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Ethics in IT 

  ระบบขอมูลสารสนเทศนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมท้ังสภาพแวดลอมท่ี

เก่ียวของดวย แผนกสารสนเทศเพ่ือการจัดการมีนโยบายท่ีแนนอนในการจัดการขอมูลใหเกิดความปลอดภัย ใชอยางถูกตอง 

และเปนประโยชน ซ่ึงเราจะกลาวถึงรายละเอียดในบทนี้ จริยธรรมก็เปนสิ่งสําคัญของผูท่ีทํางานและผูท่ีเก่ียวของกันเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีตองตระหนักไวและใหความสําคัญ 

  

ความเขาใจประเด็นดานจริยธรรมและดานสังคมที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 

  จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ความถูกตองหรือไมถูกตองท่ีเปนตัวแทนศีลธรรมท่ีเปนอิสระในการเลือกท่ีจะชักนํา

พฤติกรรมบุคคล เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ [Information Technology (IT)] และระบบสารสนเทศ [Information 

Systems (IS)] ทําใหเกิดปญหาความแตกตางกันระหวางบุคคลและสังคม เพราะท้ังสองสิ่งนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน

สังคม ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมนํามาซ่ึงสิ่งท่ีเรียกวาความรับผิดชอบตอสังคม แตอยางไรก็ตามการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) ใหม ๆ สามารถทําใหเกิดการกระจายอํานาจใหองคการการบุกรุกสิทธิสวนบุคคลขอผูอ่ืนหรือของคูแขงขัน การ

ตกงาน การประกอบอาชญากรรมขอมูล ตลอดจนการเกิดนวัตกรรมใหม ๆ เปนตน 

          เทคโนโลยีสารสนเทศ [Information Technology (IT)] ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) มีอิทธิพลอยางมากในเรื่องการกระจายอํานาจ ทรัพยสิน สิทธิ และความรับผิด (Obligation) การพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทําใหเกิดผูแพ ผูชนะ ผูไดประโยชน จากภาวะเชนนี้ทําใหเกิดการกระทําท่ีเปนความรับผิดชอบดาน

จริยธรรมและดานสังคมข้ึน 

  

ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร 

   การพิจารณาถึงจริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร (Ethical considerations) จริยธรรมของนักคอมพิวเตอรหรือผูใช

คอมพิวเตอรท้ังหลายนั้นจะเปนเรื่องเก่ียวกับความชอบธรรม เพราะคนเรายอมรูวาอะไรผิดอะไรถูกหาก ไมมีความเท่ียงธรรม

หรือซ่ึงสัตยในเรื่องของขอมูลขาววารแลวยอมลอแหลมตอความเสียหายในองคกรมีตัวอยาง เชน พนักงานในองคกรไดขายขอมูล

สําคัญของบริษัทโดยท่ีเขาไมไดคํานึงหรือรับรูถึงลําดับชั้นความลับขอมูลขององคกร และก็ไมไดคิดท่ีจะปกปองขอมูลขององคกร 

จําเปนอยางยิ่งท่ีพนักงานคนดังกลาวจะตองมีจิตสํานึกในเรื่องการรักษาขอมูลขององคกรท่ีตนสังกัดอยู ดวยเหตุนี้จริยธรรมของ

ผูใชคอมพิวเตอรจึงมีความสําคัญ แตท้ังนี้ไมไดหมายความวาคนท่ีไมมีจริยธรรมท้ังหมดจะตองทําผิดกฎเกณฑการใชขอมูลเสมอ

ไป ลองพิจารณาดูตัวอยางดังตอไปนี้ประกอบ  

(1) ผูใชทรัพยากรขอมูลคอมพิวเตอรไมจําเปนตองกออาชญากรรมขอมูลเสมอไป ในประเด็นนี้มีคําถามเสมอวาผูใชมี

จริยธรรมมากนอยแคไหน เชน ใครบางคนใชซอฟตแวรโดยท่ีตัวเองไมไดเปนเจาของ คือเพียงแตลองใชดูกอนท่ีจะซ้ือเทานั้น 

ในขณะท่ีผูขายไมตองท่ีจะใหใครลองใชกอนซ้ือ เปนตน  

(2) การท่ีนักศึกษาไดลองเขาไปดูขอมูลบางอยางในระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญ (Mainframe) ของมหาวิทยาลัยโดย

ไมไดตั้งใจ และไมไดคิดท่ีจะขโมยขอมูลใด ๆ ในลักษณะนี้อาจจะถือไดวาเปนการขาดจริยธรรมการใชขอมูลใชหรือไม  

(3) ซอฟตแวรระบบใหมท่ีผลิตข้ึนโดยบริษัทใดๆ แตทําไมสมบูรณไมอาจทดสอบและสงมอบใหไดภายในเวลาท่ีสัญญา

ไว หรือสงใหไดแตมีขอผิดพลาด การท่ีผูพัฒนาผลิตซอฟตแวรไดรุนท่ีไมสมบูรณเชนนี้จําเปนตองบอกลูกคาใหชัดเจนใชหรือไม 
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กรอบความคิดเร่ืองจริยธรรม 

 R.O.  Mason และคณะไดจําแนกประเด็นเก่ียวกับจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศเปน 4 ประเภทหรือท่ี

รูจักกันในลักษณะตัวยอวา PAPA ประกอบดวย 

 1.ความเปนสวนตัง (Privacy) เปนความเก่ียวของกับการรวบรวมและใชขอมูลสําหรับสวนบุคคล และ เก็บไวในระบบ

คอมพิวเตอร โดยทังไปชาวอเมริกันถือวาในเรื่อสิทธิ์ความเปนสวนตัวมาก โดยเฉพาะขอมูลขาวสารตาง ๆ หากไมไดรับอนุญาต

แลวจะเขามาสังเกตและเรียกใชขอมูลไมได ทรัพยากรขอมูลท่ีมีอยูถือวาเปนความลับสวนบุคคลทีเดี่ยวซ่ึงตรงกันขามกับ

วัฒนธรรมของชาวญี่ปุนจะใหความสําคัญในเรื่องนี้นอยกวาชาวอเมริกันมาก 

2.ความถูกตอง (Accuracy) การทํางานในองคกรนั้นข้ึนอยูกับขอมูลขาวสารเปนสําคัญ การเก็บฐานขอมูลไวในรูป

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นอาจมีขอผิดพลาดได อาจจะเก็บรวบรวมขอมุมูลท่ีไมถูกดตอง หรือมีการแอบเขามาแกไขขอมูลท่ีถูกตอง

ก็ได 

3.ความเปนเจาของ (Property) เนื่องจากในปจจุบันขอมูลอิเล็กทรอนิกสสามารถแพรกระจายไปไดในรูปของสื่อสาร

แบบตาง ๆ สิทธิ์ในการเปนเจาของขอมูลและโปรแกรมอยางถูกตองนั้นยังเปนคําถามท่ียาตอการตอบในเชิงจริยธรรมเปนอยาง

ยิ่ง กฎหมายทรัพยสินทางปญญาไดมีผลคุมครองตอความถูกตองของวิชาชีพและนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ถึงแมวา

ทรัพยสินทางปญญาของเขาจะมีลักษณะแตกตางจากทรัพยสินชนิดอ่ืน ๆ เชน บาน รถยนต อยางไรก็ตามการพิจารณาในเรื่อง

ขอมูลขาวสารและองคความรูมักเปนเรื่องท่ีชี้ชัดใหเกิดความกระจางไดยาก 

4.การเขาถึงขอมูล (Access) ธรรมชาติขิงผูใชในการเขาถึงขอมูลหรือใชขอมูลนั้น จะพิจารณาถึงความสามารถท่ีใชคือ

เอาขอมูลจากฐานขอมูลขององคกรมาใชไดอยางเหมาะสมซ่ึงขอมูลจะถูกจัดลําดับความสําคัญไวในระดับท่ีแตกตางกันไป ขอมูล

ท่ีมีอิทธิพลตอการแขงขันจําเปนตองใชรหัสพิเศษกอนท่ีผูใชจะมีสิทธิใชงาน และ สามารถใชไดอยางจํากัดดังตัวอยาง บริษัทท่ีมี

