยรูปแบบของการฉอโกงซื้อขายออนไลนBมักจะเป:น
ในลักษณะ นําภาพสินคามาลงขาย โดยสินคานั้นไมJมีอยูJจริง ในราคาที่ถูกกวJาปกติ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อ ขาดการ
ระมัดระวัง และขาดการตรวจสอบ เหยื่อก็จะโอนเงินเพื่อสั่งซื้อสินคา เมื่อถึงเวลาก็จะไมJสJงสินคา และหลบหนี
ไมJสามารถติดตJอกับรานคาออนไลนBนั้นไดอีก ซึ่งไดผลประโยชนBมากและคุมคJา อีกทั้งผูกระทําผิดคJอนขาง
มั่นใจวJาเจาหนาที่จะติดตามจับกุมอยJางยากลําบาก เพราะไมJมีการเป|ดเผยตัวตนที่แทจริง จึงทําใหผูเสียหาย
ตกเป:นเหยื่อไดงJาย ซึ่งสามารถอธิบายไดตามหลักอาชญาวิทยา ในเรื่องของทฤษฎีเหยื่อวิทยา (Victimology)
โดยหลักแนวคิดเหยื่ออาชญากรรมเป:นศาสตรBที่วJาดวยเหยื่อ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเหยื่อหรือผูเสียหาย บทบาทของ
ผูเสียหาย ความสัมพันธBระหวJางเหยื่อกับอาชญากร สิ่งที่เป:นแรงจูงใหเกิดการกระทําความผิด (สุดสงวน สุธีสร,
2546) ในกรณี ดั งกลJ า วผู ที่ ต กเป: น เหยื่ อการฉอโกงซื้อขายออนไลนB จัด อยูJ ในประเภทผูเสี ย หายหรือเหยื่ อ
โดยตรง (Direct Victims) คือบุคคลผูถูกลวงละเมิด และไดรับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําผิด
กฎหมายนั้น ผูที่ตกเป:นเหยื่อสJวนใหญJจะเป:นผูที่อยูJในกลุJมวัยศึกษา ซึ่งคือ ผูเยาวB (The Young) เป:นพวกที่
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อJอนแอขาดประสบการณBงJายแกJการถูกหลอกลวง เนื่องจากโอกาสที่จะแจงความดําเนินคดีภายหลังมีนอย
เพราะไมJอยากใหผูปกครองทราบ และกลุJมผูที่มีรายไดนอย ที่เห็นแกJสินคาที่มีคุณภาพดีแตJราคาถูก จึงไมJมีการ
ตรวจสอบรานคาออนไลนB ซึ่งคือ พวกโลภ (The Acquisitive) เป:นผูเสียหายชั้นหนึ่ง คือ มีความปรารถนาที่
จะกระทําผิดและเป:นผูเสียหายเสียเอง อีกทั้งสองกลุJมนี้ ปรากฏวJามีสาเหตุของการรูไมJเทJาทันขJาวสารในการ
ปFองกันเพื่อไมJใหตกเป:นเหยื่อการฉอโกงซื้อขายออนไลนB จึงทําใหตกเป:นเหยื่อไดงJายมากยิ่งขึ้น
2. แนวทางในการปMองกันการตกเปนเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขายออนไลน
จากการศึ กษาพบวJา การกํ า หนดแนวทางในการปF องกั นการตกเป: น เหยื่ อในคดี ฉอโกงซื้ อขาย
ออนไลนB นั้ น พบปP ญ หาและอุ ป สรรคในการปF องกั น และแกไขปP ญ หาในคดี ฉอโกงซื้ อขายออนไลนB ซึ่ งมี อยูJ
3 ประเด็นหลัก ไดแกJ 1) กระบวนการดําเนินคดีและการสืบสวนและสอบสวนในคดีฉอโกงออนไลนB แมวJาใน
ปPจ จุบั นจะไดมีการพั ฒนาเปลี่ ย นแปลงแกไขมากขึ้ น แตJยั งไมJ ปรากฏวJ า มีบ ทบั ญญั ติ เฉพาะอั น เกี่ ยวกับ คดี
ออนไลนB มีเพียงแตJ กรณีการซื้อสินคาออนไลนBนั้นจะมีการดําเนินกฎหมาย เป:นความผิดฐานฉอโกงประชาชน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 “ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 341 ไดกระทําดวยการแสดง
