บทที่ 12
จริยธรรมของนักสารสนเทศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสารสนเทศ
คุณสมบัตขิ องนักสารสนเทศที่ดคี วรมีจริยธรรม (Ethics) ทางการใช้
งานระบบสารสนเทศ ถึงแม้วา่ จริยธรรมจะไม่มกี ฎระเบียบหรือข้อบังคับตายตัว
ว่าต้องทา/ไม่ตอ้ งทาอะไร ไม่เหมือนกฎหมายที่ถือว่าทุกคนจะต้องอยู่ในกรอบ
และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องรู้ถึงจริยธรรมและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

ความหมายของจริ ยธรรมและจริ ยธรรมของนักสารสนเทศ
ความหมายของจริยธรรม และจริยธรรมของนักสารสนเทศ
ตามพจนานุ ก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิตยสถาน พุ ท ธศักราช 2542 ให้
ความหมายของคาว่า“จริ ย ธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็น ข้อประพฤติปฏิบตั ิ
ศีลธรรม กฎศีลธรรม
ไพบูลย์ เกียรติโ กมล และณัฏฐพัน ธ์ เขจรนันทน์ (2551) ได้อธิบาย
คาว่า จริยธรรม หมายถึง ความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องที่เป็นตัวแทนศีลธรรม
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ทีเ่ ป็นอิสระในการเลือกที่เป็นการชักนาพฤติกรรมบุคคล เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และระบบสารสนเทศ ทาให้เกิดปญั หาความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและสังคม เพราะ 2 สิง่ นี้ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านสังคม ในบางครัง้
การเปลี่ยนแปลงด้านสัง คมน ามาซึ่ง สิ่ง ที่เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสัง คม
อย่ า งไรก็ต าม การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศใหม่ ๆ สามารถท าให้ เกิด
การกระจายอานาจในองค์ก ร การบุก รุ ก สิท ธิส่ วนบุค คลของผู้อ่ืน หรือ ของ
คู่แ ข่ง ขัน การตกงาน การประกอบอาชญากรรมข้อ มูล ตลอดจนการเกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น
สุ ช าดา นัน ทะไชย (2547) ได้อ ธิบ ายค าว่า จริ ย ธรรม หมายถึ ง
ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุ ษย์ และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรม
ทางสังคมประเภทต่าง ๆ ด้วยลักษณะ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
จะมีคุณ สมบัติประเภทใดประเภทหนึ่ งในสองประเภท คือ ลักษณะที่ส งั คม
ต้องการให้มอี ยูใ่ นสมาชิกในสังคมนัน้ คือ เป็นพฤติกรรมที่สงั คมนิยมชมชอบ
ให้ก ารสนั บ สนุ น และผู้ก ระท าส่ ว นมากเกิด ความพอใจว่า การกระท านั ้น
เป็นสิง่ ทีถ่ ูกต้องเหมาะสม ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ ลักษณะทีส่ งั คมไม่ต้องการ
ให้มอี ยูใ่ นสมาชิกในสังคม เป็นการกระทาที่สงั คมลงโทษ หรือพยายามกาจัด
และผูก้ ระทาพฤติกรรมนัน้ ส่วนมากรู้สกึ ว่าเป็นสิง่ ที่ไม่ถูกต้อง และไม่สมควร
ฉะนัน้ ผูท้ ม่ี จี ริยธรรมสูง คือผู้ท่มี ลี กั ษณะ และพฤติกรรมประเภทแรกมากกว่า
ประเภทหลัง
นักสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
สารสนเทศเริ่ม ตัง้ แต่ น าข้อ มู ล เข้า ส่ ง ไปประมวลผลและได้ อ อกมาเป็ น
สารสนเทศ ซึง่ สารสนเทศทีไ่ ด้สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
การตัดสินใจ เป็นต้น
ดังนัน้ จริยธรรมของนักสารสนเทศ จึงสรุปความหมายได้ว่า การที่
บุคคลนัน้ มีการประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ี คิดดี ทาดีต่อการนาสารสนเทศไปใช้ รวมถึง
การใช้ส่อื สิง่ พิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่นื
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลได้
สูติเทพ ศิริพิพฒ
ั นกุล
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ความสาคัญของจริยธรรม
สุช าดา นัน ทะไชย (2547) ได้อธิบายความส าคัญ ของจริยธรรมว่ามี
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ และการพัฒนาสังคม กล่าวคือ
1. ในแง่ ที่ จริ ย ธรรมมี ค วามส าคัญ ต่ อ การด าเนิ นชี วิ ต คนที่มี
จริยธรรมย่อมมีเครื่องมือทีช่ ่วยให้คดิ ให้กระทาในสิง่ ทีด่ ี ทีส่ ร้างสรรค์ประโยชน์
แก่ ตนเองและส่ว นรวม มีส ิ่ง ยึด เหนี่ ยวจิตใจและจูง ใจให้กระท าในสิ่ง ที่ไ ม่
ก่อให้เกิดปญั หา ซ้ายังสร้างความสาเร็จ ความเจริญให้แก่ชวี ติ ตนเอง รู้จกั ที่จะ
ใช้ความรูค้ วามสามารถทีม่ ใี นทางทีส่ ร้างประโยชน์ได้เต็มที่ ดังเช่นตัวอย่างที่มี
ให้ เ ห็น ว่ า นิ ส ิต ที่ม ีค วามขยัน หมัน่ เพีย ร ความรับ ผิด ชอบ ก็ย่ อ มประสบ
ความสาเร็จในการเรียน ส่วนผูท้ เ่ี กียจคร้าน ขาดความเอาใจใส่ในหน้าที่ ก็ย่อม
พบกับปญั หาสอบตก เรียนซ้า หรือต้องออกบ้าง ผู้ให้บริการที่มกี ริยามารยาท
สุภาพ อ่อนน้อม มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน ก็ยอ่ มเป็นผูท้ ่ไี ด้รบั ความชื่นชมและ
สนับสนุนมากกว่าผูท้ ม่ี กี ริยาวาจา หยาบคาย ฯลฯ
2. ในแง่ที่ จริ ย ธรรมมีค วามส าคัญ ต่ อสัง คม ไม่ว่าจะเป็ น สัง คม
กลุ่มย่อย เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง หรือสังคมกลุ่มใหญ่ เป็นต้นว่า สังคมอาชีพ
สังคมชุมชน สังคมชาติ สังคมโลกก็ตาม ล้วนแล้วแต่ได้รบั ประโยชน์จากการมี
จริย ธรรมของคนในแต่ ล ะสัง คมด้ ว ย เมื่อ สมาชิก ในสัง คมประพฤติ ต าม
หลักจริยธรรม สมาชิกเองเป็นผู้ได้ร บั ความสุข ความเจริญ ก็ย่อมเป็นผลให้
สังคมไทยส่วนรวม มีความสุขความเจริญไปด้วย

ผลกระทบทางบวกและลบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ได้จาแนก
ผลกระทบทางบวก ไว้ดงั นี้
1. เพิ่ มความสะดวกสบายในการสื่อสาร การบริการ และการผลิ ต
ทาให้ชวี ติ คนในสังคมได้รบั ความสะดวกสบาย เช่น การติดต่อผ่านธนาคารด้วย
ระบบธนาคารที่บ้าน (Home Banking) การทางานที่บ้าน การติดต่อสื่อสาร
ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือการบันเทิงพักผ่อนด้วยระบบมัลติมเี ดียทีบ่ า้ น
สูตเิ ทพ ศิรพิ พิ ฒ
ั นกุล
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2. เกิ ดสัง คมแห่ ง การสื่ อสารและสังคมโลก เนื่ องจากการใช้ IT
สามารถเอาชนะเรื่อ งระยะทาง เวลา และสถานที่ไ ด้ ด้ ว ยความเร็ว ใน
การติดต่อสื่อสารที่เป็ น เครือข่ายความเร็วสูง และเป็ น เครือข่ายแบบไร้ส าย
ทาให้มนุษย์แต่ละคนในสังคมสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว
3. มีระบบผู้เชี่ ยวชาญต่างๆ ในฐานข้อมูลความรู้ เกิดการพัฒนา
คุณ ภาพชีวติ ในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ แพทย์ท่อี ยู่ใ นชนบท
ก็ส ามารถวินิ จ ฉั ย โรคจากฐานข้อ มูล ความรู้ข องผู้ เ ชี่ย วชาญเฉพาะทาง
การแพทย์ในสถาบันการแพทย์ท่มี ชี ่อื เสียงได้ท ั ่วโลก หรือใช้ว ิธปี รึกษาแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญในระบบทางไกลได้ดว้ ย
4. เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างโอกาสให้คนพิ การ หรือผู้ด้อย
โอกาสจากการพิ การทางร่างกาย เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือคนพิการ
ให้ส ามารถพัฒ นาทักษะและความรู้ไ ด้ เพื่อ ให้ค นพิการเหล่านัน้ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ผูพ้ กิ ารจึงไม่ถูกทอดทิง้ ให้เป็นภาระของสังคม
5. พัฒ นาคุณภาพการศึ กษาโดยเกิ ด การศึ กษาในรูปแบบใหม่
กระตุน้ ความสนใจแก่ผเู้ รียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน (ComputerAssisted Instruction: CAI) และการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ (ComputerAssisted Learning: CAL) ท าให้ผู้เรีย นมีความรู้ค วามเข้าใจในบทเรีย น
มากยิ่ง ขึ้น ไม่ ซ้า ซากจาเจ ผู้เ รียนสามารถเรียนรู้ส ิ่ง ต่ าง ๆ ได้ด้ว ยระบบ
ที่เป็น มัลติเมีย นอกจากนัน้ ยัง มีบทบาทต่อการน ามาใช้ในการสอนทางไกล
(Distance Learning) เพื่อผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาในชนบททีห่ ่างไกล
6. การท างานเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น ช่ ว ยลดเวลาใน
การทางานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึน้ เช่น การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
เพื่อช่ ว ยในการพิม พ์เอกสาร การใช้คอมพิวเตอร์ช่ วยในการออกแบบงาน
ลักษณะต่างๆ
7. ผู้บริ โ ภคได้ร บั ประโยชน์ จากการบริ โภคสิ นค้ าที่ หลากหลาย
และมีคุณภาพดีขน้ึ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์
มีค วามแปลกใหม่ แ ละหลากหลายมากขึ้น ผู้ผ ลิต ผลิต สิน ค้ า ที่มีคุ ณ ภาพ
ผูบ้ ริโภคสามารถเลือกซือ้ ได้ตามต้องการและช่องทางการค้าก็มใี ห้เลือกมากขึน้
สูติเทพ ศิริพิพฒ
ั นกุล
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เช่ น การเลือกซื้อ สิน ค้า ทางอิน เทอร์เ น็ ต และการพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(E-Commerce) เป็นต้น
นอกจากนี้ สามารถจาแนก ผลกระทบทางลบ ของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีดงั นี้
1. ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเครีย ดขึ้ น ในสัง คม เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ไ ม่ ช อบ
การเปลีย่ นแปลงทาอะไรอยูก่ ม็ กั จะชอบทาอย่างนัน้ แต่ IT เข้าไปเปลี่ยนแปลง
โครงสร้า งองค์ ก ร บุ ค คล วิถี ก ารด าเนิ น ชีว ิต และการท างาน ผู้ ท่ีร ับ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงไม่ ได้จ ึง เกิดความวิตกกัง วลขึ้น จนกลายเป็น ความเครียด
กลัวว่าคอมพิวเตอร์จะทาให้คนตกงาน ซึ่งความจริงแล้วการนาเอา IT เข้ามา
แทนมนุ ษ ย์ใ นโรงงานอุตสาหกรรม ก็เพื่อลดต้น ทุ น การผลิต ผลผลิตภัณ ฑ์
มีคุณ ภาพมากยิง่ ขึน้ จึง เป็น เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงการท างาน เมี่อเกิด
ความเครียดเกิดความทุกข์ ก็จะเกิดความเดือดร้อนแก่ครอบครัวตามมา อีกทัง้
การดาเนินธุรกิจในยุค IT ได้ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง การทางาน
ต้องรวดเร็ว เพื่อให้ชนะคู่แข่ง ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2. ก่ อให้เกิ ดการรับวัฒ นธรรมหรือแลกเปลี่ย นวัฒนธรรมของ
คนในสังคมโลก การแพร่ของวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่ งไปสู่สงั คมอีกสังคม
หนึ่ ง เป็ นการสร้างค่านิ ยมใหม่ใ ห้กบั สังคมที่ร บั วัฒนธรรมนัน้ ซึ่ง อาจก่อให้
เกิดค่านิ ยมที่ไ ม่ พึง ประสงค์ข้นึ ในสัง คมนัน้ เช่ น พฤติกรรมแสดงออกทาง
ั หาการติดเกมของ
ค่านิ ยมของเยาวชนด้านการแต่งกายและการบริโ ภค ปญ
เยาวชน ซึ่ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การพัฒ นาอารมณ์ แ ละจิต ใจของเยาวชน
เกิดการกลืนวัฒนธรรมดัง้ เดิม
3. ก่ อ ให้ เ กิ ดผลด้ า นศี ล ธรรม เนื่ อ งจากแต่ ล ะประเทศจะมี
ความแตกต่า งกัน ทัง้ ในจารีต ประเพณีและศีล ธรรม แต่ก ารติดต่อ สื่อสารที่
รวดเร็วในระบบเครือข่ายนัน้ เมื่อมีการแพร่ภาพหรือข้อมูลข่าวสารที่ไ ม่ดไี ป
ยังประเทศต่างๆ จะมีผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของคนในประเทศนัน้ ๆ ที่นับถือ
ศาสนาแตกต่างกัน และมีค่านิ ยมแตกต่างกัน ทาให้เยาวชนรุ่นใหม่สบั สนต่อ
ค่านิยมทีด่ งี ามดัง้ เดิม เกิดการลอกเลียนแบบอยากรู้อยากเห็นสิง่ ใหม่ๆ ที่ผดิ
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ศีลธรรมจนกลายเป็นสิง่ ทีถ่ ูกต้องในกลุ่มเยาวชน เมื่อเยาวชนปฏิบตั ติ ่อ ๆ กัน
มาก็จะทาให้ศลี ธรรมของประเทศนัน้ ๆ เสื่อมสลายลง
4. การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้ อยลง กิจกรรมทางสังคมที่มี
การพบปะสังสรรค์กนั จะมีน้ อยลง สังคมเริม่ ห่างเหินจากกัน เนื่องจากการใช้
IT เพื่อการสื่อสารทาให้ทางานอยูท่ บ่ี า้ นหรือเกิดการศึกษาทางไกลโดยไม่ต้อง
เดิน ทาง มีผลต่อความสัม พันธ์ระหว่าง หัวหน้ากับลูกน้ อง ระหว่างครูกบั
นักเรียน และระหว่างกลุ่มคนต่อกลุ่มคนในสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดช่องว่างทาง
สังคมขึน้
5. การละเมิดสิ ทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล การใช้ IT อย่างไม่มขี ดี จากัด
ย่อมส่งผลต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และนาเอาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลอื่น ออกเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ซึ่ง ข้อมูลบางอย่างอาจไม่เป็ นจริง
หรือยังไม่ได้พสิ จู น์ความถูกต้อง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล โดยบุคคล
ผูน้ นั ้ ไม่สามารถป้องกันตนเองได้ แต่ปจั จุบนั การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนัน้ ได้ม ี
กฎหมายออกมาให้ความคุม้ ครองเพื่อให้นาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในทางที่ถูกต้อง
มากขึน้
6. เกิ ดช่ องว่างทางสังคม การใช้ IT จะเกี่ยวข้องกับการลงทุน ผู้ใช้
จึงเป็ นชนชัน้ อีกระดับของสัง คม ในขณะที่ชนชัน้ ระดับรองลงมามีอยู่จานวน
มากกลับไม่ มโี อกาสใช้ และผู้ท่ยี ากจนก็ไ ม่มโี อกาสรู้จกั กับ IT ท าให้การใช้
ไม่กระจายตัวเท่าที่ควร ก่อให้เกิดช่ องว่างทางสัง คมระหว่างชนชัน้ หนึ่ ง กับ
อีกชนชัน้ หนึ่งมากยิง่ ขึน้
7. เกิ ดการต่อต้านเทคโนโลยี เมื่อ IT เข้ามามีบทบาทต่อการใช้งาน
มากขึน้ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การสาธารณสุข เศรษฐกิจการค้า
และธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรมการดาเนินชีวติ ด้านต่าง ๆ โดยส่วนมาก
ยังขาดความรูใ้ นเรื่องของ IT เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็น
ห่วงอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการทางาน คนที่ทางานด้วยวิธเี ก่า ๆ ก็เกิด
การต่อต้านการนาเอา IT เข้ามาใช้ เกิดความรู้สกึ หวาดระแวง และวิตกกังวล
เกรงว่าตัวเองด้อยประสิทธิภาพ จึงเกิดภาวะของความรู้ต่อต้าน กลัวสูญเสีย
คุณค่าของชีวติ การทางาน
สูติเทพ ศิริพิพฒ
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8. อาชญากรรมบนเครือข่าย ความก้าวหน้าของ IT ก่อให้เกิดปญั หา
ใหม่ ๆ เกิดขึน้ เช่น ปญั หาอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น อาชญากรรมในรูปของ
การขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการสารสนเทศที่มี
การหลอกลวง รวมถึงการบ่อนทาลายข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ในระบบเครือข่าย
9. ก่ อให้ เกิ ด ปั ญ หาด้ านสุข ภาพ การจ้อ งมองคอมพิว เตอร์เป็ น
เวลานาน ๆ มีผ ลเสีย ต่ อ สายตา ท าให้ส ายตาผิด ปกติ มีอ าการแสบตา
เวียนศีรษะ นอกจากนัน้ ยัง มีผ ลต่อสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท เช่ น
โรคคลั ่งอินเทอร์เน็ต เป็นโรคที่เกิดขึน้ ในคนรุ่นใหม่ มีลกั ษณะคือแยกตัว ออก
จากสังคม และมีโ ลกส่วนตัว ไม่สนใจสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดอาการป่วย
ทางจิต คลุ้ม คลั ่งซึม เศร้า อีกโรคหนึ่ ง คือ โรคคลั ่งช๊ อปปิ้ง ทางอิน เทอร์เน็ ต
เนื่องจากมีการเสนอสินค้าทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตมากยิง่ ขึน้
นอกจากนัน้ การใช้คอมพิวเตอร์เป็ น เวลานาน ยัง ก่อ ให้เ กิดโรคอาร์เ อสไอ
(Repetitive Strain Injury: RSI) ซึ่งเกิดจากการใช้แป้นพิมพ์เป็นเวลานาน ๆ
ทาให้เส้นประสาทรับความรู้ส ึกที่ม ือและนิ้วเกิดการอักเสบขึ้น เมื่อใช้อวัยวะ
นัน้ บ่อย ๆ จะทาให้เส้นประสาทการรับความรูส้ กึ ไม่มคี วามรูส้ กึ