ประวัติขอมูลลูกคาท้ังในอดีตและปจจุบัน เจาของบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลของลูกคาเหลานั้นหรือไม และบริษัท

ดังกลาวจะขายรายชื่อลูกคาพรอมกับรายละเอียดสวนตัวใหกับบริษัทอ่ืนไดหรือไม คําถามเหลานี้ลวนเก่ียวของกับจริยธรรมของ

ผูครอบครองขอมูลท้ังสิ้น 
 

แนวทางทั่วไปสําหรับการเผชิญกับการแกปญหาทางดานจริยธรรมขอมูล (General guidelines for 

resolving ethical dilemmas)  

ในเรื่องของจริยธรรมของผูใชงานในระบบคอมพิวเตอรนั้นยังไมไดมีการกําหนดไว แนนนอนตายตัววามีอะไรบาง 

หากแตผูใชและนักวิชาชีพคอมพิวเตอรตองตระหนักและมีจิตสํานึก ตลอดจนหยั่งรูถึงความรับผิดชอบตอการใชขอมูลอยาง

เหมาะสม อยางไรก็ตามเราสามารถรวบรวมแนวทางท่ัวไปดานจริยธรรมเม่ือเผชิญปญหาในดานการใชขอมูลสารสนเทศไดดังนี้  

(1) การกระทําใด ๆ ของเราเก่ียวกับขอมูลนี้ไดมีการพิจารณาไตรตรองรอบคอบและไมขัดตอกําหลักท่ีวา “เราดูแลเอา

ใจใสปฏบิัติตอคนอ่ืนเหมือนท่ีเราตองการใหเขาปฏิบัติตอเรา” หรือไม  

(2) พิจารณาถึงกลุมบุคคลท่ีจะไดประโยชนจากการกระทําของเราเปนตนวาเปนบุคคลกลุมใหญบุคคลกลุมนอยหรือได

รัยประโยชนเฉพาะตัวเราเทานั้น  

(3) การมีนโยบายบริหารและจัดการขอมูลอยางคงเสนคงวาของบริษัท ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม ตองยืด

ไวซ่ึงความถูกตองและยุติธรรม รวมท้ังการไมรับสินบนใด ๆ จากบริษัทผูขาย (4) การกระทําใด ๆ ของบริษัทขัดแยงกับจริยธรรม

ของการเขียนรหัสหรือไม 
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ตารางท่ี 19.2 แสดงการอธิบายถึงประมวลดานการปฏิบัติของสมาคม Association for Computing Machinery (ACM) (Laudon and Laudon.1996:146) 

จริยธรรมโดยท่ัว ๆ ไปท่ีหลีกเลี่ยงไมได 

       การมีสวนชวยเหลือตอชุมชนและความเปนอยูท่ีดีของมนุษย 

       การใหเกียรติดานสิทธิในทรัพยสินรวมท้ังลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 

       เขาถึงแหลงของขอมูลคอมพิวเตอรเมื่อมีอํานาจ 

       เคารพความเปนสวนตัวของบุคคลอ่ืน 

       หลีกเลีย่งการทําอันตรายตอบุคคลอ่ืน 

       การซื่อสัตยและนาไววางใจ 

       ใหเครดิตในทรัพยสิน 

  

  

 

สิทธิทางดานทรัพยสิน : ทรัพยสินทางปญญา 

          ระบบสารสนเทศ [Information Systems (IS)] ไดทาทายกฎหมายใหคุมครองในเรื่องทรัพยสินทางปญญา เพราะ

เนื่องจากมีการขโมยและการลักลอบเลียนแบบซอฟตแวร 

          ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property) เปนทรัพยสินท่ีจับตองไมได ถูกสรางโดยบุคคล หรือบริษัท และอยู

ภายใตการคุมครองของกฎหมาย 3 ประการ ดังนี้ (1) ความลับทางการคา (Trade secrets) (2) ลิขสิทธิ์ (Copyright) (3) 

สิทธิบัตร (Patents) การคุมครองท้ัง 3 แบบ เปนแบบการคุมครองท่ีแตกตางกันในเรื่องของ ซอฟตแวร (Software) 

          ระบบความปลอดภัย (Security systems) เนื่องจากวาระบบขอมูลขาวสารเปนหัวใจสําคัญในการบริหารงานใน

ปจจุบัน และยังเปนอาวุธสําคัญในการแขงขัน เพราะขอมูลขาวสารชวยทําใหเราชิงความไดเปรียบในเชิงธุรกิจ ในเม่ือขอมูล

สารสนเทศมีความสําคัญมากเชนนี้ เราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยของขอมูลดังกลาวนั้นอยางไร แทจริงแลวคําวา ระบบ

ความปลอดภัยในท่ีนี้จะหมายความถึงการปองกันการลักลอบขโมยและทําลายทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอร เชน 

ฮารตแวร ซอฟตแวร ขอมูล วีการดําเนินงานและบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร 

          ระบบความปลอดภัยสําหรับคอมพิวเตอร และขอมูลสารสนเทศนั้นมีข้ึนมากเปนลําดับ จากคอมพิวเตอรขนาดใหญ ซ่ึง

เปนแบบรวมศูนย ตอมาการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลกับคอมพิวเตอรลูกขายมีมากข้ึน เนื่องจากลูกขายมีลักษณะงานจําเพาะ

แตกตางกันออกไป องคกรขนาดใหญบางองคการใชระบบ EDI กับลูกขายดวย ดังนั้นการควบคุมรักษาความปลอดภัยของขอมูล

จากสวนกลาง ไมสามารถทําไดอยางท่ัวถึง อุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยมีเพ่ิมมากข้ึนพรอม ๆ กับการขยายตัวของ

องคกร 

          รูปท่ี 19.3 แสดงใหเห็นวาปญหาหลักในการรักษาความปลอดภัยของระบบ MIS นั้นมีอะไรบาง การประมวลผลขอมูล

โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ถาผูใชประมาทหรือไมมีความรูในการใชงานเทคโนโลยีดังกลาวแลว ถือวาเปนอันตรายและ

เสียหายตอองคการมากทีเดียว ยิ่งกวานั้นภัยพิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึงเราไมอาจจะควบคุมได ก็มีผลตอระบบความปลอดภัย

ของขอมูลดวย นอกจากนั้นเรายังตองหาหนทางปองกัน เพ่ือใหระบบทํางานไดอยางคงทน แมวาจะมีความผิดปกติท้ังดาน

ฮารดแวรและซอฟตแวรดวย ความรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยสามารถแบงออกได 2 ดานดวยกัน คือ  

(1) ดานการออกแบบวิธีการรักษาความปลอดภัย ปกติแลวเปนหนาท่ีของผูวิเคราะหระบบ และผูออกแบบระบบ

จะตองรับผิดชอบในสวนนี้ 
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(2) วิธีการรักษาความปลอดภัยในขณะท่ีทํางานกับระบบวันตอวัน และจะเปนหนาท่ีรบัผิดชอบของกลุมเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย

ขอมูลขององคการ [Corporate Information Security Officer (CISO)] เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของขอมูล (CISO) 

ดังกลาวจะข้ึนตรงตอผูอํานวยการฝายระบบขอมูล (CIO) ขององคการน้ัน ๆ ดวย 

 

ประเภทการปองกันสําหรับซอฟตแวร (Kinds of protections for software) มีดังนี ้

1. ความลับทางการคา (Trade secrets) อะไรก็ตามท่ีเปนผลผลิตทางปญญา เชน สูตร เครื่องมือ แบบแผนดาน

ธุรกิจ จะถูกจัดเปนความลับทางการคา ซ่ึงไมเก่ียวของกับสาธารณชนในการท่ีจะเปดเผย และมีพ้ืนฐานท่ีข้ึนอยูกับ

รัฐ (State) แตไมไดมีฐานมาจากกฎหมายสวนกลาง (Federal) และเรื่องการคุมครองนี้จะข้ึนอยูกับแตละรัฐ 

2.ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิ์คุมครองตามกฎหมายท่ีรัฐบาลมอบใหแกผูผลิตท่ีผลิตผลงานทางดานสติปญญา 