ขอความอันเป:นเท็จตJอประชาชน หรือดวยการปกป|ดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกJประชาชน ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมJเกินหาปn หรือปรับไมJเกินหนึ่งหมื่น บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ..” และ พ.ร.บ. วJาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรB พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1) “ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตJอไปนี้ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมJเกินหาปn หรือปรับไมJเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (1) นําเขาสูJระบบคอมพิวเตอรBซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรBปลอมไมJวJาทั้งหมดหรือบางสJวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรBอันเป:นเท็จ โดยประการที่นJาจะเกิด
ความเสี ย หายแกJ ผู อื่ น หรื อ ประชาชน…” โดยจะเห็ น ไดวJ า ปP จ จุ บั น กฎหมายยั ง ไมJ มี ก ารพั ฒ นาใหเขากั บ
สถานการณBอาชญากรรมในปPจจุบันเทJาที่ควร ยังคงปรากฎคดีฐานฉอโกงออนไลนBเพิ่มขึ้น เนื่องดวยมีอัตราโทษ
ทางกฎหมายที่ไมJหนัก จึงทําใหผูกระทําความผิดเกิดความไมJเกรงกลัวกฎหมาย ดวยการกระทําความผิดฉอโกง
ออนไลนBนั้นมีความคุมคJาและไดเงินมาก ดานผูเสียหายที่มีมูลคJาความเสียหายไมJมาก และไมJเขามาแจงความ
ทําใหผูกระทําความผิดยอมเสี่ยงที่จะกระทําความผิดมากกวJา สอดคลองกลับหลักทฤษฎีอาชญาวิทยาเรื่องการ
ลงโทษเพื่อขJมขูJยับยั้ง (Deterrence) มีหลักดังนี้ 1) การลงโทษตองทําดวยความรวดเร็ว 2) ความแนJนอนใน
การลงโทษ และ 3) ความเครJงครัดหรือความรุนแรงในการลงโทษ โดยจะตองออกบทบัญญัติการลงโทษใหมาก
ขึ้น ซึ่งจะเป: นตั ว อยJา งในการยั บยั้ งปF องกั นไมJ ใหผู อื่ นคิ ด กระทํา ความผิ ดในลักษณะการฉอโกงซื้อขายของ
ออนไลนBไดอีก (ณัฐฐBวัฒนB สุทธิโยธิน, 2554) ในสJวนของการตรวจสอบสืบจับกุมและการขาดแคลนบุคลากร
ไดรับผลกระทบจากการเกิดคดีฉอโกงออนไลนBที่เพิ่มขึ้นจากการที่ประชาชนขาดความรูความเขาใจ ประกอบ
กับยังสJงผลตJอเนื่องไปถึงดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถมีจํานวนไมJเพียงพอตJอคดีที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมี
ความจํ า เป: น ที่ จ ะตองเพิ่ ม บุ ค ลากร และพั ฒ นาทั ก ษะบุ ค ลากรใหมี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ เพื่ อ รองรั บ
สถานการณBคดีออนไลนB ซึ่งตองใชงบประมาณและระยะเวลาในตรวจสอบพยานหลักฐานที่เป:นไปดวยความ
ยากลําบากและซับซอน และควรจัดตั้งศูนยBประสานงานใหความรูแกJประชาชน และใหความชJวยเหลือแกJ
ผูเสียหายในคดีออนไลนB รวมไปถึงการประสานบูรณาการรJวมกันระหวJางหนJวยงานที่เกี่ยวของในการทํางาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
2) ประชาชนขาดความรูความเขาใจ ในการดําเนินการทางกฎหมาย เชJน ผูที่ตกเป:นเหยื่อที่มีมูลคJา