สิ่ งที่ต้องคานึ งถึงด้านจริ ยธรรมของนักสารสนเทศ
O'Brien (1999) และ Turban and Others(2001) ได้กล่าวถึง
จริยธรรมของนักสารสนเทศ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ความเป็ นส่วนตัว (Privacy) มองในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลทีพ่ งึ มี
2. ความถูกต้องของข้ อมูล (Accuracy) มองในส่วนการจัดเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูลต้องถูกต้อง
3. ความเป็ นเจ้าของ (Property) มองในส่วนของสิท ธิความเป็ น
เจ้าของใน Software (ลิขสิทธิ ์)
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4. การเข้าใช้ข้อมูล (Access) มองในส่วนของการเข้าใช้ขอ้ มูลว่าผู้ใด
ได้รบั อนุญาตให้ใช้ขอ้ มูลส่วนใดบ้าง และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ขอ้ มูล
ส่วนใดบ้าง
1. ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคล
ที่เ ก็บ รวบรวมและเก็บ รักษาไว้ใ นรูป ของอิเ ล็กทรอนิ ก ส์เ พื่อความสะดวก
รวดเร็ว ในการเรีย กดูข้อ มู ล ซึ่ง ถือ ว่า เป็ น ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล รวมถึ ง ระบบ
สารสนเทศต่ า ง ๆ ที่ พ ัฒ นาขึ้น ใช้เ ฉพาะในองค์ ก ร เพื่อ ช่ ว ยลดขัน้ ตอน
เพิม่ ความคล่องตัวในการดาเนินงาน ลดขัน้ ตอนการดาเนินงาน เปลี่ยนแปลง
กระบวนการบริหารจัดการ และกาหนดขอบเขตการดาเนินงานใหม่
2. ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) เนื่องจากข้อมูลที่นาเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลเพื่อผลิตสารสนเทศนัน้ จะต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และ
เมื่อประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้นจะได้สารสนเทศ เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องส่งไป
ประมวลผลและได้ส ารสนเทศก็จ ะมีค วามถูก ต้อ ง แต่ห ากข้อมูลผิด (Data
Error) ส่งไปประมวลผลและสารสนเทศทีไ่ ด้กจ็ ะผิดไปด้วย (Information Error)
ส่ง ผลกระทบต่อการน าไปใช้ไ ม่ว่าจะเป็น การกาหนดนโยบาย วางแผนและ
การบริหารจัดการ
3. ความเป็ นเจ้ า ของ (Property) เนื่ อ งจากระบบสารสนเทศ
ในองค์กรที่ถูกพัฒนาขึน้ อาจเกิดจากการพัฒนาขึน้ เองหรือจ้างให้หน่ วยงาน
ภายนอก (Outsource) เป็นผูพ้ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศให้ ซึ่งระบบสารสนเทศนี้
ถือ เป็ น ลิข สิท ธิซ์ อฟต์แ วร์โ ดยชอบธรรมของผู้พ ัฒ นาหรือ ผู้ว่า จ้า ง หากมี
การน าไปใช้โ ดยไม่ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตหรือ แอบเข้า ระบบสารสนเทศถือ ว่า ผิด
ทัง้ จริยธรรมและผิดกฎหมาย
4. การเข้าถึงข้อมูล (Access) เนื่องจากการอนุ ญาตให้เข้าใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อ เรีย กดูข้อ มูล การปรับ แก้ไ ข (Modify) การเพิ่ม /ลบข้อ มูล
สูติเทพ ศิริพิพฒ
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(Add/Delete) การสืบ ค้น ข้อ มูล (Search) หรือ การกระท าใด ๆ กับ ข้อ มู ล
ในระบบสารสนเทศได้ นัน้ จะถู ก ก าหนดสิท ธิ (Priority) ให้ ก ับ ผู้ ใ ช้ ต าม
ความรับผิดชอบ เช่น ฝา่ ยการตลาดจะกาหนดสิทธิให้ผบู้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะพนักงานฝา่ ยการตลาดสามารถเข้ามาดูขอ้ มูลได้ดว้ ยการผ่านชื่อผูใ้ ช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password) เป็นต้น

ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ระบบสารสนเทศที่ พ ัฒ นาขึ้น จากการวิเ คราะห์ แ ละออกแบบ
ระบบสารสนเทศ และการเขีย นโปรแกรมมาใช้ ง านในหน่ ว ยงาน หรือ
เพื่อจาหน่ าย ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สนิ ทางปญั ญาที่ได้จ ากความคิดและผลงาน
สร้า งสรรค์ ดัง นัน้ ในฐานะนัก สารสนเทศจึง จ าเป็ น ต้อ งทราบและเข้า ใจ
ั ญาด้ ว ย กรมทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
ั ญา (2551)
ในเรื่อ งของทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
ได้อธิบายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญาไว้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา
หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษย์ ทรัพย์สนิ
ั ญาเป็ น ทรัพ ย์ส ิน อีก ชนิ ด หนึ่ ง นอกเหนื อ จากสัง หาริม ทรัพ ย์ คือ
ทางป ญ
ทรัพย์ส ิน ที่ส ามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่ น นาฬิกา รถยนต์ โต๊ะ เป็ นต้น และ
อสัง หาริม ทรัพย์ คือ ทรัพย์ส ิน ที่ไ ม่ ส ามารถเคลื่อ นย้ายได้ เช่ น บ้าน ที่ดิน
เป็นต้น
ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
สิ ท ธิ ข้ างเคี ย ง (Neighboring Right) หมายถึง การน าเอางาน
ด้านลิขสิท ธิอ์ อกแสดง เช่ น นักแสดง ผู้บนั ทึกเสีย งวิท ยุและโทรทัศน์ ใ น
การบันทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือภาพ
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โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ (Computer Program หรือ Computer
Software) หมายถึง ชุดคาสั ่งทีใ่ ช้กบั คอมพิวเตอร์ เพื่อกาหนดให้คอมพิวเตอร์
ทางาน
งานฐานข้ อมูล (Database) คือ ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมขึน้ เพื่อใช้
ประโยชน์ดา้ นต่างๆ
ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม
(Industrial Property) และลิขสิทธิ ์ (Copyright)
1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หมายถึง การประดิษฐ์คดิ ค้นความคิด
สร้างสรรค์ทท่ี าให้เกิดสินค้าอุตสาหกรรมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
ซึ่ง ไม่ ใ ช่ ส ัง หาริม ทรัพ ย์แ ละอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีใ ช้ ใ นการผลิต สิน ค้ า หรือ
ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม อาทิ สิทธิบตั ร/อนุ สทิ ธิบตั ร เครื่องหมายการค้า
แบบผังภูมขิ องวงจรรวม ความลับทางการค้า สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ เป็นต้น
2. ลิ ข สิ ท ธิ์ หมายถึง สิท ธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิท ธิ ์ใน
การดาเนิ น การใด ๆ ที่เ กี่ยวกับผลงานที่ส ร้างสรรค์ ซึ่ง งานอัน มีลิขสิท ธิ ์ มี
9 ประเภท ได้แก่ งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรี
กรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานสิง่ บันทึกเสียง งานแพร่ภาพแพร่
เสียง และงานด้านอื่น ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิท ยาศาสตร์ หรือแผนก
ศิลปะ
ซึง่ ยังมีความเข้าใจผิด ๆ ว่าสิง่ ทีเ่ ผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต สื่อสาธารณะ
ต่าง ๆ ที่มกี ารเผยแพร่กนั อย่างแพร่ห ลายนัน้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้
โดยไม่ต้องรับอนุ ญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ ์ แต่ในความเป็นจริง แล้วมีง านบาง
ประเภทที่ไ ด้ร ับ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายลิข สิท ธิ ์ เช่ น งานเพลง สื่อ
มัลติมเี ดีย (Multimedia) ตัวการ์ตูน ภาพวาด ภาพถ่าย บทความ สื่อประเภท
โสตทัศน์ เป็นต้น ซึ่งมีระยะเวลาความคุ้มครองตามลักษณะของงานลิขสิท ธิ ์
นัน้ ๆ
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แต่ม ีข้ อยกเว้ นการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ไว้ใ นมาตรา 32 ให้บุคคลอื่น
สามารถใช้งานลิขสิทธิ ์นัน้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ ์
เรียกว่า การใช้ง านลิข สิท ธิท์ ่เี ป็ น ธรรม ซึ่ง มีแนวคิด มาจากลิข สิท ธิส์ ากล
กฎหมายไทยที่กาหนดให้สงั คมได้ร บั ประโยชน์จากงานอัน มีลขิ สิทธิ ์นัน้ ด้วย
การสนับสนุนให้มกี ารเผยแพร่อย่างกว้างขวาง การใช้งานดังกล่าว ได้แก่ การ
ใช้ในการเรียนการสอน การเสนอรายงานข่าว หรือการใช้งานโดยบรรณารักษ์
ห้องสมุด
หลัก เกณฑ์ ก ารใช้ ง านลิ ข สิ ท ธิ ท์ ่ี เ ป็ น ธรรมนั ้น จะต้ อ งไม่ ข ัด ต่ อ
ผลประโยชน์ ของเจ้าของงานเดิม และไม่ส่ง ผลกระทบต่อสิท ธิ ์อัน ชอบด้วย
กฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ ์ (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2552) มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิท ธิ ์ การใช้งานนัน้
จะต้องไม่ใช่เป็นการกระทาเพื่อการค้า ไม่มเี จตนาทุจริตโดยไม่อ้างอิงที่มาเป็น
การใช้งานเพื่อประโยชน์กบั สังคมโดยนามาเพิม่ เติมด้วยวิธกี าร คัดลอกอ้างอิง
(Quote) และขยายความ
2. ลักษณะของงานอันมีลขิ สิทธิ ์ ในหลักเกณฑ์น้ีพิจารณาระดับของ
การสร้างสรรค์งาน งานทีน่ ามาใช้กล่าวอ้างถึงถ้าเป็นเพียงข้อเท็จจริงก็ถือเป็น
การใช้ลิขสิท ธิ ์ที่เป็ น ธรรม แต่ถ้ าผลงานมีล ักษณะการสร้างสรรค์ง าน เช่ น
นวนิ ยาย อัตชีวประวัติบุคคล ถือเป็น งานที่มีการสร้างสรรค์ท่มี ีการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ ์ รวมทัง้ ผลงานใด ๆ ที่ผู้เป็นเจ้าของได้มกี ารประกาศโฆษณาออกไป
แล้วว่าเป็นของตนเอง
3. ปริมาณการนาไปใช้ไม่ควรมากเกินไป เช่นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
แม้วา่ ใช้น้อยก็ไม่ควรเป็นสาระสาคัญหรือหัวใจของงานชิน้ นัน้
4. ผลกระทบต่อมูลค่าของานนัน้ การน างานมาใช้นัน้ จะต้องไม่ มี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูเ้ ป็นเจ้าของสิทธิ ์
และลิขสิทธิ ์นัน้ ยังสามารถทาโครงการแปลงทรัพย์สนิ ทางปญั ญาเป็น
ทุนได้ ซึง่ เป็นงานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิทธิ ์ในงาน
ประเภทต่ า ง ๆ เช่ น งานวรรณกรรมที่ร วมถึง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
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ศิลปกรรม ดนตรีกรรม สิง่ บันทึกเสียง การแพร่เสียงแพร่ภาพ ตลอดจนสิท ธิ
ข้างเคียงอื่น เช่น สิทธิของนักแสดง เป็นต้น
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย
ั ญาเป็ นทรัพย์สนิ ที่
ตามกฎหมายของประเทศไทย ทรัพย์ส ินทางปญ
กฎหมายให้สทิ ธิคุ้มครอง โดยให้ส ิท ธิผูกขาดแก่เจ้าของสิท ธิ แยกออกเป็ น
2 ประเภท มีดงั นี้
ั ญาที่ไ ด้ร ับ โดยไม่ ต้อ ง
ประเภทที่ 1 สิท ธิใ นทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
จดทะเบียน ได้แก่
ลิขสิทธิ ์ – ซึ่งไม่จาเป็นต้องจดทะเบียน เพราะจะได้รบั ความคุ้มครอง
โดยอัตโนมัตทิ นั ทีทส่ี ร้างสรรค์ผลงาน แต่อย่างไรก็ตามควรแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ์ไว้
กับกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เพื่อใช้เป็นหลักฐานเบือ้ งต้นในชัน้ ศาลได้
ความลับทางการค้า – ไม่ จาเป็ น ต้องจดทะเบีย น เพราะจะได้ร ับ
ความคุ้ม ครองโดยอัตโนมัติ แต่ควรแจ้ง ข้อมูลความลับทางการค้าไว้กบั กรม
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เพื่อใช้เป็นหลักฐานเบือ้ งต้นในชัน้ ศาลได้
ประเภทที่ 2 สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีต่ อ้ งดาเนินการจดทะเบียน
จึงจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร/
อนุสทิ ธิบตั ร แบบผังภูมขิ องวงจรรวม สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ การคุ้มครองพันธุ์
พืช
ประโยชน์ที่ได้รบั จากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1. ได้รบั สิทธิจากสิทธิใ นทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอย่างเต็มที่ในระหว่าง
ที่ท ากิจ กรรมส่ ง เสริม การขายและการโฆษณาอัน สร้า งความได้เ ปรียบใน
การแข่งขัน
2. สามารถอ้างอิงสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาในโฆษณา และกิจกรรม
ส่ง เสริมการขาย เพื่อ ที่จ ะให้ลูก ค้า และผู้ท่คี าดว่าจะเป็ น ลูกค้าได้ร ับทราบ
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญาในสินค้าและบริการนัน้
ั ญาที่
3. สามารถดาเนิ น คดีกบั ผู้ท่ลี ะเมิด สิท ธิใ นทรัพย์ส ิน ทางปญ
อาจทาความเสียหายต่อผลกาไรและชื่อเสียงของธุรกิจได้
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วิ ธีการหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
1. สืบค้น ข้อมูลจากฐานข้อมูล “สิ ท ธิ บตั ร” และ “เครื่ องหมาย
การค้า” ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนแล้ว เพื่อดูว่ามีใครจะจดทะเบียนคุ้มครองแนวคิด
หรือชื่อทีเ่ หมือนหรือคล้ายกันไว้แล้ว เช่น ชื่อโดเมนเนมของเว็บไซต์
ั ญาของบุคคลอื่น จนกว่าจะได้ร บั
2. ไม่ ใ ช้ผ ลงานทรัพย์สนิ ทางปญ
อนุ ญ าตและต้องเก็บรักษาเอกสารการอนุ ญาตให้ใ ช้ลขิ สิท ธิ ์ในทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาให้ดี
3. ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนโดเมนเนม ทะเบียนชื่อบริษ ัทและ
ห้างหุน้ ส่วนจากัดให้ดี เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นสาธารณสมบัติ เพื่อไม่ให้
เกิดปญั หาการซ้าซ้อน ได้ทก่ี รมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dpd.go.th)
สิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั ร
สิ ทธิ บัต ร หมายถึ ง หนั ง สื อ ส าคัญ ที่ ร ัฐ ออกให้ เ พื่ อ คุ้ ม ครอง
การประดิษ ฐิ ์คิดค้น (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
หรือ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ซึ่งเป็นสิทธิพเิ ศษที่กฎหมาย
บัญ ญัติใ ห้ เ จ้ า ของลิข สิท ธิบ์ ัต ร มีส ิท ธิเ ด็ด ขาดหรือ สิท ธิแ ต่ เ พีย งผู้ เ ดีย ว
ในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้รบั
สิทธิบตั ร และสิทธิทว่ี า่ นี้จะอยูเ่ พียงช่วงระยะเวลาทีจ่ ากัดช่วงหนึ่งเท่านัน้
ผลิ ตภัณฑ์อรรถประโยชน์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อนุ สทิ ธิบตั ร
(Petty Patent) จะมีลกั ษณะคล้ายกับ การประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์
ทีม่ รี ะดับเทคโนโลยีไม่สงู มาก หรือเป็นการประดิษฐ์คดิ ค้นเพียงเล็กน้อย
สิ ทธิ บตั ร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. สิทธิบตั รการประดิษฐ์
2. อนุสทิ ธิบตั ร
3. สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
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ความแตกต่ างระหว่างสิท ธิบตั ร กับอนุ ส ิท ธิบตั รอยู่ท่กี ารประดิษ ฐ์
ทีข่ อรับสิทธิบตั รจะต้องมีการประดิษฐ์ข้นึ ใหม่ มีระดับการพัฒนาทางเทคนิคที่
สูงขึน้ และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ ในขณะที่การประดิษ ฐ์
ที่จะขอรับอนุ ส ิทธิบตั รจะเป็ น การประดิษ ฐ์ท่มี กี ารพัฒนาทางเทคนิ คต่ากว่า
การประดิษ ฐ์ท่ขี อรับสิท ธิบตั ร ซึ่ง สิท ธิบตั รแต่ละประเภทจะมีร ะยะเวลาใน
การคุม้ ครองทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 12.1 ประเภทสิทธิบตั แิ ละระยะเวลาความคุม้ ครอง
ประเภทสิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์
การประดิษฐ์ มี 3 ความหมาย ดังนี้
1. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
2. การคิดค้นกระบวนการผลิตใหม่
หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม
3. การกระทาใด ๆ ทีจ่ ะทาให้ดขี น้ึ
ซึง่ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
อนุสิทธิ บตั ร
สิง่ ทีเ่ ข้าเกณฑ์ ได้แก่ การประดิษฐ์
ใหม่ทม่ี รี ะดับการพัฒนาทางเทคนิค
ต่ากว่าทีก่ าหนดไว้สาหรับสิทธิบตั ร
สาหรับประดิษฐ์
สิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิ ตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทข่ี อรับ
สิทธิบตั รได้ตอ้ งเป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่ออุตสาหกรรม
รวมทัง้ หัตถกรรม

ระยะเวลาความคุ้มครอง
มีอายุความคุม้ ครอง 20 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีย่ น่ื คาขอจดสิทธิบตั ร
เมื่อหมดอายุความคุม้ ครองแล้ว
จะไม่สามารถขอต่ออายุได้

จะได้รบั ความคุม้ ครองในคราวแรก
6 ปี นับแต่วนั ทีย่ น่ื คาขอ และ
สามารถต่ออายุได้สองครัง้ ครัง้ ละ
สองปี รวมความคุม้ ครอง 10 ปี
มีอายุความคุม้ ครอง 10 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีย่ น่ื คาขอจดสิทธิบตั ร
เมื่อหมดอายุความคุม้ ครองแล้วจะ
ไม่สามารถขอต่ออายุได้