รวมท้ังสิทธิ์ในการเผยแพร เปนการไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติท่ีใชในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจากการลักลอบ

เลียนแบบ เปนเวลา 28 ปแลวท่ีการคุมครองดังกลาวมีความชัดเจน และสามารถปองกันการเลียนแบบท้ังหมด หรือเลียนแบบ

บางสวนได 

3.สิทธิบัตร (Patents) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายท่ีรัฐบาลมอบใหแกบุคคลท่ีประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ โดยสิทธิ์

ดังกลาวมีมูลคาท่ีจะจําหนายจายโอนได สิทธิบัตรท่ีจดทะเบียนสามารถปองกันการลอกเลียนแบบได ถือเปนเอกสารทาง

กฎหมายท่ีทําใหเจาของสามารถผูกขาดทางความคิดกอนท่ีจะสรางหรือผลิต เปนเวลา 17 ป เพ่ือใหม่ันใจวาผูท่ีคิดคนสิ่งใหม ๆ 

จะไดรับรางวัลจากความคิดของเขาอยางแพรหลาย แนวความคิดของกฎหมายนี้จึงเปนแหลงกําเนินท่ีมาของความแปลกใหมใน

การประดิษฐ จุดแข็งของการคุมครองประเภทนี้คือ การไดรับอนุญาตใหเปนผูผูกขาดในเรื่องของความคิด เพราะความ

ยากลําบากท่ีจะตองผานมาตรฐานท่ีเครงครัด ท่ีมีความชัดเจนในการขอลิขสิทธิ์ 

รูปแบบสําคัญของปญหาในการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ MIS 

(Major types of MIS security problems) 

ความประมาทของผูใช (Human carelessness) 

- ปอนขอมูลผิดพลาด                              - โปรแกรมถูกทําลายเสียหายขณะใชงาน 

- การทํางานผิดพลาด                              - จัดเก็บแฟมขอมูลผิดท่ี 

- ใชโปรแกรมผิดรุน (Version)                   - ฮารดแวรถูกทําลาย 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Computer crime) 

- ระบบถูกกอวินาศกรรม                            - ทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

- การจารกรรมระบบ                                 - การขโมยโปรแกรม 

- การใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือขโมยเงินหรือสิ่งของ 

หายนะทางธรรมชาติและการเมือง (Natural or political disasters) 

- การจลาจลหรือสงคราม                          - แผนดินไหว,ไฟไหม,น้ําทวม,พายุ 

การผิดพลาดของฮารดแวรและซอฟตแวร (Hardware and software failures) 

- เครื่องมือทํางานผิดปกติ                         - ขอมูลถูกทําลายเนื่องจากความผิดปกติของฮารดแวรหรือซอฟตแวร 

- สายสงขอมูลไมดีเนื่องจากคุณภาพต่ํา        - ความเสียหายอันเกิดจากไมไดปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 

- กําลังไฟเลียงตก 
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4.ประเด็นดานจริยธรรม (Ethical issues) การท่ีเราจะลอกเลียนแบบโปรแกรมเราควรคํานึงวาโปรแกรมนั้นมีการ

คุมครองหรือไม เพราะในยุคสารสนเทศเราสามารถท่ีจะลอกเลียนแบบไดอยางงายดาย หลายบริษัทจึงมีการออกกฎหมายในการ

คุมครองซอฟตแวร (Software) ใหมก็จะไมเกิดข้ึนเพราะผูผลิตไมไดรับผลประโยชนจากงานท่ีเขาทํานั่นเอง ตัวอยางของการลุก

ล้ําหรือลอกเลียนแบบซอฟตแวร เชน การวิจัยการตลาด การเฝาดูและติดตาม (การเฝาดูพฤติกรรม) เปนตน 

5.ประเด็นดานสังคม (Social issues) เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความคาดหวังหรือบรรทัดฐานของความเปน

สวนตัว และทัศนคติจากสาธารณชน มีผูเชี่ยวชาญหลายคนเห็นวากฎหมายทรัพยสินทางปญญากําลังถูกทําลายในยุคของ

สารสนเทศ เนื่องจากการฝาฝนเล็ก ๆ นอย ๆ ไปถึงเรื่องใหญเชน การเปลี่ยนความเร็ว หรือการพิมพตัวโปรแกรมตนฉบับออกมา

ดู 

6.ประเด็นดานการเมือง (Political issues) เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับพรราชบัญญัติในการควบคุมดูแลความสัมพันธ

ระหวางผูท่ีบันทึกขอมูลกับบุคคลท่ีถูกบันทึก รวมท้ังเปนการคุมครองการลงทุนของผูผลิตซอฟตแวรใหม ๆ เปนสาเหตุให

บริษัท Microsoft บริษัท Apple และบริษัทท่ีเก่ียวของกับการผลิตซอฟตแวรและฮารดแวรไดรวมตัวกันกอตั้งสมาคมผูผลิต

ซอฟตแวร [Software publishers Association (SPA)] เพ่ือสรางอิทธิพลใหกฎหมายท่ีมีอยูใหมีผลบังคับใช 

คุณภาพของชีวิต (Quality of life) : ความเปนธรรม (Equity) การเขาถึง (Access) และขอบเขต (Boundaries) ขอเสียของ

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ [Information Technology (IT)] และระบบสารสนเทศ [Information Systems (IS)] เขาสู

สังคมกําลังเพ่ิมมากข้ึน โดยไมไดแสดงออกมาในรูปของการละเมิดลิขสิทธิ์สวนบุคคลตามประราชบัญญัติ หรือในอาชญากรรม

ทางทรัพยสิน แตเปนเรื่องอันตรายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล สถาบันทางสังคม และสถาบันทางการเมือง เราจะดูผลแงลบทีเกิดข้ึนใน

สังคมท่ีเปนเพราะระบบโดยจะพิจารณาจากการตอบสนองของบุคคล สังคมและการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.การทําใหเกิดสมดุลระหวางอํานาจสวนกลาง และอํานาจรอบนอก (Balancing power center versus 

periphery) ความกลัวท่ีเกิดข้ึนจากคอมพิวเตอรยุคแรก คือคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีมีอํานาจการประมวลผลอยูท่ีสวนกลาง ทํา

ใหเกิดการรวมอํานาจเขาไปท่ีสํานักงานใหญ หรือเมืองหลวงของประเทศ ซ่ึงนําไปสูสภาพสังคมท่ีเรียกวา “ลูกพ่ี (Big 

brother)” ในชวงป ค.ศ.1990-1999 อํานาจในการประมวลผลไดกระจายตัวออกไปมากข้ึน พรอม ๆ กับอุดมการณท่ีวา “การ

ใหอํานาจกับพนักงาน (Empowerment)” 

2. ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง  : เวลาท่ีใชในการแขงขันลดลง (Rapidity of change : Reduced response 

time to competition) ระบบสารสนเทศ [Information Systems (IS)] ไดชวยเพ่ิมศักยภาพใหมากข้ึน ในดานการตลาด

ระดับประเทศ และระหวางประเทศ ธุรกิจอาจจะมีความลาชาในการโตตอบกับคูแขงระดับโลก และอาจถูกทําใหลมในไมชา เรา

กําลังอยูในชวงท่ีกําลังพัฒนาแบบท่ีเรียกวา สังคมทันเวลาพอดี (Just-in-time society) งานทันเวลาพอดี (Just-in-time 

jobs) การพักผอนท่ีทันเวลาพอดี (Just-in-time workplaces) และอ่ืน ๆ 

3.การรักษาขอบเขต : ครอบครัว งาน เวลาวาง (Maintaining boundaries : Family, work, Leisure) การเกิดของ

ระบบสารสนเทศ [Information Systems (IS)]  เกิดข้ึนควบคูกับวิชาชีพท่ีทํา หลายคนสามารถทํางานในขณะท่ีพวกเขาเลน

หรือติดตอสื่อสารกับคนในครอบครัวไดโดยไมมีขอบเขตระหวางการทํางานกับครอบครัวหรือการทํางานกับเวลาวาง 