ความเสียหายไมJมากไมJมาแจงความดําเนินคดี ทําใหเจาหนาที่ตํารวจไมJสามารถทราบขอมูลและสถิติไดอยJาง
ชัดเจน ขาดความไมJระมัดระวัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ศิริรัตนB ศรีสวJาง (2558) ปPจจัยที่สJงผลตJอพฤติกรรม
การปFองกันภัยจากอาชญากรรมคอมพิวเตอรBของผูใชคอมพิวเตอรB พบวJา การไดรับความรูดานความปลอดภัย
ไมJวJาจะเป:นการฝ…กอบรม การสื่อสารผJานสื่อตJาง ๆ เชJน หนังสือพิมพB อินเทอรBเน็ต โทรทัศนB เป:นตน จะทําให
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เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในตนเองและมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารที่ จ ะนํ า มาใชในการปF อ งกั น ภั ย จากอาชญากรรม
คอมพิวเตอรBมากขึ้นตามไปดวย จากผลการศึกษาเห็นวJายังคงมีประชาชนที่ยังขาดความรูความเขาใจในการ
ปFองกันตนเองไมJใหตกเป:นเหยื่อฉอโกงออนไลนB แตJหากไดรับการอบรมใหความรู หรือไดรับการประชาสัมพันธB
อยJางทั่วถึงแลวประชาชนก็จะเกิดความตระหนักรูถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
3) การกํ า หนดนโยบายและกฎหมายในการปF องกั น การกระทํ า ความผิ ด ในคดี อ อนไลนB จาก
การศึกษาพบวJา ยังไมJมีการกําหนดนโยบายในเรื่องคดีออนไลนBที่ชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายในการปราบปราม
ในเชิงรุก อันสJงผลใหกฎหมายที่ใชอยูJในปPจจุบันยังขาดการบังคบใชกฎหมายอยJางเด็ดขาด ไมJเห็นเป:นรูปธรรม
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีอาชญาวิทยาในเรื่องการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement Theory) การบังคับใช
กฎหมายในอันที่จะควบคุมการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ และปFองกัน
ภยันตรายที่เกิดขึ้นแกJสมาชิกในสังคม (สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และคณะ, 2556) เมื่อชJองวJางทางกฎหมายมีมาก
ทําใหผูกระทําความผิดไมJถูกดําเนินคดี การบังคับใชกฎหมายอJอนแอไรประสิทธิภาพ โทษของกฎหมายไมJมี
ความรุนแรง ทําใหผูกระทําความผิ ดเห็นวJาผลประโยชนBที่ไดรับมีมากกวJาผลเสีย จึงไมJเ กิดความเกรงกลั ว
กฎหมาย ดังนั้นเห็นวJาการกําหนดนโยบายมีความสําคัญเป:นอยJางยิ่ง ที่มีความเชื่อมโยงกับตัวบทกฎหมายที่จะ
นําออกไปใชบังคับ หากยังไมJมีการบังคับใชกฎหมายในรูปแบบใหมJ อยJางเชJนในคดีฉอโกงออนไลนBใหมีบท
เฉพาะแลว ประสิทธิภาพในการปFองกันการตกเป:นเหยื่อคดีฉอโกงซื้อขายออนไลนB รวมไปถึงบทบัญญัติในการ
ลงโทษผู กระทํ า ความผิ ด จะไมJ เ ห็ น เป: น รู ป ธรรม ไมJ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และอาจสJ ง ผลใหแนวโนมการเกิ ด
อาชญากรรมในรูปแบบการฉอโกงซื้อขายออนไลนBไมJลดลง
ขอเสนอแนะ
1. ดานการบังคับใชกฎหมายและนโยบาย
1) เสนอภาครัฐใหมีพัฒนาตัวบทกฎหมายใหมีความทันสมัยและมี ความเฉพาะที่เกี่ยวกับคดี