สูติเทพ ศิริพิพฒ
ั นกุล
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เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตรา
ทีใ่ ช้กบั สินค้า หรือบริการ ได้แก่
เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมาย
เกีย่ วข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายแตกต่างกับสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น โค้ก เป๊ปซี่ บรีส แฟ้บ เป็นต้น
เครื่องหมายบริ การ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็ น
ทีห่ มายหรือเกีย่ วข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่า บริการทีใ่ ช้เครื่องหมายการค้านัน้
แตกต่างกับบริการทีใ่ ช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของ
สายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายการค้าที่
เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ
ของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองสินค้า หรือบริการนัน้ เช่น เชลล์ชวนชิม แม่
ช้อยนางรา เป็นต้น
เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายบริการที่ใ ช้โดยบริษทั หรือรัฐวิส าหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดย
สมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตรา
ช้างของปูนซีเมนต์ไทย จากัด เป็นต้น
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในเทคโนโลยี
จะต้องกระทาเมื่อ
1. ต้องการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งได้สทิ ธิ
จากสิทธิบตั ร หรือ Know How ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองโดยความลับทางการค้า
2. ผู้ท่ตี ้องการเข้ามาในตลาดหรือขยายตลาดเดิมในสิน ค้า พบว่า
SMEs เป็นเจ้าของลิขสิทธิ ์ หรือ Know How ทีไ่ ด้รบั การคุ้มครองโดยความลับ
ทางการค้า การที่จ ะเป็ นเข้ามาในตลาดโดยการผลิตสิน ค้า จะท าได้ต่อเมื่อ
ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของสิทธิ
สูตเิ ทพ ศิรพิ พิ ฒ
ั นกุล
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ข้อตกลงการอนุญาตทางเทคโนโลยีให้อานาจแก่ผไู้ ด้รบั อนุญาตที่จะใช้
เทคโนโลยีภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไข ดังนัน้ สัญ ญาจะขึน้ อยู่กบั คู่ตกลงและ
เงื่อนไขทีต่ กลงกัน
ดังนัน้ จริยธรรมของนักสารสนเทศจึงเกีย่ วโยงไปยังการดาเนินและ
ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามขอบข่ายของทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ดังกล่าวข้างต้นด้วย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
 สรุปสาระสาคัญของ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์
พ.ศ. 2544
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทาใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมใน
ทางแพ่งและพาณิชย์หรือในการดาเนินงานของรัฐตามทีก่ าหนดในหมวด 4
“อิ เ ล็กทรอนิ กส์ ” หมายความว่า การประยุกต์ใ ช้ว ิธีก ารทาง
อิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธอี ่นื ใดในลักษณะคล้ายกัน และให้
หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วธิ กี ารทางแสง วิธกี ารทางแม่เหล็ก หรือ
อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการประยุกต์ใช้วธิ ตี ่างๆ เช่นว่านัน้
“ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทาขึน้
โดยใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน
“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราว หรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏ
ในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่ส่อื ความหมาย
ได้โดยสภาพของสิง่ นัน้ เอง หรือโดยผ่านวิธกี ารใด ๆ
“ข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ
เก็บรัก ษา หรือ ประมวลผลด้ว ยวิธีการทางอิเ ล็ก ทรอนิ กส์เ ช่ น วิธีก าร
สูติเทพ ศิริพิพฒ
ั นกุล
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แลกเปลีย่ นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โทรเลข โทรพิมพ์
หรือโทรสาร
“ลายมือชื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข
เสียงหรือสัญลักษณ์อ่นื ใดทีส่ ร้างขึน้ ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ นามาใช้
ประกอบกับข้อมูลอิเ ล็กทรอนิ ก ส์เพื่อแสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่างบุคคลกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุตวั บุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี กีย่ วข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั ้ และเพื่อแสดงว่าบุคคล
ดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั ้
“ระบบข้อมูล” หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิ กส์ส าหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
“การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิ กส์” หมายความว่า การส่ง
หรือรับข้อ ความด้วยวิธีก ารทางอิเ ล็กทรอนิ ก ส์ร ะหว่างเครื่องคอมพิว เตอร์
โดยใช้มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ล่วงหน้า
“ผู้ส่ งข้ อมูล ” หมายความว่า บุคคลซึ่ง เป็ น ผู้ส่ง หรือสร้างข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อส่งไปตามวิธกี ารทีผ่ นู้ นั ้ กาหนด
โดยบุคคลนัน้ อาจจะส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมีการส่ง
หรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึง
บุคคลทีเ่ ป็นสื่อกลางสาหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั ้
“ผู้รบั ข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้ และได้รบั ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงบุคคลทีเ่ ป็น
สื่อกลางสาหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั ้
“บุคคลที่ เป็ นสื่อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งกระทาการในนาม
ผูอ้ ่นื ในการส่ง รับ หรือเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อนั ใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ
รวมถึงให้บริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั ้
“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด
ซึ่ง ยืน ยัน ความเชื่อ มโยงระหว่ า งเจ้า ของลายมือ ชื่อ กับ ข้อ มู ล ส าหรับ ใช้
สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ “เจ้าของลายมือชื่อ” หมายความว่า ผู้ซ่งึ ถือ
สูตเิ ทพ ศิรพิ พิ ฒ
ั นกุล
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ข้ อ มู ล ส าหรับ ใช้ ส ร้ า งลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสร้ า งลายมื อ ชื่ อ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์นัน้ ในนามตนเองหรือ แทนบุ ค คลอื่น “คู่กรณี ท่เี กี่ย วข้อ ง”
หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ อาจกระทาการใดๆ โดยขึน้ อยู่กบั ใบรับรองหรือลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
หมวด 1 ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์
มาตรา 7 ห้า มมิใ ห้ ป ฏิเ สธความมีผ ลผู ก พัน และการบัง คับ ใช้
ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุท่ขี อ้ ความนัน้ อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
มาตรา 8 ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งมาตรา 9 ในกรณีท่กี ฎหมาย
กาหนดให้การใดต้องท าเป็ นหนัง สือ มีห ลักฐานเป็ นหนัง สือ หรือมีเอกสาร
มาแสดง ถ้าได้มกี ารจัดทาข้อความขึน้ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ามารถเข้าถึง
และนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนัน้ ได้
ทาเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว
มาตรา 9 ในกรณีท่บี ุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นนั ้ มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า
(1) ใช้วธิ กี ารทีส่ ามารถระบุตวั เจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้
ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ว่าเป็นของตน
และ
(2) วิธกี ารดังกล่าวเป็นวิธกี ารทีเ่ ชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของการสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยคานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือ
ข้อตกลงของคู่กรณี
มาตรา 21 ในกรณีทป่ี รากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นนั ้ เอง ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทผ่ี รู้ บั ข้อมูลได้รบั เป็นไปตาม
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ข้อกาหนดทางเทคนิคทีผ่ สู้ ่งข้อมูลและผูร้ บั ข้อมูลได้ตกลงหรือระบุไว้ใน
มาตรฐานซึง่ ใช้บงั คับอยูใ่ ห้สนั นิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ่งไปนัน้ ได้
เป็นไปตามข้อกาหนดทางเทคนิคทัง้ หมดแล้ว
มาตรา 22 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มกี ารส่งเมื่อข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูส้ ่งข้อมูล
หมวด 3 ธุรกิจบริการเกีย่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสทิ ธิประกอบธุรกิจบริการเกีย่ วกับธุรกรรมทาง
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ต่ ใ นกรณี ท่ีจ าเป็ น เพื่อ รัก ษาความมั ่นคงทางการเงิน และ
การพาณิช ย์ห รือเพื่อประโยชน์ ใ นการเสริมสร้างความเชื่อถือและยอมรับใน
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ห รือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชนให้มี
การตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ใ ดเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง ให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือ
ต้องได้รบั ใบอนุญาตก่อนก็ได้
ในการกาหนดให้กรณีใ ดต้องแจ้งให้ท ราบ ต้องขึ้น ทะเบียน หรือ
ต้องได้รบั ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ในการป้องกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากการประกอบธุรกิจนัน้
มาตรา 33 ในกรณีทม่ี พี ระราชกฤษฎีกากาหนดให้การประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็น กิจการที่ต้องแจ้ง ให้ท ราบ
หรือต้องขึน้ ทะเบียน ให้ผู้ท่ปี ระสงค์จะประกอบธุร กิจดังกล่าวต้องแจ้งหรือ
ขึ้น ทะเบีย นต่ อพนักงานเจ้าหน้ า ที่ต ามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาก่อ น
เริม่ ประกอบธุรกิจนัน้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารแจ้งหรือขึน้ ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามทีก่ าหนดใน พระราชกฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนด
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ในพระราชกฤษฎีกาได้รบั แจ้งหรือรับขึน้ ทะเบียนให้ออกใบรับแจ้ง หรือใบรับ
ขึน้ ทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง หรือการขึน้ ทะเบียนในวันทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือ
รับขึน้ ทะเบียน และให้ผแู้ จ้งหรือผูข้ น้ึ ทะเบียนประกอบธุรกิจนัน้ ได้
ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือรับขึน้ ทะเบียน แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามที่กาหนด
ในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งหรือขึน้ ทะเบียนไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้ม ีอานาจสั ่งผู้แจ้งหรือผู้ข้นึ ทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสั ่งดังกล่าว
การประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งหรือผู้ขน้ึ ทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามทีค่ ณะกรรมการประกาศ
กาหนด
ถ้ า ผู้ แ จ้ ง หรือ ผู้ ข้ึน ทะเบีย นตามวรรคหนึ่ ง ไม่ แ ก้ ไ ขการแจ้ ง หรือ
ขึน้ ทะเบียนให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนตามวรรคสอง หรือฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณา
มีคาสั ่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยคานึงถึงความร้ายแรง
แห่งพฤติกรรมทีก่ ระทาผิด และในกรณีทเ่ี ห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคาสั ่ง
ให้ผนู้ นั ้ ดาเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้
หลักเกณฑ์ในการพิจ ารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนดและถ้าผูถ้ ูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชาระค่าปรับ
ทางปกครอง ให้นาบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม และในกรณีไม่มี
เจ้าหน้ าที่ดาเนินการบัง คับตามคาสั ่ง
ให้คณะกรรมการมีอานาจฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชาระค่าปรับ ในการนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคาสั ่งให้
ชาระค่าปรับนัน้ ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษา
และบังคับให้มกี ารยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ขายทอดตลาดเพื่อชาระค่าปรับได้
ในกรณีผู้ก ระท าผิด ตามวรรคสี่ไ ม่ด าเนิ น การแก้ไ ขตามค าสั ่งของ
คณะกรรมการหรือกระทาความผิดซ้าอีก ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั ่ง
ห้ามมิให้ผนู้ นั ้ ประกอบธุรกิจตามทีไ่ ด้แจ้งหรือขึน้ ทะเบียนอีกต่อไป
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หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มาตรา 35 คาขอ การอนุ ญาต การจดทะเบียน คาสั ่งทางปกครอง
การชาระเงิน การประกาศหรือการดาเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่ วยงาน
ของรัฐ หรือโดยหน่ วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามหลั ก เกณ ฑ์ แล ะวิ ธี ก ารที่ ก าหนดโ ดยพระ ราชก ฤษฎี ก าให้ น า
พระราชบัญ ญัติน้ี ม าใช้ บ ัง คับ และให้ ถื อ ว่ า มีผ ลโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
เช่ น เดีย วกับ การด าเนิ น ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที่ก ฎหมายในเรื่อ งนัน้
กาหนด ทัง้ นี้ในพระราชกฤษฎีอาจกาหนดให้บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องต้องกระทาหรือ
งดเว้น กระท าการใดๆ หรือให้ห น่ วยงานของรัฐ ออกระเบียบเพื่อ กาหนด
รายละเอียดในบางกรณีดว้ ยก็ได้
ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
อาจกาหนดให้ผู้ประกอบธุร กิจ บริก ารเกี่ย วกับ ธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึน้ ทะเบียน หรือต้องได้รบั ใบอนุ ญาต แล้วแต่กรณี
ก่อนประกอบกิจการก็ได้ในกรณีน้ีให้นาบทบัญญัตใิ นหมวด 3 และบทกาหนด
โทษทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา 36 ให้มคี ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการซึ่ง คณะรัฐ มนตรีแต่ง ตัง้ จากผู้ท รงคุณ วุฒิท่ไี ด้ร ับ
การสรรหาอีก จ านวนสิบ สองคน โดยในจ านวนนี้ เ ป็ น ผู้ท รงคุ ณ วุฒิใ น
ด้านดังต่อไปนี้ ด้านละสองคน
(1) การเงิน
(2) การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(3) นิตศิ าสตร์
(4) วิทยาการคอมพิวเตอร์
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(5) วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
(6) สังคมศาสตร์
ทัง้ นี้ผทู้ รงคุณวุฒคิ นหนึ่งของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชน และให้
ผูอ้ านวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นสมควรต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนดให้เลขานุการแต่งตัง้ ผูช้ ่วยเลขานุการอีก
ไม่เกินสองคน
มาตรา 37 ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอี านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการแก้ไขปญั หาและอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกีย่ วกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอแนะหรือให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(4) ออกระเบียบหรือประกาศเกีย่ วกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือตามพระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
(5) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้หี รือกฎหมาย
อื่นในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา 38 กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒมิ ีวาระการดารงตาแหน่ ง สามปี
กรรมการซึ่ง พ้น จากต าแหน่ ง อาจได้ร ับ แต่ ง ตัง้ อีก ได้ แ ต่ ไ ม่ เ กิน สองวาระ
ติดต่อกัน
หมวด 6 บทกาหนดโทษ
มาตรา 44 ผูใ้ ดประกอบธุรกิจบริการเกีย่ วกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งหรือขึน้ ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามทีก่ าหนด
ในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือ โดยฝา่ ฝืนคาสั ่งห้าม
การประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา 33 วรรคหก ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทังจ
้ าทัง้ ปรับ
มาตรา 45 ผูใ้ ดประกอบธุรกิจบริการเกีย่ วกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตตามมาตรา 34 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทังจ
้ าทัง้ ปรับ
มาตรา 46 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ีทก่ี ระทาโดย
นิตบิ ุคคลผูจ้ ดั การหรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลหรือผูซ้ ง่ึ มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
นิตบิ ุคคลต้องรับผิดในความผิดนัน้ ด้วย เว้นแต่พสิ จู น์ได้วา่ ตนมิได้รเู้ ห็นหรือ
มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดนัน้
 สรุปสาระสาคัญของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับ

คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550
ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 สรุปสาระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศ ได้ดงั ต่อไปนี้
ข้อมูลคอมพิ วเตอร์ หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คาสั ่ง ชุดคาสั ่ง
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ใ นระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ร ะบบคอมพิวเตอร์
สูตเิ ทพ ศิรพิ พิ ฒ
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อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
ข้อมูล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ
การติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึง แหล่งกาเนิด ต้น ทาง
ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นนั ้
หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์
มาตรา 5 ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึง่ ระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี มี าตรการ
ป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน้ มิได้มไี ว้สาหรับตน ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา 6 ผูใ้ ดล่วงรูม้ าตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ผูอ้ ่นื จัดทาขึน้ เป็นการเฉพาะ ถ้านามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบใน
ประการทีน่ ่าจะเกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่นื ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา 7 ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทม่ี มี าตรการ
ป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน้ มิได้มไี ว้สาหรับตน ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาทหรือทังจ
้ าทัง้ ปรับ
มาตรา 8 ผูใ้ ดกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธกี าร ทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส่ง
ในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั ้ มิได้มไี ว้เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั ่วไปใช้ประโยชน์ได้ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทังจ
้ าทัง้ ปรับ
สูติเทพ ศิริพิพฒ
ั นกุล

บทที่ 12 จริยธรรมของนักสารสนเทศ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสารสนเทศ

429

มาตรา 9 ผูใ้ ดทาให้เสียหาย ทาลาย แก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติม
ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื โดยมิชอบ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา 10 ผูใ้ ดกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจน
ไม่สามารถทางานตามปกติได้ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา 11 ผูใ้ ดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งทีม่ าของการส่งข้อมูลดังกล่าว
อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 12 ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่วา่ ความเสียหายนัน้ จะ
เกิดขึน้ ในทันทีหรือในภายหลังและไม่วา่ จะเกิดขึน้ พร้อมกันหรือไม่ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(2) เป็นการกระทาโดยประมาททีน่ ่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูล
คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั ่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทาต่อข้อมูล คอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี ไี ว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจาคุก
ตัง้ แต่สามปีถงึ สิบห้าปี และปรับตัง้ แต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตาม
(3) เป็นเหตุให้ผอู้ ่นื ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่สบิ ปีถงึ
ยีส่ บิ ปี
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มาตรา 13 ผูใ้ ดจาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั ่งทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยเฉพาะ
เพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6
มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา 14 ผูใ้ ดกระทาความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(1) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา่
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ ่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่นื หรือประชาชน
(2) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ
โดยประการทีน่ ่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั ่นคงของประเทศ หรือก่อให้
เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็น
ความผิดเกีย่ วกับความมั ่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกีย่ วกับ
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทีม่ ลี กั ษณะ
อันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั ้ ประชาชนทั ่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าเป็น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
มาตรา 15 ผูใ้ ห้บริการผูใ้ ดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มกี ารกระทา
ความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยูใ่ นความควบคุมของตน
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทาความผิดตามมาตรา 14
มาตรา 16 ผูใ้ ดนาเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ทป่ี ระชาชนทั ่วไปอาจเข้าถึง
ได้ ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทป่ี รากฏเป็นภาพของผูอ้ ่นื และภาพนัน้ เป็นภาพที่
เกิดจากการสร้างขึน้ ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
สูติเทพ ศิริพิพฒ
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หรือวิธกี ารอื่นใด ทัง้ นี้ โดยประการทีน่ ่าจะทาให้ผอู้ ่นื นัน้ เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิน่
ถูกเกลียดชัง หรือได้รบั ความอับอาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทังจ
้ าทัง้ ปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่ง เป็นการนาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย
สุจริต ผูก้ ระทาไม่มคี วามผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บดิ า
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูเ้ สียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถอื ว่าเป็นผูเ้ สียหาย
ตารางที่ 12.2 สรุปข้อแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย มีดงั นี้
รายการ
1. หลักการ
พืน้ ฐาน

จริยธรรม
-ไม่มกี ฎตายตัว ซึง่ จะขึน้ อยู่
กับความตระหนักภายใน
จิตใต้สานักของแต่ละบุคคล
-เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ของสังคม
-จริยธรรมภายใต้จารีต
ประเพณีทท่ี ุกคนในสังคม
ปฏิบตั ติ ามเป็นแบบอย่างและ
ต่อเนื่องเป็นเวลาช้านาน
หากผูใ้ ดฝา่ ฝืนจะได้รบั
การตาหนิอย่างรุนแรงจน
กลายเป็นบ่อเกิดของ
กฎหมายไว้ใช้ในสังคม
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กฎหมาย
-มีหลักการและกฎตายตัว
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร
จะอ้างว่าไม่รไู้ ม่ได้ เพราะเป็น
สิง่ ทีท่ ุกคนต้องปฏิบตั ติ าม
ซึง่ วางกฎระเบียบไว้ใช้ใน
สังคมเพื่อความสงบสุข ผูใ้ ด
ฝา่ ฝืนถือว่ามีความผิดและจะ
ถูกลงโทษตามกฎหมาย
-บางอย่างมาจาก
หลักคาสอนทางศาสนาทีว่ า่
ทาดีได้ดที าชั ่วได้ช ั ่ว ดังนัน้
หากทาความผิดจึงถือว่าผิด
กฎหมายและต้องชดใช้
ความผิดนัน้ ตามบทบัญญัติ
ว่าด้วยกระทาผิด
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รายการ

จริยธรรม

2. ผูต้ ดั สินการ -สังคมจะเป็นผูต้ ดั สินว่า
กระทาความผิด บุคคลนัน้ ทีเ่ ป็นผูก้ ระทา
ความผิดหรือขัดต่อ
จริยธกรรมหรือไม่ และบุคคล
นัน้ จะมีสานึกผิดมากน้อย
เพียงใด

กฎหมาย

-เป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายตาม
กฎหมายและมีบทบาทใน
การตัดสินการกระทา
ความผิดนัน้ โดยจะพิจารณา
ตามกรอบทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้ ได้แก่ ตารวจ
ผูพ้ พิ ากษา เป็นต้น
3. บทลงโทษ -ไม่มบี ทลงโทษตายตัว แต่จะ -มีบทลงโทษเป็นลายลักษณ์
ถูกถูกสังคมวิพากษ์ วิจารณ์ อักษรชัดเจน ซึง่ โทษจะ
หรือรังเกียจเดียดฉัน และ
มากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั
ไม่ยอมรับการกระทาทีข่ ดั ต่อ ความผิดทีก่ ระทา อาจปรับ
จริยธรรม
เป็นตัวเงินหรือจาคุก หรือ
ทัง้ จาทังปรั
้ บก็ได้
4. การบังคับใช้ -ขึน้ อยูก่ บั สังคมนัน้ ๆ ไม่ได้ -ขึน้ อยูก่ บั การประกาศใช้
ระบุไว้วา่ จะต้องปฏิบตั ติ าม และมีผลให้ทุกคนต้องปฏิบตั ิ
ทุกคน
ตาม บุคคลใดทีไ่ ม่อยูใ่ น
กรอบของกฎหมาย ถือว่า
มีความผิด
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กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการกระทาผิดทางคอมพิ วเตอร์
กรณี ศึกษาที่ 1: มหาภัย "แชตไลน์ " ถูกลวง "ข่มขืน"
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ทุกสิง่ มักมีสองด้านเสมอ คือ “ด้านดี” กับ “ด้านไม่ด”ี
ไม่เว้นแม้แต่ “คอมพิวเตอร์” หรือ “อินเทอร์เน็ต” เมื่อมี “ประโยชน์”มหาศาลแต่
ก็มี “โทษ” มหันต์เช่นกัน ขึน้ อยูก่ บั คนทีใ่ ช้วา่ ใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต
ไปในทางสร้างสรรค์หรือทาลายล้าง