4.การพ่ึงพาและความออนแอท่ีงายตอการถูกโจมตี (Dependence and vulnerability) แมวาจะเปนธุรกิจ รัฐบาล 

หรือองคกรเอกชนก็ตาม ตางตองใชระบบสารสนเทศ [Information Systems (IS)] ท้ังสิ้น 

การเปลี่ยนแปลงของเครือขายคอมพิวเตอรเปนแบบกระจาย (Distributed computer network) ในสหรัฐอเมริกาจะทํา

เครือขายแบบกระจายเพ่ือใหเกิดการสงสัญญาณจากจุดเชื่อมตอท่ีกระจายอยู คือถามีจุดเชื่อมตอจุดหนึ่งท่ีมีปญหา หรือเกิด
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ความลมเหลว ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายมาถึงประเทศชาติ ระบบก็จะเปลี่ยนไปใชจุดเชื่อมตออ่ืนท่ีเหลืออยูแทน อยางไรก็

ตาม การท่ีไมมีมาตรฐานของการใชระบบจึงทําใหเกิดความตองการในเรื่องมาตรฐานระดับประเทศ หรือการควบคุมดูแลอยาง

เครงครัด เครือขายแบบกระจาย (Distributed computer network) มีความตานทานตอภัยธรรมชาติมากวาเครือขาย

คอมพิวเตอรแบบรวมศูนย (Centralized computer network)ท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร ขนาดใหญอยูท่ีสวนกลาง 

5.อาชญากรรมคอมพิวเตอรและการใชคอมพิวเตอรในทางท่ีผิด (Computer crime and computer abuse) 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร (Computer crime) หมายถึง การกระทําท่ีผิดกฎหมายโดยการใชคอมพิวเตอร

หรือการทําลายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอรเปนสิ่งท่ีใชเปนอาชญากรรมได (การทําลายศูนยคอมพิวเตอรของบริษัท 

หรือทําลายแฟมขอมูลคอมพิวเตอรของบริษัท  รวมทังการใชขอมูลของบริษัท เชน การขโมยรายการตาง ๆ ของ

คอมพิวเตอรเพ่ือเขาถึงคอมพิวเตอรอยางผิดกฎหมาย) 

การใชคอมพิวเตอรในทางท่ีผิด (Computer abuse) หมายถึง การกระทําท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรท่ีไมผิด

กฎหมายแตผิดดานจริยธรรม ไมมีใครรูถึงขนาดของปญหาดานอาชญากรรมคอมพิวเตอรวา มีการบุกรุกก่ีระบบ มีก่ีคน

ท่ีรวมในการกระทําดังกลาว มีคาเสียหายเทาใด มีหลายบริษัทท่ีไมยอมเปดเผยถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอรเพราะ

ปญหาดังกลาวอาจเก่ียวของกับลูกจาง หรือไมตองการเปดเผยถึงจุดออนแอท่ีงายตอการถูกโจมตี การสูญเสียทางดาน

เศรษฐกิจจากคอมพิวเตอรไดแก การนําไวรัส การขโมยขอมูล การทําใหระบบหยุดชะงัก 

คนท่ีใชคอมพิวเตอรในทางท่ีผิดกฎหมาย (Hacker) คําวา Hacker เปนชื่อท่ีใชเรียกพวกท่ีมีความชํานาญใน

การใชคอมพิวเตอรไปในทางผิดกฎหมาย เชน แอบขโมยขอมูลจากคอมพิวเตอรในเครือขาย หรือหมายถึง การแอบ

ปรับแก หรือดัดแปลโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมก็แกแลวยิ่งกลับทําใหไมไดความ  

 

ชนิดของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Types of computer crime)  

ระบบขอมูลสารสนเทศไดรับการพัฒนาและมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน ลักษณะของอาชญากรก็มีไดมากมายหลาย

รูปแบบ ตั้งแตเก่ียวของกับผูเขียนโปรแกรม เสมือนผูปอนขอมูล เจาหนาท่ีรับจายเงินของธนาคารหรือ ธนากร (Bank 

tellers) ทีมงานภายในและภายนอกองคการ และรวมท้ังนักศึกษาดวย จากขอมูลสถิติอางอิงของศูนยขอมูลอาชญากรรม

คอมพิวเตอรแหงชาติสหรัฐอเมริกา พบวาเหยื่อของอาชญากรเหลานั้นสวนใหญจะเปนธนาคารและบริษัทโทรคมนาคม ชนิดของ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร มีดังนี้ 

1.การโกงขอมูล (Data diddling) การโกงขอมูลจะเปนเรื่องของการปรับเปลี่ยนและจัดเก็บขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอร โดยไมไดรับอนุญาต 

2.เทคนิคแบบ Trojan Horse (Trojan Horse Technique) รูปแบบอาชญากรรมคอมพิวเตอรตามเทคนิค

แบบ Trojan Horse นั้นมาจากกลยุทธทางสงครามระหวางกรีซกับทรอยในคริสตศตวรรษท่ี 16 กอนคริสตกาล นั่นคือ ในขณะ

ท่ีทหารของ Trojan กําลังลอมชาวกรีซอยูนั้น ทหารกรีซก็ทํามาตัวใหญจากไมเพ่ืออุบายวาจะมีพิธีบูชายัญและเคลื่อนมาไมนั้น

ออกไปท่ีประตูเมือง ตอตกดึกทหารจากภายนอกก็ซอนตัวกับมานั้นแลวเปดประตูไปสูกองทหารกรีซ Trojan Horse ก็เปนมาไม

ท่ีชาวกรีซทําข้ึนนั่นเอง จากหลักการนี้เองพอมาถึงยุคขอมูลขาวสารท่ีอยูในรูปของอิเล็กทรอนิกส ก็ถูกอาชญกรคอมพิวเตอร

นําไปใช โดยการใชชุดรหัส (Code)คอมพิวเตอรสําหรับการทําอาชญากรรมฝงไวในโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ตอมา

รหัส (Code) ดังกลาวจะทํางานโดยท่ีไมไดรับอนุญาตหรือไมไดรับอํานาจใหทําการใด ๆ หากแตดําเนินการถายเทเงินจากบัญชี

ขอเหยื่อไปสูบัญชีของตนเอง 
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3.เทคนิคแบบ Salami (Salami technique) เทคนิคแบบนี้ อาชญากรคอมพิวเตอรนํามาใชภายใตสมมติฐานท่ีวา 

หากปริมาณเงินในบัญชีจากธนาคารถูกดึงออกไปทีละนอย ไมวาจะเปนจากเงินตนหรือดอกเบี้ยก็ตาม ลูกคาจะไมทราบหรือ

ทราบแตไมสนใจ เนื่องจากเปนเงินจํานวนนอย แตเม่ือดึงออกไปหลาย ๆ บัญชีแลวถายเทไปยังบัญชีของอาชญากรก็กลายเปน

เงินจํานวนมากไดเชนกัน 

4.การดักขอมูล (Trapdoor routines) ลักษณะของการดักขอมูลชนิดนี้จะเปนโปรแกรมท่ีอาชญากรทาง

คอมพิวเตอรไดพัฒนาข้ึน เปนซอฟตแวรท่ีทําใหอาชญากรมองเห็นองคประกอบตาง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอรไดครบถวน 

และฝงตัวอยูกับโปรแกรมระบบ (Systems program) เม่ือเราติดตั้งหรือลบโปรแกรมประยุกตแตซอฟตแวรท่ีฝงตัวอยูนั้นไมได

ถูกลบออกไป อาชญากรเรียกดูรหัสผาน (Password) ของเหยื่อผานซอฟตแวร“กับดัก” นี้ และทําอาชญากรรมขอมูลได 

5.ระเบิดตรรกะ (Logic bombs) หลักการของระเบิดตรรกะ (Logic bombs) ชุดโปรแกรมท่ีอาชญากรเขียนข้ึนนั้น

จะไปทําใหสวนตาง ๆ ของคอมพิวเตอรทํางานไมปกติเม่ือระเบิดตรรกะ (Logic bombs) ทํางานโดยไปรบกวนขอมูลท่ีจะใชใน