ออนไลนB รวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายอยJางเขมงวด และเพิ่มโทษใหมีความเด็ดขาดมากยิ่งขึ้น จะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในการปFองกันและปราบปราม
2) เสนอใหหนJวยงานที่เกี่ยวของประชาสัมพันธBใหประชาชนรับทราบถึงกลโกงในคดีออนไลนBให
มากยิ่งขึ้นโดยลงทางสื่อออนไลนBทุกทาง พรอมตัวอยJางคดีใหเป:นอุทาหรณB
3) เสนอใหสํานักงานตํารวจแหJงชาติ มีการอบรมจัดอบรมเจาหนาที่ตํารวจเพื่อรับเรื่องคดีออนไลนB
โดยเฉพาะตามสถานี ตํ า รวจทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เป: น การสรางองคB ค วามรู และทั ก ษะใหมJ ใ หเทJ า ทั น รู ป แบบ
อาชญากรรมที่เปลี่ยนไปตามสถานการณBในปPจจุบัน
4) เสนอภาครัฐใหตั้งศูนยBการใหความรูความเขาใจ ใหความชJวยเหลือเมื่อตกเป:นเหยื่อ และจัดตั้ง
บุคคลประสานงานกับหนJวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการ
5) เสนอผูใหบริการ เว็บไซตB แพลตฟอรBม หรือสื่อโซเชียลตJาง ๆที่มีสJวนรJวมในการซื้อขาย จะตอง
มีการเก็บ log ขอมูล และสJงมอบขอมูลดังกลJาวใหเจาหนาที่ฝ†ายกฎหมายดวยความรวดเร็ว เพื่อนําไปสูJการ
ติดตามผูกระทําความผิดมาดําเนินคดี
6) เสนอใหหนJวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐจัดทําบัญชีขอมูลผูตองสงสัยหรือผูที่เคยกระทําความผิด
เกี่ยวกับการฉอโกงซื้อขายออนไลนB ใหประชาชนสามารถตรวจสอบได
2. ดานการแกไขและปFองกันการตกเป:นเหยื่อในคดีฉอโกงออนไลนB
1) ควรเลือกซื้อของกับรานคาออนไลนBที่มีความนJาเชื่อถือ มีคนรูจักดี สามารถตรวจสอบชื่อราน
ชื่อบุคคล และประวัติการขาย ของรานนั้นได
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2) ไมJควรรีบโอนเงินทันที ควรตรวจสอบบัญชีทั้งชื่อบัญชีและเลขบัญชีของผูขาย วJามีประวัติการ
หลอกลวงจากขJาว หรือความคิดเห็นจากผูที่เคยตกเป:นผูเสียหายจากทางสื่อออนไลนBหรือไมJ
3) ไมJควรเห็นแกJสินคารานถูกเกินจริง ควรเปรียบเทียบราคากับหลายๆรานคา เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
4) หากตกเป:นผูเสียหายในฐานความผิดฉอโกง ใหดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
อาทิ เชJน บทสนทนาที่การติดตJอ หลักฐานการโอนเงิน ไปแจงความรองทุกขBมอบคดียังพนักงานสอบสวนตาม
ทองที่ที่เกิดเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อดําเนินคดีกับบุคคลที่กระทําความผิดจนถึง
ที่สุดตJอไป
5) ติดตามขอมูลขJาวสารที่เกี่ยวกับการฉอโกงออนไลนB หรือศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อไมJใหตก
เป:นเหยื่อ
6) นําเอาเทคโนโลยี สมัยใหมJเขามาใชในการประชาสัมพันธB เชJน การสรางไลนBบอทตรวจสอบ
ขอมูลของเลขบัญชี ที่ใชในกลโกง โดยมีการรับขอมูลจากเจาหนาที่ตํารวจ และเจาหนาที่ธนาคาร
7) ในคดีการฉอโกงออนไลนB แมวJามูลคJาความเสียหายนอย ก็ควรจะตองแจงความไวเพื่อให
เจาหนาที่ตํารวจเก็บเป:นขอมูล
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