ภาพที่ 12.1 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมแชตออนไลน์
แต่ถ้าพูดถึง ด้านการใช้คอมพิวเตอร์หรืออิน เทอร์เน็ตไปในทางที่ผ ิด
ก็เพิง่ จะมีตวั อย่างให้เห็นเป็นข่าวครึกโครมอยูต่ ดิ ๆ กัน ได้แก่ กรณีทม่ี วี ายร้าย
ใช้คอมพิวเตอร์ห รืออิน เทอร์เน็ตเป็น เครื่องมือในการหลอกลวงหญิง สาวไป
ข่มขืนและชิงทรัพย์
โดยเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2549 ตารวจได้ตาม จับกุมตัว นายหนึ่ง (นาม
สมมุต)ิ อายุ 38 ปี หลังจากได้ร่วมกับพรรคพวกที่ยงั หลบหนี หลอกลวงหญิง
สาวผูเ้ สียหายทีร่ จู้ กั กันทางอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมเพิรธ์ โดยมีการแลกเบอร์
โทรศัพท์และนัดเจอกัน สุด ท้ ายก็ไปจบลงตรงที่เหยื่อถูกบัง คับข่มขืน จน
สูตเิ ทพ ศิรพิ พิ ฒ
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ยับเยิน แถมยัง บัง คับให้เหยื่อโทรศัพท์ไ ปบอกญาติโ อนเงิน มาให้อีกกว่า
1 แสนบาท ก่อนจะพาร่างอันสะบักสะบอมของเหยือ่ ไปปล่อยทิง้ ไว้
ถัดมารุ่งเช้า “จิ้งจอกสังคม”ออกปฏิบตั กิ ารอีกแล้ว ใช้ “แชตไลน์ ”
เป็นเครื่องมือเหมือนเดิม พูดคุยหลอกล่อเหยื่อสาวซึ่งเป็น นักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลแห่งหนึ่ ง จนตายใจ แล้วใช้แผนสองนัดแนะเจอกัน เมื่อเหยื่อ สาว
วัย รุ่ น หลงเชื่อ ยอมซ้ อ นมอเตอร์ ไ ซค์ ไ ปด้ ว ยก็เ สร็จ พาเหยื่ อ เลี้ย วเข้า
อพาร์ตเมนต์ไปบังคับข่มขืนจนหนาใจ ก่อนจะหนีลอยนวล
ตัวอย่างอีกรายทีข่ อยกไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ คราวนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ว่า “โจรไฮเทค”ทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตลวงเหยือ่ ไปขยีก้ ามเป็น “บุคคลในผ้าเหลือง”
โดยเหยือ่ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง แห่งหนึ่ง ได้เข้าแจ้ง
ความร้องทุกข์กบั ตารวจว่าได้ถูก สามเณร อายุ 22 ปี ล่อลวงไปล่วงละเมิดทาง
เพศภายในกุฏวิ ดั ทัง้ นี้สบื เนื่องมาจากก่อนหน้านี้เหยือ่ สาวได้เล่น “แชต” ทาง
เว็บไซต์หนึ่ งในอินเทอร์เน็ ต จนมีชายหนุ่ มใช้ช่อื ว่า “เอ็ม” แชตมาคุยด้วย
อ้างตัว ว่า เป็ น นักศึกษามหาวิท ยาลัย แห่ ง หนึ่ ง เมื่อแชตคุย กัน หลายครัง้
จนหลงเชื่อใจ จึงมีการแลกเบอร์โทรศัพท์คุยกันและนัดพบกันในทีส่ ุด
กระทั ่งพอนัดเจอกันทีว่ ดั เหยือ่ สาวก็รตู้ วั ว่าตัวเองถูกหลอก เพราะนาย
เอ็ม ที่แ ท้เ ป็ น สามเณร แต่ ก็ไ ม่ ว ายถูก ปลุ กปล้าพยายามข่มขืน แต่โ ชคดี
ที่ “นกเขา” ไม่ ขนั จึงรอดจากการถูก “ย ่ายี ” มาได้อย่างหวุดหวิดที่สุด
หลัง จากนั ้น เหยื่อ สาวจึง เข้า แจ้ ง ต ารวจบุ ก เข้า จับ กุ ม สามเณรได้ ค ากุ ฏิ
ขณะกาลังเปลือยกายกอดก่ายนัวเนียอยูก่ บั หญิงสาว
ตรวจค้นในกุฏกิ ต็ ้องตะลึงอีกรอบ เมื่อพบซีดภี าพยนตร์ลามกทัง้ ไทย
และต่างประเทศจานวนมาก รวมทัง้ หนังสือโป๊อีกเกลื่อน นอกจากนี้ ยงั พบ
วิดโี อเทปบันทึกภาพสามเณรขณะกาลังเริงสวาทอยูก่ บั หญิงสาววัยรุ่น 2-3 ราย
ซึง่ สามเณรยอมรับว่าเป็นคนตัง้ กล้องถ่ายเอง โดยอ้างว่าถ่ายเก็บไว้ดูยามเหงา
เท่านัน้ ไม่ได้มเี จตนาเอาไปเผยแพร่
แถมสามเณรมารศาสนายังคุยฟุ้งด้วยว่า เพราะความที่ตนเองเกิดมา
หน้ า ตาดี จึง มีห ญิง สาวมาหาและยอมพลีก ายให้เ ชยชมถึง ในกุฏิมาแล้ว
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หลายราย โดยไม่ได้มกี ารบังคับขู่เข็ญหรือข่มขู่ใคร ทุกรายยิ นยอมสมัครใจ
ทัง้ สิ้น...ว่าเข้าไปนั ่น
เกี่ย วกับ เรื่อ งบริก ารแชตไลน์ ที่ถู ก ใช้เ ป็ น ช่ อ งทางในการก่ อ
อาชญากรรม หรือล่อลวงเด็กนัน้ ได้มกี ารร้องเรียนไปยัง กระทรวงวัฒนธรรม
ให้ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการออกมาตรการกากับดูแล
ล่าสุด ...ทีโอที หรือบริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ได้เรียกคู่สญ
ั ญา
ดาเนิ นการออดิโอเท็กซ์ ทัง้ 13 บริษทั รวมถึง ตัวแทนจากส านักคุ้มครอง
ผู้ใ ช้บ ริการภายใต้ส งั กัด กทช. หรือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่ง ชาติ มาหารือเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไ ข หรือป้องกัน การให้บริการที่
ไม่เหมาะสม โดยได้ข้อสรุปถึงแนวทางปฏิ บตั ิ ไว้ 4 แนวทางคือ
1. ควบคุม การให้บริการแชตไลน์ โดยระงับบริการพูดคุยระหว่าง
ผู้ใ ช้บริการด้วยกันโดยตรง และให้คงไว้เฉพาะการพูดคุยกับพนักงานของ
บริษทั ผูใ้ ห้บริการเพียงอย่างเดียว โดยทีโอทีกาชับให้จดั พนักงานมาตรวจสอบ
(มอนิเตอร์) การสนทนาแชตไลน์อย่างเข้มงวดด้วย
2. การลงสื่อโฆษณา ให้คู่ส ญ
ั ญาทุ กรายตรวจสอบสื่อโฆษณาทุ ก
รายการ ก่อนเผยแพร่ส่สู ายตาประชาชน และต้องรับผิดชอบต่อสื่อโฆษณาทีไ่ ม่
เหมาะสม
3. บทลงโทษ ในกรณีตรวจพบหรือได้รบั การร้องเรียน หรือมีผเู้ สียหาย
จากการใช้บริการแชตไลน์ กรณีมหี ลักฐานแน่ ชดั ทีโอทีสามารถที่จะยกเลิก
สัญญาได้ เนื่องจากถือได้วา่ เป็นการกระทาทีผ่ ดิ สัญญา
4. ทีโ อทีจ ะจัดตัง้ คณะท างาน โดยขอความร่ วมมือจากหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้อ ง เข้าร่ ว มเป็ น คณะท างาน เพื่อท าหน้ าที่ดูแลสอดส่อ ง
การให้บริการแชตไลน์ รวมถึงการลงสื่อโฆษณาต่าง ๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม หากใครมีปญั หา หรือเจอบริการแชตไลน์ไม่เหมาะสม
สามารถแจ้งได้ทนั ทีทส่ี ายด่วนทีโอที 0-2574-9366
ผูอ้ านวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผย
ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษทั ทีโอที ได้ออกมาตรการควบคุมการให้บริการแชตไลน์
ในระบบออดิโ อเท็ก ซ์ 1900 โดยก าหนดให้ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารต้ อ งควบคุ ม
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ให้ผู้ใ ช้บริการฝากเสียงแนะน าตัว และแจ้ง อายุก่ อนใช้บริการ และบริษ ัท
ต้องเก็บข้อมูลเสียงไว้ เพื่อสามารถน ามาใช้ในการตรวจสอบได้ในทุกกรณี
รวมทัง้ คัดกรองไม่ให้เด็กอายุต่ากว่า 18 ปีเข้าไปใช้บริการ
ทางด้านศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี กองบัญชาการตารวจ
นครบาล ให้ความเห็น ถึง มาตรการ ดัง กล่าวของทีโ อทีว่า การกาหนด
มาตรการควบคุมการให้บริการแชตไลน์เป็นแนวทางที่ดี แต่การบันทึกเสียง
การแนะนาตัว หรือการคัดกรองอายุโดยใช้หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
นัน้ ในทางปฏิบตั มิ าตรการเหล่านี้คงไม่สามารถใช้ควบคุมได้จริง เพราะระบบ
ไม่ ไ ด้มีก ารตรวจสอบในทัน ทีท่ีม ีก ารฝากเสีย ง หรือบอกหมายเลขบัต ร
ประชาชน ซึ่ง เด็กสามารถน าหมายเลขบัตรประชาชนของใครมาอ้างก็ไ ด้
อย่างไรก็ตามตนยังไม่เห็นประโยชน์ของการให้บริการแชตไลน์ มีแต่ผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชน ดังนัน้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรปิดธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งจะ
ช่วยลดช่องทางของอาชญากรทีจ่ ะแฝงกายมาทาร้ายเยาวชนได้
ขณะที่ห วั หน้ าศูน ย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุ ษ ย์ มูลนิ ธิ
กระจกเงา เปิดเผยข้อมูลว่า ตัง้ แต่ปี 2546 จนถึงปจั จุบนั มีเด็กและเยาวชน
หายตัวไปด้วยสาเหตุถูกล่อลวงจากการเข้าไปแชตไลน์ไปมากกว่า 10 คนแล้ว
โดยพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงอายุเฉลี่ย 15 ปี ซึ่งจากการสอบปากคา
ผูป้ กครองและการสืบค้นพยานหลักฐานทราบว่า ก่อนหน้าที่เด็กจะหายตัวไป
จะมีพฤติกรรมใช้โทรศัพท์บ่อยครัง้ จนค่าโทรศัพท์บ้านมียอดสูงขึน้ มาก โดย
ใบแจ้งหนี้มคี ่าโทรฯ ของหมายเลข ออดิโอเท็กซ์เป็นจานวนมาก อีกทัง้ เด็ก
มักจะมีการติดต่อกับคนแปลกหน้าที่รู้จกั กันทางโทรศัพท์ โดยพูดคุยลักษณะ
เชิงชูส้ าวและชักชวนออกมาพบกัน สุดท้ายก็นดั กันแล้วหายตัวไป
คงเห็นแล้วว่ามหาภัยจาก “แชตไลน์ ” น่ ากลัวและอันตรายเพียงใด
หากถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม เหยื่อบางรายอาจจะ “โชคดี ”
ในความ “โชคร้าย” ที่แม้จะถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่กย็ งั สามารถเอาชีวติ
รอดกลับบ้านได้ ในขณะทีห่ ลายรายอาจไม่โชคดีเช่นนัน้
แหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549)
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กรณี ศึกษาที่ 2: รวบแฮกเกอร์ เจาะรหัสปล้นเติ มเงิน
นายบี (นามสมมุ ต)ิ ได้ถูกจับ พร้อมของกลาง อาทิ โน้ ตบุ๊ก 2 เครื่อง
โทรศัพท์มอื ถือ 3 เครื่อง บัตรเอทีเอ็ม บัตรวีซ่า สมุดเงินฝากธนาคาร ซิมการ์ด
หนังสือเรื่องปล้นเหยียบเมฆ มาแถลงต่อสื่อมวลชน โดยกล่าวหาตามหมายจับ
ศาลอาญาที่ 1410/2550 ลงวันที่ 2 พ.ค.2550 ในข้อหาปลอมเอกสารสิทธิ และ
ใช้เอกสารสิทธิปลอม โดยมีการร้องเรียนจากบริษทั แอดวานซ์อนิ โฟร์เซอร์วสิ
จากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส 1 ในบริษ ัท ผู้ใ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพ ท์
เคลื่อนทีข่ องประเทศไทยว่า มีคนร้ายเจาะรหัสเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทั เข้าไปแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลต่างๆ ในบัตรเติมเงิน แล้วนาไปขายให้บุคคล
ทั ่วไปผ่า นทางอิน เทอร์เน็ ต หลัง ตรวจสอบพบว่า มีบ ัตรเติม เงิน ที่ไ ม่ ไ ด้
ลงทะเบียนเพิม่ ขึน้ มาจานวนมาก โดยบัตรทีเ่ พิม่ ขึน้ มานัน้ วงเงินในบัตรยังถูก
แก้ไขสูงขึน้ เป็น 10 เท่าของวงเงินเดิม เช่น ข้อมูลเดิมบันทึกว่า มีบตั รเติมเงิน
ราคา 100 บาท 100 ใบ จะถูกคนร้ายแก้ไขเพิม่ เติมอีก 20 ใบ โดยบัตรที่ถูก
เพิม่ เติมนัน้ วงเงินการใช้จะถูกเพิม่ ขึน้ จากเดิม 100 บาท เป็น 1,000 บาท
ด้วย
หลัง ต ารวจได้ร บั การร้อ งเรีย นจึง มีก ารวางแผนจับกุ ม โดยใช้
อินเทอร์เน็ตของคนร้ายเป็นเบาะแส แต่กลับถูกหลอกล่อให้ตารวจหลงทางและ
เชื่อว่าคนร้ายใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาจากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หลาย ๆ แห่ง
จึงเริม่ สืบค้นประวัตอิ าชญากรคอมพิวเตอร์หลาย ๆ รายที่เคยถูกจับกุม พร้อม
ใช้วธิ สี บื สวนทางเทคโนโลยีต่างๆ เข้าร่วมตรวจสอบ จนได้ขอ้ มูลเชื่อมโยงกัน
ว่า เป็ น ฝี ม ือ ของผู้ต้อ งหารายนี้ จึง รวบรวมหลัก ฐานไปขออนุ มตั ิห มายจับ
จากศาลอาญา ก่อนจับกุมได้ในทีส่ ุด
จากการสอบสวนของตารวจ เปิดเผยว่า ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ
ถือเป็นสิทธิของเขา แต่จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหารายนี้ ทัง้ ที่ไ ม่ไ ด้
จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ แต่กลับมีความเชีย่ วชาญเป็นอย่างมาก ใช้เวลา
ในการเจาะระบบไม่เกิน 10 นาที สามารถเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้
ทัง้ นี้ หากบริษ ัท เอกชนรายใดคิดว่าถูกผู้ต้องหารายนี้ สร้างความเสียหาย
สามารถเข้าให้ ข้อมูลทางลับกับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อขยายผลการสอบสวนต่อไป
สูตเิ ทพ ศิรพิ พิ ฒ
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มีรายงานด้วยว่าสาหรับนายบีซ่งึ เป็น แฮกเกอร์ (Hacker) มือทอง
รายนี้ เมื่อปี 2548 เคยถูก ตารวจจับกุมได้พร้อมของกลาง ก่อนขยายผลจับกุม
นายเอ (นามสมมุต)ิ อายุ 23 ปี นายซี (นามสมมุต)ิ อายุ 50 ปี และนายดี
(นามสมมุต)ิ อายุ 25 ปี โดยนายบี รับสารภาพว่า ช่วงระหว่างวันที่ 5 เม.ย.21 ก.ค. 48 ได้ร่วมกับพวกลักลอบใช้รหัสผ่านของบริษทั ทรูคอร์ปอเรชั ่น จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็นตัวแทนผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีอ่ อเร้นจ์ เข้าไป
แก้ไขวงเงินในบัตรเติมเงินออเร้นจ์ให้มมี ลู ค่าสูงขึน้ ทาให้บริษทั เสียหายไปกว่า
105 ล้านบาท ต้องร้องเรียนสานักงานตารวจแห่งชาติ ตัง้ ทีมสืบสวนคลี่คลาย
คดีกระทั ่งจับกุมได้ สาหรับคดีน้พี นักงานสอบสวนได้สรุปสานวนส่งฟ้องอัยการ
ไปแล้ว แต่ภายหลังได้รบั การประกันตัวในชัน้ อัยการ ขณะรอการพิจารณาคดี
ยังก่อคดีซ้าอีก
มีรายงานด้วยว่า จากคดีดงั กล่าว ทาให้นายบี เป็นที่รู้จกั ไปทั ่วโลก
ในฐานะ แฮกเกอร์มอื 1 ของไทย เนื่องจากมีนักเขียนชาวต่างชาตินาไปเขียน
เป็นกรณีศกึ ษาในหนังสือชื่อ ปล้นเหยียบเมฆ โดยจัดอันดับคดีของนายบี เป็น
อันดับที่ 3 นอกจากนี้ยงั มีการกล่าวอ้างด้วยว่า นายบี นัน้ เคยทดลองวิชาด้วย
การเจาะระบบธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง และเคยทดลองเจาะระบบองค์กร
บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ องค์กรนาซามาแล้ว แต่
ยังไม่มกี ารยืนยันว่านายบี สามารถเจาะระบบได้หรือไม่
ต่อ มา บมจ.แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์ว ิส หรือ เอไอเอส ได้ออก
แถลงการณ์ ชี้แจงข้อ มูลเพิ่ม เติม กรณีก ารเข้าจับกุมแฮกเกอร์เจาะรหัส
บัตรเติมเงินของเอไอเอส โดยระบุผลความเสียหายที่เกิดขึน้ กับบริษทั ในครัง้ นี้
รวมมูลค่าประมาณ 8 ล้านบาทเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม กรณีปญั หาการเข้าเจาะ
ฐานข้อมูลบัตรเติมเงินครัง้ นี้ ทันทีทท่ี ราบปญั หาและความผิดปกติท่เี กิดขึน้ ได้
ขอความร่ ว มมือ ไปยัง ต ารวจกองปราบปราม เพื่อสืบ ค้น จนสามารถรู้ต ัว
ผูก้ ระทาความผิด และเข้าจับกุม ขอยืนยันในความปลอดภัยในการให้บริการ
สามารถตรวจสอบความผิดปกติ จนดาเนินการแก้ไ ขและป้องกันได้ภายใน
ระยะเวลาอันสัน้
แหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2550)
สูติเทพ ศิริพิพฒ
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กรณี ศึกษาที่ 3: การละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลในอิ นเทอร์เน็ต
ความจริง-ลวง บนอินเทอร์เน็ต หรือว่าธุรกิจเว็บไซต์กาลังถึงทางตัน
เมื่อสองยักษ์ใหญ่วงการ อินเทอร์เน็ตโลก อย่าง Yahoo.com และ eBay.com
เริม่ มีปญั หากับ ข้องกังวลใจของชาวอินเทอร์เน็ต เมื่อมีขอ้ กล่าวหาว่าทัง้ สอง
เว็บไซต์ซ่งึ มี สมาชิกลงทะเบียนอยู่จานวนมาก มีปญั หาเรื่องรักษาความลับ
ของ สมาชิก
เรื่องเกิดจากบรรดาสมาชิกของ eBay ต่างได้รบั เมล์ขยะจานวน มาก
จนเป็ น ที่กล่าวขานกัน ว่าที่ มาของเมล์ขยะนี้ มาจาก eBay น าข้อมูล ของ
สมาชิก ซึ่งในตอนสมัครสมาชิกตัง้ แต่เริม่ eBay ระบุว่าจะเก็บเป็น ความลับ
ไม่มกี ารเผยแพร่กบั บุคคลภายนอก ไปขายให้กบั บริษทั ทางด้าน การตลาด
เพื่อให้สนิ ค้าของบริษทั ต่าง ๆ สามารถเจาะตรงเข้าไปยังสมาชิก ของ eBay ได้
โดยตรง แบบถูกตัว
เมื่อเกิดข่าวเช่นนี้ข้นึ มา ย่อมกระทบกับเว็บไซต์อ่นื ๆ ที่ขณะนี้ ระดม
เก็บ บัญ ชีร ายชื่อสมาชิก ไว้ใ นมืออย่า งขยัน ขัน แข็ง บางรายยอมทุ่ มทุ น ท า
ทุ กอย่าง เพื่อ ให้ไ ด้ส มาชิกมาไว้ใ นมือ ไม่ว่าจะเป็ น การหาของรางวัลมา
ล่อการหาบริการพิเศษทีท่ อ่ี ่นื ไม่มเี ป็นการจูงใจ
ในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ช่อื ดังอย่าง shinee.com ของค่าย
ชินวัตร ซึ่งเล่นกิจ กรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการประกวดเรื่องสัน้ ประกวด
ภาพถ่ าย และสารพัดประกวดเพื่อให้คนเข้ามาสมัครสมาชิกและส่ง ผลงาน
ร่วมกับเว็บไซต์
ส่วน samarts.com ก็เพียงแค่สมัครสมาชิกของเว็บไซต์กช็ ิงรางวัล
ได้แล้วหรือว่าจะเข้าไปเว็บไซต์ใ นเครืออย่าง Thaisupermodels.com หรือ
Yumyai.com ก็ม ีเกมมากมายเพื่อที่จะให้ผู้เล่นอิน เทอร์เน็ ตได้กรอกข้อมูล
ส่วนบุคคลเข้าไปไว้ในเว็บ
ส าหรับ รายใหญ่ เ ว็บ ไซต์ใ นบ้า นเราอย่า ง Mweb.co.th ซึ่ง เพิ่ง มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ของเว็บไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ก็มที งั ้ เล่นเกม
แบบสัน้ เช่น แจกบัตรชมภาพยนตร์ แจกบัตรคอนเสิรต์ ไปจนถึงเล่นเกมยาวๆ
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แจกกัน ตัง้ แต่เครื่อ งคอมพิวเตอร์ ปาล์ม พริน เตอร์ ฯลฯ นอกจากนัน้ ยัง มี
บริการพิเศษเช่น ถามตรงผูร้ ู้ ฟรีโฮมเพจ ฟรีอเี มล และอื่นๆ อีกมาก
เว็บไซต์ต่า งๆ เหล่า นี้ นอกจากการเสนอข้อมูลจ านวนมากให้ก ับ
ผู้ อ่านอยู่แล้ว ซึ่ง แต่ละกิจ กรรมต่างล้ว นต้องการล้ว งลึกข้อมูลของผู้เล่ น
อินเทอร์เน็ตให้ได้มากทีส่ ุด โดยไม่ทาให้ชาวเน็ตรูส้ กึ ตะขิดตะขวงใจ
ท าไมเหล่ า บรรดาเว็บ ไซต์ต้ อ งการข้อ มูล ของผู้ เ ล่ น อิน เทอร์ เ น็ ต
อย่างมาก ประการแรก คือ หากทาเว็บไซต์แล้วไม่รู้ว่าคนเข้ามาเยีย่ มชมเรา
กีค่ นคงจะแปลกพิลกึ เพราะหากทาหนังสือพิมพ์หรือแมกกาซีนออกจาหน่ าย
อย่างน้อยก็ส ามารถวัดผลได้จากยอดขาย ซึ่ง ยอดขายเป็ นเหตุผลขัน้ ต่อไป
นั ่นคือ เมื่อยอดขายดีโฆษณาก็ต้องเข้ามาตาม ไปด้วย ยิง่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
สามารถที่จะวัดผลกันได้มากกว่านัน้ นั ่นคือ สามารถตรวจสอบ ได้ว่าคนที่
เข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์ของตัวเองวันละกี่คน แต่ละคนที่เข้ามามีพฤติกรรม
การบริโภคอย่างไร เช่น เข้ามาที่เว็บ วันละกี่ครัง้ ดูคอลัมน์ใดบ้าง คอลัมน์ใด
เป็นคอลัมน์ยอดฮิต คอลัมน์ใด เป็นคอลัมน์ทไ่ี ม่มคี นอ่าน ดังนัน้ การประเมินผล
เหล่านี้มผี ลอย่างยิง่ กับ การโฆษณา เพราะเอเจนซีโฆษณาทัง้ หลายต้องการ
ข้อมูลแบบ เฉพาะเจาะจง เพื่อยิง โฆษณาไปยัง กลุ่ม เป้าหมายได้ตรงเป้ า
แน่ น อนยิง่ ข้อมูล เที่ยงตรงมากเท่ าใด ย่อมท าให้อตั ราค่าโฆษณาแพงขึ้น
หตามไปด้วย
ลองตรวจสอบดูว่า เว็บ ไซต์ใ ดมีอ ัตราค่า โฆษณาแพงที่สุ ด สิ่ง ที่จ ะ
สามารถทาให้ค่าโฆษณาแพงขึน้ มาได้ จะมาจากมีผู้เข้าชมจานวนมาก นั ่นคือ
เว็บไซต์นนั ้ ต้องมีระบบการตรวจเช็กคนเข้าทีด่ ี ประการทีส่ องคือ ข้อมูลที่ได้มา
ต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา
แต่ น่ีคือไม้แรกเท่ านัน้ ไม้ท่สี องคือข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ อย่าง
มากสาหรับการต่อรองทางธุรกิจ เพราะธุรกิจอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ Real Industry
แต่เป็ นโครงสร้างพื้นฐาน เว็บไซต์เปรียบไปแล้วจะกลายเป็น หน้ าร้านของ
ทุกธุรกิจในอนาคต การสร้างหน้าร้านให้ ดี สามารถจองพื้น ที่หน้าถนนใหญ่
หรือย่านการค้าที่คนนิยมไว้ก่อนก็จะทาให้การที่ธุรกิจ หลักที่อยู่ในโลกของ
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ความเป็นจริง สนใจอยากจะเข้ามา ร่วมกิจการด้วย เพราะธุรกิจบนโลกจริงนัน้
ไม่คนุ้ เคยกับโลกไซเบอร์สเปซ
ดั ง นั ้น การถื อ ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ไว้ ใ นมื อ ชั ก ชวนลู ก ค้ า เข้ า มาไ ด้
อย่างสม่าเสมอ อัตราการต่อรองให้ธุรกิจรายเล็กรายน้อยเข้ามาร่วมกิจกรรม
ในอนาคตก็ยงิ่ มีความเป็นไปได้มากตามไปด้วย จึงถือว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตต้อง
เป็นธุรกิจที่เริม่ ลงทุน ตัง้ แต่ เริม่ โดยหวัง ไปเก็บผลกาไรในระยะยาวมากกว่า
นี่จึง เป็ น เหตุผลหนึ่ง ที่ผ มย้าเสมอว่า โลกอิน เทอร์เน็ตเป็น โลกของยักษ์ใ หญ่
ทุนหนาไม่ใช่โลกของยักษ์เล็ก
ประการต่อมา การมีฐานข้อมูลย่อมทาให้มปี ระโยชน์เมื่อนาไป คานวณ
ค่าโอกาสทางธุรกิจ เมื่อเว็บไซต์รายนัน้ มีความสามารถที่จะผลักตนเองเข้าสู่
ตลาดหลัก ทรัพย์ เพราะนี่คอื เหตุผลหนึ่งในการทีม่ ลู ค่าหุน้ จะได้ รับความนิยม
จากนักลงทุน
คราวนี้เมื่อเหตุการณ์เกิดความขัดแย้งขึน้ มาเช่นนี้คอื บรรดาเว็บไซต์
ต้องการข้อมูลจากสมาชิกมากทีส่ ุด แต่เหล่าบรรดาผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตกลับกลัวว่า
เมื่อให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องไปแล้ว บรรดาเว็บไซต์ใจไม่ ซื่ออาจนาข้อมูลนี้ไปทามิดี
มิรา้ ย หรือสร้างความราคาญใจอย่างอื่นในภายหลังได้ จึงไม่นิยมกรอกข้อมูล
หรือประวัตทิ แ่ี ท้จริง
แล้วอย่างนี้บรรดาเว็บไซต์ทงั ้ หลายจะทาอย่างไรกันดี ? แน่ นอนคนที่
เล่นเว็บไซต์มกั จะตัง้ คาถามกับเจ้าของเว็บไซต์วา่ แท้จริงแล้วการที่ทาเว็บไซต์
ให้คนเข้าฟรีมเี นื้อหาให้อ่านจานวนมากมาย มีของรางวัลให้เล่น กันฟรี ๆ โดย
ไม่คดิ มูลค่า แล้วรายได้ของเจ้าของเว็บมาจากไหน ต้องตอบว่าไม่มอี ะไรฟรี
ในโลก
เว็บไซต์ทด่ี ี จะเริม่ จากการสร้างความเชื่อมั ่นให้กบั ผู้เล่นอินเทอร์เน็ต
ก่อน
1. ประกาศให้รวู้ า่ จะเอาจริงกับอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่เข้ามาทาธุรกิจวันนี้
แต่วนั หน้าไม่ รู้ว่าจะหายไปจากโลกไซเบอร์กนั เมื่อไร ของอย่างนี้ ดูไ ด้ง่ายๆ
ก็คอื การลงทุนทาเว็บให้ดี มีระบบภายในทีส่ ามารถรองรับจานวนคนขนาดใหญ่
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ได้มีพนักงานประจามีส านักงานเป็ น หลักแหล่ ง ที่ส าคัญ มีพฒ
ั นาการของ
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
2. มีพนั ธมิตรเข้าร่วมมากน้ อยแค่ไหน เพราะกว่าพัน ธมิตรจะเข้ามา
ร่วมก็ตอ้ งมีการตรวจสอบกันก่อน พวกทาธุรกิจด้วยกัน เขาไม่เอาชื่อเสียงมา
ทิ้ง กัน ง่ายๆ บางรายกว่าจะเลือกคู่ค้าที่ท างานด้วยกัน ได้ ต้องเจรจา และ
ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ยบิ
ต่อจากความเชื่อมั ่นแล้ว ก็ต้องมีบริการที่ตรงใจกับผู้เล่นอินเทอร์เน็ต
และเมื่อคนเข้ามาอยากใช้บริการฟรี ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทน เป็นข้อมูลส่วนตัว
แต่เว็บไซต์ทด่ี จี ะไม่ขอข้อมูลแบบผลีผลาม เจ้าของเว็บต้องใจเย็น ขอข้อมูลไป
ทีละนิด ๆ แบบไม่ให้กระต่ายตื่นตูม หลังจากได้ขอ้ มูลมาแล้วก็ตอ้ งใช้ขอ้ มูลนั น้
ให้ เ ป็ น ไม่ ใ ช่ น าข้อ มู ล นั ้น ไปขายให้ ก ับ คนอื่น แต่ ต้ อ งน าข้อ มู ล ไป
สร้างมูลค่าเพิม่ ทีส่ าคัญข้อมูลทีข่ อ ต้องไม่ขอข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็น เช่นอย่างตอนนี้
eBay หลังเจอปญั หาก็เลิกขอข้อมูลประเภทเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ แต่ยงั คง
เน้นเรื่องอีเมล อาชีพ จังหวัดแทน ต่างคนต่างพบกัน ครึ่ง ทาง เจ้าของเว็บ
อย่า โลภเกิน เหตุ มีค วามซื่อ สัต ย์ก ับ สมาชิก ส่ ว นคนเล่ น อิน เทอร์เ น็ ต
หากไม่ตอ้ งการให้คนอื่นล่วง ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่ควรไปสมัครสมาชิก
หรือเล่นเกมกับเว็บไซต์ใด ๆ แต่หากคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ให้กบั
บรรดาเว็บไซต์ท่เี ชื่อถือได้ จะทาให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หลายที่เราสนใจอยู่
แล้ว ก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาเราได้โดยตรงซึ่งมองว่าเป็นประโยชน์กบั ตัวเรา
น่าจะดีกว่า
แหล่งข้อมูล http://www.manager.co.th/CyberBIZ/default.html
ผูจ้ ดั การออนไลน์ (วันที่ 21 ธันวาคม 2549)
กรณี ศึกษาที่ 4: การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางอิ นเทอร์เน็ต
ธนาคารถือ ได้ว่า เป็ น องค์ก รหนึ่ ง ที่ผู้ค นส่ วนใหญ่ เ ข้า ไปใช้บริก าร
ไม่มากก็น้อย และอาจมีการติดต่อกับลูกค้าบ้างในบางโอกาสทาให้เกิดคาถาม
ตามมาในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ดังนัน้ จึงขอยกตัวอย่าง
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ธนาคารที่ม ีก ารชี้แ จงการให้บ ริก ารและรัก ษาความปลอดภัย ของข้อ มู ล
ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเปิดเผยชัดเจนผ่านออนไลน์ ดังต่อไปนี้
ธนาคารซิต้แี บงก์ได้แนะนาวิธีปฏิบตั เิ มื่อพบอีเมลล่อลวง หลังจาก
ได้รบั แจ้งให้ทราบว่าได้รบั อีเมล ล่อลวง โดยปรากฏว่าเป็น อีเมลซึ่งส่งมาจาก
ธนาคาร ซึ่ง ความจริงแล้วถูกส่งโดยกลุ่มมิจฉาชีพ อีเมลล่อลวงหรือตบตา
เหล่านี้ จะมีลกั ษณะเหมือน อีเมลทั ่วๆ ไป คือ มีไ ฟล์แนบหรือคาร้อ ง
ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือทัง้ สองอย่าง
จากการทีอ่ เี มลดังกล่าวถูกส่งในนามของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารจึงได้
ดาเนิน การร่ วมกับตัวแทนที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ใช้มาตรการเด็ดขาด ใน
การสืบสวนและปิดเว็บไซต์ ซึ่งดาเนิน การกระทาอันเป็น การละเมิดโดยทัน ที
หากท่ านยัง คงได้ร บั หรือมีก ารตอบกลับอีเมลล่อลวงดัง กล่า ว กรุ ณ าแจ้ง
ธนาคารทันทีทเ่ี จ้าหน้าทีซ่ ติ โ้ี ฟนแบงก์กง้ิ โทร. 1588 หรือ Citibank.Thailand
@Citigroup.com
ธนาคารได้แจ้งให้ทราบว่าจะไม่ดาเนินการสอบถามข้อมูลส่วนบุ คคล
ของลูกค้า อาทิ นามแฝง (User ID) รหัสผ่าน (Password) หมายเลขบัญชี
หมายเลขบัตร หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยทางอีเมล หรือข้อความสัน้ ทาง
โทรศัพท์มอื ถือ (SMS) หากท่านสงสัยว่าเว็บไซต์ หรืออีเมลที่ท่ าน ได้รบั มี
ข้อพิรุธ กรุณาลบทิง้ ทันทีและไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาใดๆ ทีป่ รากฏทัง้ สิน้
คาถามทีพ่ บบ่อยดังต่อไปนี้จะมีประโยชน์สาหรับท่านในการดาเนินการ
ลบอีเมลล่อลวง
- อีเมลล่อลวงเป็นอย่างไร
อีเมลล่อลวง คือ อีเมลในลักษณะปลอมแปลงให้ผรู้ บั เข้าใจว่าเป็นอีเมลที่
ถูกต้องซึง่ ส่งโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง (อาทิ ซิตแ้ี บงก์) โดยมี จุดประสงค์ เพื่อ
ล่อลวงให้ผู้ร บั เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง สามารถน าไปกระท าการทุจริต
ต่อไปได้เป็นการยากทีจ่ ะรูไ้ ด้โดยแน่วา่ อีเมลใดคืออีเมลล่อลวง เพราะที่อยู่ของ
ผูส้ ่งจะตัง้ ไว้เลียนแบบของจริง (เช่น support@citibank.com) รวมถึงออกแบบ
และสร้างลวดลายให้คล้ายกัน แต่กม็ บี างจุดให้สงั เกต ได้แก่ ข้อความในอีเมล
จะพยายามให้ท่ า นบอกข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลต่ า งๆ อย่า งใดอย่างหนึ่ ง ได้แ ก่
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หลอกล่อให้ท่านป้อนข้อมูลบนหน้ าจอขณะนัน้ ทัน ที เช่น ให้ตอบกลับอีเมล
หรือทารายการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นๆ ที่เชื้อเชิญให้ท่านเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ธนาคารขอยืนยันว่า ธนาคารจะไม่สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า อาทิ นามแฝง (User ID) รหัส ผ่าน (Password), หมายเลขบัญ ชี
หมายเลขบัตร หรือข้อมูลส่ วนบุค คลใดๆ โดยทางอีเมลหรือ ข้อความสัน้
โทรศัพท์มอื ถือ (SMS) โดยเด็ดขาด
- จะมั ่นใจได้อย่างไรว่า กาลังติดต่อกับธนาคารซิต้แี บงก์ และมิใ ช่
มิจฉาชีพ
ท่านสามารถมั ่นใจได้ว่าท่านกาลังติดต่อกับธนาคารซิต้แี บงก์ เพราะ
ธนาคารจะไม่ ส่ง อีเมลถึง ท่ านเพื่อขอรหัส ผ่าน (password) หมายเลขบัตร
เครดิต หรือข้อมูลส่ ว นบุคคลใดๆ ที่เป็ น ความลับ หากท่ านถู กร้องขอให้
ป้อนข้อมูลส่วนตัว สาหรับการทาธุรกรรมใดๆ จะต้องกระทาบนเว็บไซต์ท่มี ี
ระบบป้องกัน ความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี SSL ซึ่งจะมีไ อคอนรูปกุญ แจ
แสดงไว้ทบ่ี ริเวณด้านล่างของจอคอมพิวเตอร์และสิง่ ที่สาคัญที่สุด นั ่นคือ หาก
ท่ านคลิกลงบนกุญ แจจะมี รายการรับ รองเรื่องความปลอดภัยปรากฏขึ้น
ที่หน้าจอและจะมีขอ้ ความ "Issued to" ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ของธนาคารซิต้ี
แบงก์ URL จะต้องลงท้ายด้วย "Citibank.com"
- ท่านจะป้องกันตนเองได้เช่นใด
ธนาคารซิต้แี บงก์ไ ด้นาเทคโนโลยีการถอดรหัส SSL 128-Bit และ
ระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ มาใช้กบั บริการธนาคารทางอิน เทอร์เน็ ต
ซิต้ีแ บงก์อ อนไลน์ เพื่อ ให้ท่ า นใช้อิน เทอร์เ น็ ตได้อ ย่า งเพลิด เพลิน และ
ไร้ค วามกัง วลใจ ธนาคารจึง ใคร่ ข อความร่ ว มมือ จากท่ า น ในการใส่ ใ จ
ในคาแนะนา เกี่ยวกับความปลอดภัยทั ่วๆไป เมื่อท่านทาธุรกรรมหรือสั ่งซื้อ
สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
- แจ้งทันที เมื่อท่านพบสิง่ น่าสงสัยว่าเป็นการล่อลวง หากท่านเชื่อว่ามี
บุคคลใดที่พยายามกระทาการอัน เป็ นการล่อลวงท่าน โดยแสร้งแสดงตนใน
นามของธนาคารซิตแ้ี บงก์หรือองค์กรอื่นในกลุ่มซิตก้ี รุ๊ป กรุณาแจ้งทันทีท่ี
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เจ้าหน้าทีซ่ ติ โ้ี ฟนแบงก์กง้ิ โทร. 1588 หรือCitibank.Thailand@Citigroup.com
- ตัง้ รหัส ผ่าน (password) หรือ เลขหมายประจาตัวที่ยากต่อการ
คาดเดา ในการเข้าสู่บญ
ั ชีอนิ เทอร์เน็ตของท่าน การตัง้ รหัสไม่ควรเป็นตัวเลข
ที่ง่ายหรือใกล้ตวั จนเกินไป และควรใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันออกไปในกรณี
ทีท่ ่านเปิดบัญชีไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี
- ออกจากเว็บไซต์ทน่ี ่าสงสัยทันที หากท่านสงสัยว่าเว็บไซต์ท่คี ลิกเข้า
ไปมีขอ้ ความทีเ่ ป็นพิรุธ กรุณาออกจากเว็บไซต์นนั ้ ทันที และไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม
คาแนะนาใดๆ ของเว็บไซต์นนั ้ ทัง้ สิน้
- อย่าตอบกลับอีเมลที่ขอให้ท่ านเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรด
ตัง้ ข้อสงสัยไว้เมื่อพบว่า มีอเี มลจากธุรกิจหรือบุคคลใดที่พยายามให้เปิดเผย
รหัส ผ่าน หมายเลขบัญชีห รือข้อมูลใด ๆ ที่เป็ นความลับ หรืออีเมลใดที่
ส่ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นมาเพื่อ ให้ ท่ า นปรับ ปรุ ง ข้ อ มู ล หรือ ยืน ยัน
ความถูกต้อง
- เปิดเฉพาะอีเมลที่ส่งมาจากบุคคลที่รู้จกั โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ
เกีย่ วกับการเปิดอีเมลทีม่ ไี ฟล์แนบ แม้กระทั ่งบุคคลทีท่ ่านรูจ้ กั ก็อาจส่งอีเมลที่มี
ไวรัสมาโดยไม่ตงั ้ ใจก็ได้
- ระมัดระวัง ก่ อนคลิกเข้าสู่เว็บ ไซต์ใ ด ๆ ที่ลิง ค์มากับอีเมลหรือ
ข้อความต่างๆ เพราะเว็บไซต์เหล่านัน้ อาจไม่เป็นทีไ่ ว้วางใจได้เพียงพอ
- อย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลด้านการเงินที่เป็นความลับใดๆ
หากเว็บไซต์นนั ้ ไม่มกี ารถอดรหัสบนระบบรักษาความปลอดภัย การส่งอีเมล
โดยทัว่ ไปจะถู ก ส่ ง อย่ า งไม่ ม ีก ารถอดรหัส และถู ก ส่ ง เหมือ นการส่ ง
ไปรษณียบัตร หากท่านต้องการป้อนข้อมูลทีเ่ ป็นความลับต้องมั ่นใจ ว่าเว็บไซต์
นัน้ ๆ มีการรักษาความปลอดภัยโดยสังเกตจากสัญลักษณ์รูปกุญแจที่ปรากฏ
อยูบ่ นแถบด้านล่างของเบราเซอร์
- ระวังเว็บไซต์เลียนแบบที่ออกแบบให้ลูกค้าเข้าใจผิด และลวงให้
ท่ า นแจ้ง ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล ท่ า นต้อ งมั ่นใจว่า เว็บ ไซต์ท่ีท่ า นท าธุ ร กรรม
มีขอ้ ความแจ้งในเรื่องการรักษาความลับและระบบรักษาความปลอดภัยและ
การอ่านข้อความ เหล่านัน้ อย่างรอบคอบ
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- อย่าลืมตรวจสอบการทาธุรกรรมของท่านเมื่อได้รบั ใบแจ้งยอดบัญชี
ธนาคาร บัตรเครดิต หรือจดหมายยืนยันการสั ่งซือ้ กรุณาตรวจสอบให้ละเอียด
ว่าค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ท่านถูกเรียกเก็บถูกต้องหรือไม่ และ
แจ้งธนาคารทราบทันที เมื่อมีสงิ่ ใดไม่ถูกต้อง
แหล่งข้อมูลออนไลน์:
http://www.citibank.co.th/THGCB/APPS/portal/loadPage.do?tabNo=1&pat
h=/global_htm/InternetSecurity.htm (วันที่ 9 กรกฎาคม 2551)