การประมวลผล หรือทําการลบแฟมขอมูลหลักในฐานขอมูล หรือไปหรือไปหยุดโปรแกรมไมใหทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

เชน หลังจาก 30 วัน ของการใชโปรแกรมหลักระเบิกตรรกะ จะสงใหโปรแกรมหยุดทํางานทันที 

6.ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer virus) การอธิบายในเรื่องไวรัสคอมพิวเตอรนั้นก็คลาย ๆ กับระเบิกตรรกะ เพราะ

โปรแกรมไวรัสจะซอนตัวอยูในโปรแกรมหลักของผูใชงาน และจะตื่นตัวข้ึนมารบกวนขอมูล แฟมขอมูลในเวลาท่ีเราทําการ

คัดลอก (Copy) ขอมูลตาง ๆ นอกจากนั้นจะติดไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ผานเครือขาย หากวาเราไมมีซอฟตแวรท่ีปองกัน

หรือทําลายไวรัส ซอฟตแวรดังกลาวก็จะทําใหมีการกระจายของไวรัสไปเรื่อย ๆ สวนใหญการฝงรหัส (Code) ไวรัสไวใน

โปรแกรมหลักของผูใชนั้น คนเขียนไวรัสใชเทคนิคของ Trojan Horse ดังท่ีไดอธิบายไวแลว 

7. เทคนิคแบบกวาดขอมูล (Scavenging techniques) การลักลอบดึงเอาขอมูลแบบกวาดขยะ (Scavenging) นี้จะ

เปนลักษณะคลาย ๆ กับใครคนใดคนหนึ่งลักลอบดึงเอาขอมูลผานถังขยะของระบบ และดําเนินอาชญากรรมขอมูล 

8. การทําใหรั่ว (Leakage) การพยายามทําใหขอมูลรั่วไหล (Leakage) เม่ือโปรแกรมหรือขอมูลท่ีสําคัญมาก ๆ ของ

องคกรถูกเก็บและมีวิธีปองกันไวอยางดีนั้นบางครั้งการปลอยปละละเลยไมมีคนเฝาดูและระบบ ทําใหใครบางคนอาจเขามา

คัดลอกโปรแกรมดังกลาวได โดยบุคคลนั้นอาจใชแผนบันทึก (Floppy disk) ก็ได แลวนําออกไปโดยท่ีไมมีใครทราบ หาก

โปรแกรมท่ีสําคัญและมีความซับซอนมาก ๆ เชน เก่ียวกับการคํานวณทางคณิตศาสตร พนักงานท่ีนําเอาขอมูลไปอาจจะคัดลอก

และใสรวมกับโปรแกรมใชงานธรรมดาอ่ืน ๆ ซ่ึงดูเหมือนกับเปนโปรแกรมผสม หรือโปรแกรมขยะเม่ือนําใสกระเปาออกไปก็ไมมี

ใครสนใจตรวจอบและสงผลทําใหนําออกไปจากองคกรได 

9. การลอบดักฟง (Eavesdropping) การลอบดักฟงมักจะเกิดกับการสงผานขอมูลเปนเครือขายคอมพิวเตอรสวน

ทองถ่ิน (LAN) การสื่อสารโทรคมนาคาระหวางบุคคลอาจจะเปนระหวางเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร

ขนาดใหญ ก็ได ถึงแมวาระบบการสงผานขอมูลดังกลาวจะมีความปลอดภัยสูง แตผูลักลอบดักฟงยังทําไดอยูเสมอ เปาหมาย

หลักของพวกเขาก็คือพยายามท่ีจะหารหัสผาน (Password) และเลขท่ีบัญชี (Account Numbers) ใหได 
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10. การขโมยตอสาย (Wiretapping) การขโมยตอสายลักลอบเอาขอมูลและรวมการดักฟงดวยนั้น ถือวาเปนกรณี

พิเศษของพวกลักลอบดักฟง (Eavesdropping) ลักษณะการทํางานของพวกนี้จะใชอุปกรณสงผานขอมูลอิเล็กทรอนิกสมา

เชื่อมตอเพ่ือใหขอมูลไหลตอเนื่องออกไปไดอีก อาจจะใชสายไฟชนิดทองแดงธรรมดาหรือเคเบิลอ่ืน ๆ ตอเขาไปในระบบ

เครือขายโดยไมไดรับอนุญาต และทําการจารกรรมขอมูล หรือขโมยโปรแกรมท่ีสําคัญเปนตน การขโมยตอสายมักทําในระบบ

ขอมูลทางดาวเทียม เพราะทางภาคพ้ืนตองใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากมายเพ่ือรับสัญญาณจากดาวเทียม สําหรับสายสงขอมูล

ประเภทเสนใยนําแสง (Fiber optic) การขโมยตอสายคอนขางทําไดยากเพราะวาการตัดสายไฟเบอรจะทําใหการเดินทางของ

แสงภายในขาดหายไปขอมูลก็เสีย ใชการไมได 

11. โจรสลัดซอฟตแวร (Software piracy) โจรสลัดซอฟตแวรนั้นฟงดูแลวคอนขางเปนคําท่ีรุนแรงตอความรูสึก เปน

การขโมยซอฟตแวร คือ การคัดลอกโดยไมไดรับอนุญาต การไมไดรับสิทธิใหใชงานโปรแกรมแตก็ฝนทํา เชน การ

คัดลอก (Copy) โปรแกรม Lotus 1-2-3 หรือ dBASE ก็ตาม ในลักษณะเชนนี้หากทํามาก ๆ และนําไปขายอยางผิดกฎหมาย 

บริษัทผูผลิตและเปนเจาของลิขสิทธิ์ก็เสียหาย 

12.การแอบเจาะเขาไปใชขอมูล (Hacking) คําวา Hacker ในชวงแรกของวงการคอมพิวเตอรมีความหมายถึง นัก

วิชาชีพคอมพิวเตอรท่ีสามารถแกปญหาท่ีซับซอนของคอมพิวเตอรได แตในปจจุบัน คําวาHacker หรือ Cracker มีความหมาย

ไปในทางท่ีเปนลบมากกวา หมายถึงนักกอกวนคอมพิวเตอร ถือวาเปนเรื่องราวความผิดทางอาญาของนักคอมพิวเตอรผูแอบ

เจาะเขาไปใชขอมูล นักกอกวนคอมพิวเตอร (Hacker) นี้จะเจาะเขาไปในระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน อาจจะเปนเพราะความทา

ทาย อยากลองวิชา และอยูในชวงวัยรุน สวนใหญเปนเด็กนักเรียนมัธยมปลาย โดยท่ัวไปบุคคลภายในองคกรเปนผูกอ

อาชญากรรมมากท่ีสุด เนื่องจากเปนผูท่ีมีความรูและสามารถเขาถึงคอมพิวเตอรได 

  

การปองกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร (Preventing computer crime) จากการเรียนรูเทคนิคการเจาะขอมูลของนัก

กอกวนคอมพิวเตอร (Hacker) ท้ังหลาย องคกรตาง ๆ สามารถหาวิธีท่ีเหมาะสมเปนการปองกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร

ได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวาจางอยางรอบคอบและระมัดระวัง (Hire carefully) ดังท่ีไดเคยกลาวไวแลวาปญหาอาชญากรรม

คอมพิวเตอรสวนใหญมาจากพนักงานภายในองคกร ดังนั้นในกระบวนการจางคนเขาทํางานตองดูคนท่ีซ่ือสัตยสุจริต มีความ

รับผิดชอบ เปนการยากท่ีจะสรรหาคนดังกลาว แตเราสามารถสอบถามดูขอมูลอางอิงเกา ๆ ของเขาได หรือดูนิสัยสวนตัววาดื่ม

สุรา สูบบุหรี่ และเลนการพนันหรือไม สิ่งเหลานี้ประกอบกันเขาจะเปนสิ่งบงชี้นิสัยของคนได 

2.ระวังพวกท่ีไมพอใจ (Beware of malcontents) ปญหาหลักในการปองกันอาชญากรคอมพิวเตอรก็คือพนักงาน