สรุปท้ายบท
นักสารสนเทศทีด่ ตี อ้ งมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ระบบสารสนเทศ
และรับ ผิด ชอบต่ อ ข้อ มู ล ที่น าเสนอทัง้ ที่ผ่ า นทางเอกสารเผยแพร่ และ
บนเว็บ ไซต์ เพราะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศที่ อ าศัย
คอมพิวเตอร์เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการสื่อสารผ่า นระบบเครือ ข่ายมีผ ลกระทบ
ทัง้ ทางบวกและทางลบ หากใช้ใ นการที่ดีแ ละถู ก ต้ อ งก็จ ะเป็ น ประโยชน์
ต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้องและองค์กร แต่ถ้าใช้ในทางที่ผดิ ก็จะเป็นโทษมหันต์ต่อ
ตนเอง ผู้ เ กี่ย วข้อ งและองค์ ก รเช่ น กัน ซึ่ง จริย ธรรมจะเป็ น ตัว ส่ ง ผลถึ ง
จรรยาบรรณทีค่ อยควบคุมความประพฤติให้อยู่ในกรอบการยอมรับของสังคม
นัน้ ๆ แต่ไม่มบี ทลงโทษทีช่ ดั เจนเหมือนกับกฎหมาย ดังนัน้ พระราชบัญญ้ตทิ ่ี
เกีย่ วข้องกับสารสนเทศจึงสาคัญมากที่เ ราต้องรู้เท่าทันและไม่เผลอกระทาผิด
กฎหมาย
ผลกระทบทางบวกของการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ เพิ่ม
ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร การบริการและการผลิต ทาให้เกิดสังคม
แห่ง การสื่อสาร มีฐ านข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาคุณ ภาพชีวติ สร้างโอกาสให้
คนพิการได้เข้าถึงข้อมูล และอาศัยเทคโนโลยีทผ่ี ลิตสิง่ อานวยความสะดวก
สูติเทพ ศิริพิพฒ
ั นกุล