ในองคกรนั่นเอ พนักงานเหลานั้นมีความรูและความเชี่ยวชาญในระบบคอมพิวเตอร แตไมพอใจการบริหารงานของ

ผูบังคับบัญชา เนื่องจากไมไดรับการเลื่อนตําแหนงหนาท่ี บางครั้งถูกใหออกจากงาน และเกิดความแคนเคือง ทําใหมีการขโมย 

การทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีสําคัญภายในองคกร 

3.การแยกหนาท่ีรับผิดชอบของพนักงาน (Separate employee functions) ในกลุมคนท่ีทํางานรวมกัน เราจะ

กําหนดและบงบอกวาใครคนใดคนหนึ่งเปนอาชญากรทางคอมพิวเตอรนั้นคงยาก มีวีการใดบางท่ีจะแกปญหาถาหากมีคนไมดีซ่ึง

ประสงครายตอขอมูลขององคกร ไดมีหลายบริษัททีเดียวท่ีพยายามจัดรูปแบบการทํางานของพนักงานท่ีคาดวานาจะลอแหลม

ตอการกออาชญากรรมขอมูล เปนตนวา คนท่ีมีหนาท่ีจายเช็ค(Check) ในองคกรก็ไมไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีปรับขอมูล

เก่ียวกับอัตราเงินเดือน หรือแมแตในบางธนาคารก็จะกันพ้ืนท่ีจําเพาะบางสวนในเช็คไวใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับเจาของเช็คไดทําการ



Ethics in IT 10 
 
เซ็นตชื่อ ในบางกรณีพนักงานท่ีไดรับสิทธิพิเศษในการปรับปรุงแกไขขอมูลทางการเงินขององคกรจะไมไดรับอนุญาต ใหทําการ

ตรวจสอบระบบดวย นอกจากนั้นการหมุนเวียนหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน จากตําแหนงท่ีลอแหลมตอการรั่วไหลของ

ขอมูล ก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีทําใหมีการปองกัน แกไข และทําลายขอมูลได สิ่งท่ีไมควรประมาทสําหรับพนักงานคือ การละท้ิงงานไป

ทําธุรกิจชั่วครั้งชั่วคราว แตเปดเครื่องคอมพิวเตอรไว ขอมูลภายในอาจจะเปนขอมูลประมวลผลรายการท่ีสําคัญ และทํางานคาง

อยู เปนไปไดท่ีวาจะมีใครบางคนเขามารบกวน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวในขณะท่ีพนักงานคนนั้นไมอยู ทําใหการ

ประมวลผลขอมูลผิดพลาดและเชื่อถือไมได 

4. การจํากัดการใชงานในระบบ (Restrict system use) คนในองคกรนาท่ีจะมีสิทธิในการใชทรัพยากรขอมูลเทาท่ี

เหมาะสมกับหนาท่ีงานของเขาเทานั้น แตก็ยากท่ีจะบงชี้ชัดแบบนี้ องคกรเองตองหาข้ันตอนวีใหมในการควบคุมขอมูลสําคัญ

ขององคกร เราอาจจะไมอนุญาตใหพนักงานมีการดึงหรือเรียกใชขอมูลเกินลักษณะงานท่ีเขาควรจะเรียนรู โดยซอฟตแวรหรือ

อุปกรณฮารดแวรสามารถควบคุมการใชขอมูลดังกลาวได ยิ่งกวานั้นเราควรกําหนดข้ันตอนการทํางานและลักษณะการใชงาน

ของขอมูลไวดวย ซ่ึงตองข้ึนอยูกับชนิดของขอมูล และลักษณะเฉพาะขององคกรนั้น ๆ เองดวย 

5.การปองกันทรัพยากรขอมูลดวยรหัสผาน หรือการตรวจสอบการมีสิทธิใชงานของผูใช (Protect resources 

with password or other user authorization cheeks a password) รหัสผาน (Password) เปนกลุมขอมูลท่ีประกอบ

ไปดวยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณอ่ืน ๆ ท่ีประกอบกันเขา และใชสําหรับปอนเขาในระบบคอมพิวเตอร เพ่ือเราสามารถท่ี

จะใชงานซอฟตแวรและฮารดแวรไดอยางถูกตอง และจํากัดอยูเฉพาะกลุมคนท่ีมีรหัสผานเทานั้น 

ในการจัดการลักษณะการเขาถึงและใชขอมูลท่ีสําคัญเชนนี้ มีความสําคัญและจําเปนท่ีจะตองจัดการใหดีและเหมาะสม เรา

อาจจะใชระบบเรียกกลับตรวจสอบ (Callback screening devices) บนจอเลยก็ได กลาวคือ จะเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ทํางานรวมกับซอฟตแวรภายในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะพิสูจนใหทราบวา ผูใชปลายทางท่ีอยูหางไกลนั้นเปนผูมีสิทธิใชงานจริง 

โดยระบบจะทํางานทันทีเม่ือมีการรองขอใชงาน ขอมูลสวนกลางจะผานระบบโทรศัพทจากผูใชปลายทาง ระบบจะทําการตัด

สายทันที และโทรเรียกกลับเพ่ือพิสูจนวาผูใชคนนั้นมีสิทธิ์และอนุญาตใหใชงานได เปนตน 

6. การเขารหัสขอมูลและโปรแกรม (Encrypt data and programs) การเขารหัสขอมูลเปนกระบวนในการซอน

หรือเปลี่ยนรูปขอมูลและโปรแกรมใหอยูในรูปของรหัสชนิดใดชนิดหนึ่ง เพ่ือไมใหคนอ่ืนทราบวาขอมูลจริงคืออะไร ขอมูล

ขาวสารท่ีสําคัญขององคกรจําเปนตองเขารหัสกอนการสงไปยังผูรับ ซ่ึงอาจจะจัดหาโปรแกรมการเขารหัสท่ีมีอยูในปจจุบันหรือ

จะพัฒนาข้ึนมาใหมเองก็ได ในป ค.ศ.1988 วิธีการเขารหัสขอมูลไดรับการพัฒนาข้ึนจากสํานักกําหนดมาตรฐานในสหรัฐอเมริกา 

และธนาคารก็ไดใชในการทําธุรกิจของตนเอง และการติดตอกับกรมธนารักษดวย 

7.การเฝาดูการเคล่ือนไหวของระบบขอมูล (Monitor system transactions) ในการเฝาดูการเคลื่อนไหวของ

ระบบขอมูลเคลื่อนไหว หรือระบบจัดทํารายการตาง ๆ นั้นจะมีโปรแกรมชวยงานดานนี้โดยเฉพาะ โดยโปรแกรมจะคอยบันทึก

วามีใครเขามาใชระบบบาง เวลาเทาใด ณ ท่ีแหงใดของขอมูล แลวกลับออกไปเวลาใด แฟมขอมูลใดท่ีถูกดึงไปใชปรับปรุงขอมูล 

เปนตนวา ลบ เพ่ิม เปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ นั้นท่ีขอมูลชุดใด 

8. การตรวจสอบระบอยางสมํ่าเสมอ (Conduct frequent audits) อาชญากรคอมพิวเตอรสวนใหญจะถูกเปดเผย

และถูกจับไดโดยความบังเอิญ บางครั้งก็ใชเวลานานทีเดียวกวาจะจัดได 
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9. การใหคามรูผูรวมงานในเรื่องระบบความปลอดภัยของขอมูล (Educate people in security 

measures) พนักงานทุกคนควรตองรูระบบความปลอดภัยของขอมูลในองคกรเปนอยางดี ในกรณีตัวอยางของพนักงานไม

พอใจผูบริหารอาจเนื่องมากจากการท่ีไมไดเลื่อนตําแหนงหนาท่ี หรือเรื่องอ่ืน ๆ พนักงานในลักษณะนี้มีแนวโนมท่ีจะคุกคาม

ระบบความปลอดภัยขอมูลขององคกร โดยพยายามท่ีจะเขาไปดูขอมูลท่ีสําคัญขององคกร และสอบถามขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวของ

กับระบบความปลอดภัยซ่ึงไมใชภารกิจหรือหนาท่ีของพนักงานคนดังกลาวท่ีจะตองทําเชนนั้น 

ถึงแมวาจะมีวิธีการท่ียุงยากซับซอนและเทคโนโลยีชั้นสูงในการตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยของขอมูลก็ตาม แตความ

ปลอดภัยก็ยังไมถึงรอยเปอรเซ็นต ท้ังนี้เพราะข้ึนอยูกับความเชื่อถือ หรือความไววางใจและความรับผิดชอบของผูใชขอมูลนั่นเอง

เปนหลัก มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาโดย Buck Bloombecker ไดทําการสํารวจและสัมภาษณหลายบริษัท ซ่ึงเปนบริษัทท่ีใช

เทคโนโลยีข้ันสูงทางอิเล็กทรอนิกส ในการควบคุมความปลอดภัยดวยพบวาระบบรักษาความปลอดภัยพ้ืนฐาน จะสงผลใหขอมูล

มีความปลอดภัยมากข้ึนนั้นจะอยูท่ีความซ่ือสัตย ความม่ันคงของพนักงานในบริษัท การท่ีใหความไววางใจผูรวมงาน เชื่อถือซ่ึง

กันและกัน จะสงผลใหการทําธุรกิจกาวหนา และสงเสริมใหมีการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ หากแตการควบคุมจนเกินไปจะมีผล

ทางดานลบมากกวาดานบวก 

 

การกูคืนจากระบบพัง (Disaster recovery) เม่ือระบบคอมพิวเตอรพังหรือการเกิดความหายนะกับระบบคอมพิวเตอรนั้น เรา

จะมีวิธีการปองกันและกูคืนขอมูลเหลานั้นไดอยางไร ซ่ึงความหายนะดังกลาวอาจจะเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ อาจจะรวมถึง

จากภัยธรรมชาติดวยก็ได กรรมวีหลักในการปองกันความหายนะและการกูขอมูลคืน (Backup) ก็คือ (1) ระบบความปลอดภัย

ทางกายภาพ (Physical security) (2) การสํารองขอมูลไวอยางเพียงพอ (Backup) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security) รวมถึงเปนระบบท่ีปกปองคอมพิวเตอรและทรัพยากร

ขอมูลดายอุปกรณฮารดแวร เปนตนวาการล็อกประตูท่ีเก็บอุปกรณขอมูล การใชการดผาน ระบบตรวจสอบและพิสูจนบุคคล

กอนเขาไปใชงาน ระบบตรวจสอบและปองกันไฟไหม เครื่องดับเพลิง ระบบแจงเตือนขโมย ระบบโทรทัศนวงจรปดตรวจภายใน

องคกร และวิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวถึงในอันท่ีจะปองกันความหายนะของระบบคอมพิวเตอรในองคกร การปฏิบัติ

ตามระเบียบเขาออก และระเบียบการใชขอมูลจะทําใหรักษาความปลอดภัยไดดีข้ึนเปนอยางมาก โดยเฉพาะในเขตหวงหามท่ี

จัดเก็บขอมูลท่ีสําคัญ เชน หองคอมพิวเตอรซ่ึงเปนคลังขอมูล มีวงจรอิเล็กทรอนิกส และสายสื่อสารขอมูลมากมาย เราตองให

ความระมัดระวังเปนพิเศษในการเขามานําขอมูลไปใช ควรติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัยตามสวนตาง ๆ ภายในหอง และ

จํากัดพนักงานเขาออกดวย 

2. การสํารองขอมูล (Backup) ในองคกรตาง ๆ ถึงแมวาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลดีเพียงใดก็ตาม ก็ยังมี

โอกาสท่ีระบบจะพังหรือหายนะได สิ่งสําคัญเราจะตองทําการสํารองขอมูล ซอฟตแวร และฮารดแวรท่ีจําเปนสําหรับขอมูล

ซอฟตแวรนั้น ๆ เราเพียงแตทําการคัดลอก (Copy) และจัดเก็บสํารองไว ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งในองคกร สําหรับการสํารองฮารดแวรนั้น

อาจจะเปนการวางแผนไวรองรับ ถาหากเกิดการพังของระบบแลวจะทําอยางไร หนทางปฏิบัติอยางอ่ืนก็คืออาจจะเตรียม

ฮารดแวรสํารองไว อยางไรก็ตามฮารตแวรนอกจากไมโครคอมพิวเตอรแลว อุปกรณตอพวงภายนอกท่ีราคาไมแพงมาก ก็ควรจะ

ทําการสํารองไวดวย นอกเสียจากวาอุปกรณตาง ๆ ท่ีมีราคาแพงมากเราอาจจะตองใหบริษัทท่ีเชี่ยวชาญและใหบริการกูระบบ

โดยเฉพาะมาดูแล 
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การร้ือปรับระบบ 

          การจางงาน (Employment) : การทําใหเทคโนโลยีเคล่ือนท่ีไปอยางชา ๆ (Trickle down technology) และ

ความสูญเสียท่ีเกิดจากการรื้อปรับใหม (Re-engineering job loss) การรื้อปรับใหม เปนการทําใหชุมชนขาวสารกลายเปน

แหลงประโยชนท่ีสําคัญของระบบสารสนเทศ [Information systems (IS)] การกําหนดกระบวนการธุรกิจใหม สามารถทําให

ผูจัดการระดับกลาง และเจาหนาท่ีธุรการตกงาน และยิ่งกวานั้นถามีการรื้อปรับระบบ (Re-engineering) พวกเขาจะไมสามารถ

หางานในสังคมได เพราะวาความตองการในเรื่องแรงงานลดลง จึงมีผูกลาวถึงสังคมท่ีจะถูกบริหารโดยกลุมผูเชี่ยวชาญกลุมเล็กท่ี

ใชเทคโนโลยีชั้นสูงเปนเครื่องมือ 

          งานดานรื้อปรับระบบ (Re-engineering) ทําใหการวาจางงานลดลง 50 เปอรเซ็นต แตสิ่งนี้เปนสิ่งท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 

และเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทท่ีอยูในภาวะท่ีไมมีความตองการแรงงาน อยางไรก็ตามผลกระทบของการรื้อปรับระบบ มีความ

เติบโตอยางรวดเร็ว และอาจทําใหตองเผชิญกับวิกฤติปญหาดานจริยธรรม คือคนจํานวนมากตองตกงาน นักเศรษฐศาสตรมี

ความเชื่อวา การรื้อปรับระบบ จะนําคนงานท่ีมีการศึกษาดีและอนาคตสดใสไปสูการไดงานท่ีดีกวาในสังคมอุตสาหกรรมท่ีมีการ

เติบโตอยางรวดเร็ว และเหตุการณเชนนี้ทําใหเกิดความไมเปนธรรมกับผูท่ีใชแรงงาน (BLUE-COLLAR WORKERS) และ

ผูจัดการท่ีมีความรูนอยแตมีอายุมากแลว 

          ความเปนธรรม (Equity) และการเขาถึง (Access) : การเพ่ิมความแตกแยกของระดับชนช้ันและ

สังคม (Increasing racial and social class cleavages) ทุกคนในสังคมมีโอกาสเทาเทียมกันในยุค

ดิจิตอล (Digital) หรือไม ชองวางดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีมีอยูในสังคมของสหรัฐอเมริกา จะทําใหเล็กลงดวย

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IS) ไดหรือไม ถาเรื่องของคอมพิวเตอรแพรหลายไปท่ัว จะทําใหทุกคนไมวารวยหรือจนมีสิทธิใชได

หรือไม ยังไมมีคําตอบอยางแนชัด เพราะความแตกตางในเรื่องตาง ๆ ของระบบเทคโนโลยีท่ีเกิดกับกลุมตาง ๆ ยังไมมีการศึกษา

ดีพอ แตสิ่งท่ีเรารูคือเรื่องของขาวสาร การเขาถึงและความรูซ่ึงตองผานสถาบันการศึกษาท้ัง 3 สวนนี้มีการกระจายสูสังคมอยาง

ไมเปนธรรมและท้ิงความไมถูกตองเอาไว การเขาถึง (Access) ถูกกระจายอยางไมเปนธรรมตามชนชั้นของสังคม ซ่ึงเราสามารถ

ยุติความไมเปนธรรมได 

          ความเส่ียงของสุขภาพ (Health risks) : RSI CVS และความตึงเครียดดานเทคโนโลยี (Technostress) 

          อันตรายจากความตึงเครียดซํ้า ๆ [Repetive Stress Injury (RSI)] โรคภัยจากอาชีพ เกิดเม่ือกลุมของกลามเนื้อถูก

บังคับใหทํางานอยางเดียวกันตลอดเวลา ผลกระทบจากภาวะท่ีเกินไปในการใชกําลังมาก ๆ เชน เลนเทนนิส หรือผลกระทบจาก

ภาวะท่ีเกินไปในการใชกําลังนอย ๆ เชน การเลนคียบอรด อาการท่ีงายท่ีสุดของความตึงเครียดซํ้า (RSI) ท่ีเก่ียวของกับ

คอมพิวเตอรมีดังนี้ 

1.อาการ Carpal Tunnel Syndrome (CTS) เปนประเภทหน่ึงของความตึงเครียดซ้ํา ๆ (RSI) มีอาการคือ กระดูกของขอมือเจ็บปวด

เพราะตองกดแปนพิมพตลอดเวลา ถาปลอยนานเขาจะมีอาการชา และไมสามารถหยิบของได 

ความตึงเครยีดซ้ํา ๆ (RSI) ไมสามารถท่ีจะหลีกเลีย่งได ดังน้ันการออกแบบตําแหนงการทํางานของเสนประสาทขอมือ ควรใหมีท่ีพักขอมือขณะท่ี

ตอการทํางานลําดับตอไป และการวางตําแหนงของหนาจออยางเหมาะสม การวางตําแหนงพักเทาก็ตองเหมาะสม แมวาคยีบอรดท่ีมีการพัฒนา

มาแลว แตการทํางานท่ีแทจริงควรท่ีจะมีการสรางท่ีหยุดพักสาํหรับรางกาย ความตึงเครียดซ้ํา ๆ (RSI) ไมไดเกิดจากคอมพิวเตอรอยางเดียว แตเกิด

จากการออกแบบตําแหนงในการทํางานไมดีพอ 

2.อาการท่ีเกิดขึ้นจาการมองจอภาพเปนเวลานาน [Computer Vision Syndrome (CVS)] เกิดจากระคายเคือง และความตึง

เครียดของตา เน่ืองจากการใชหลอดรังสีแคโทด อาการคือ ปวดหัว ตาพรา ตาแหง และระคายเคือง แตเปนอาการช่ัวคราว 

3.Technostress เปนอาการตึงเครียดเน่ืองจากการใชคอมพิวเตอร อาการคือความรูสึกไมเปนมติร ไมอดทน เพลีย หมดแรง 
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สรุป 

          ความสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรและปญหาดานจริยธรรม (Computer-related technical issues) มี 4 ประการ 

ดังนี้ (1) ความเปนสวนตัว (Privacy) (2) ความถูกตอง (Accuracy) (3) ความเปนเจาของ (Property) (4) การเขาถึง

ขอมูล (Access) 

          ทัศนะทางจริยธรรม 5 ประการ ของยุคสารสนเทศ (Five moral dimensions of the information age) มีดังนี้ (1) 

สิทธิดานสารสนเทศและพันธะหนาท่ี (Information rights and obligations) (2) สิทธิของทรัพยสิน(Property rights) (3) 

ความรับผิดชอบในหนาท่ีและการควบคุม (Accountability and control) (4) คุณภาพระบบ (System quality) (5) คุณภาพ

ชีวิต (Quality of life) 

          แนวโนมของเทคโนโลยีท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดประเด็นทางจริยธรรม (Key technology trends which raise ethical 

issues) มี 4 ประการ คือ (1) การทวีคูณของความสามารถในการคํานวณ (The doubling of computing power) (2) 

ความกาวหนาของท่ีเก็บขอมูล (Advances in data storage) (3) ความกาวหนาในเทคนิคการเจาะขอมูล ในฐานขอมูลขนาด

ใหญ (Advances in data mining techniques for large databases) (4) ความกาวหนาในโครงสรางพ้ืนฐานของ

โทรคมนาคม (Advances in the telecommunications infrastructure) 

          แนวคิดพ้ืนฐาน : ความรับผิดชอบ ภาระหนาท่ี และภาระผูกพันการชําระหนี้ (Basic concepts : Responsibility, 

Accountability and liability) ประกอบดวย (1) ความรับผิดชอบ (Responsibility) (2) ภาระหนาท่ี(Accountability) (3) 

ภาระความรับผิด (Liability) (4) ขบวนการในการยื่นอุทธรณ (Due process) 

          ประเภทการปองกันสําหรับซอฟตแวร (Kinds of protections for software) มีดังนี้ (1) ความลับทางการคา (Trade 

secrets) (2) ลิขสิทธิ์ (Copyright) (3) สิทธิบัตร (Patents) (4) ประเด็นดานจริยธรรม (Ethical issues) (5) ประเด็นดาน

สังคม (Social issues) (6) ประเด็นดานการเมือง (Political issues) 

          คุณภาพของชีวิต (Quality of life) : ความเปนธรรม (Equity) การเขาถึง (Access) และขอบเขต (Boundaries) มีดังนี้ 

(1) การทําใหเกิดสมดุลระหวางอํานาจสวนกลาง และอํานาจรอบนอก (Balancing power center versus periphery) (2) 

ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง : เวลาท่ีใชในการแขงขันลดลง (Rapidity of change : Reduced response time to 

competition) (3) การรักษาขอบเขต : ครอบครัว งาน เวลาวาง (Maintaining boundaries : Family, work, leisure) (4) 

การพ่ึงพาและความออนแอท่ีงายตอการถูกโจมตี (Dependence and vulnerability) (5) อาชญากรรมคอมพิวเตอรและการใช

คอมพิวเตอรในทางท่ีผิด (Computer crime and computer abuse) 

          การกระทําของฝายบริหาร (Management actions) : กรรวมมือการประมวลดวนจริยธรรม (Corporate code of 

ethics) 5 ทัศนะ ดังนี้ (1) สิทธิและความรับผิดในดานขาวสาร (Information rights and obligations) (2) สิทธิและความรับ

ผิดดานทรัพยสิน (Property rights and obligations) (3) ภาระหนาท่ีและการควบคุม (Accountability and control) (4) 

คุณภาพระบบ (System quality) (5) คุณภาพชีวิต (Quality of life) 

          ความทาทายของผูบริหาร (Management challenges) มีดังนี้ (1) เขาใจความเสี่ยงท่ีเกิดจากเทคโนโลยี

ใหม (Understanding the moral risks of new technology) (2) กําหนดนโยบายจริยธรรมบริษัทเก่ียวกับระบบ

สารสนเทศ (Establishing corporate ethics policies that include IS issues)      
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พรบ. คอมพิวเตอร 2550 

พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

ประกาศ 18 มิ.ย. 2550 มีผล 18 ก.ค. 2550 

หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 

มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิไดมี

ไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืนจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะถานํามาตรการ

ดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบ ในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไว

สําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดักรับไว ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของ

ผูอ่ืนท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือใหบุคคล 

ท่ัวไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอร

ของผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ 

ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนโดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมา

ของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

แสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือในภายหลัง และไมวาจะเกิดข้ึน

พรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

(๒) เปนการกระทําโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือการบริการสาธารณะ หรือ

เปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพ่ือ ประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึง

สิบหาป และปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท ถาการกระทําความผิดตาม (๒) เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป 

มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด

ตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
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ไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับมาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน

เท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอความม่ันคง

ของประเทศหรือกอใหเกิดความ ตื่นตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักรหรือ

ความผิดเก่ียวกับการ กอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชน

ท่ัวไปอาจเขาถึงได 

(๕) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔) 

มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรท่ี

อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงไดซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของ

ผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้ 

โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต 

ผูกระทําไมมีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอน

รองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือ บุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 

มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 

(๑) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศท่ีความผิดไดเกิดข้ึนหรือผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ 

(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
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