บทที่ 12 จริยธรรมของนักสารสนเทศ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสารสนเทศ

447

ช่วยให้พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบใหม่ การท างานที่มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่ง ขึ้น และประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริโ ภค ส าหรับ ผลกระทบทางลบ ท าให้ เ กิด
ความเครียดในสังคม มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติโดยไม่ได้กรั ่นกรอง ผลด้าน
ศีลธรรมที่เลียนแบบอย่างทางเว็บไซต์ท่ไี ม่ถูกต้อง ขาดปฏิสมั พันธ์ในสังคม
แห่งความเป็นจริง อาจมีการละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคล เกิดช่องว่างทางสังคม
ั หา
มากขึ้น การต่อต้า นเทคโนโลยี การเกิดอาชญากรรม และส่ง ผลต่อปญ
สุขภาพตามมาหากใช้งานมากจนลืมดูเลตนเอง
สิ่ ง ที่ พึ ง ระลึ ก ถึ ง เสมอของนั ก สารสนเทศ คื อ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบ
ต่ อ สารสนเทศที่เ ผยแพร่ อ อกมาทางสื่อ ใดก็ต าม อาทิ ความเป็ น ส่ ว นตัว
ความถูกต้องของข้อมูล ความเป็นเจ้าของ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงเคารพ
และไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื ทัง้ ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม
และลิขสิทธิ ์
สาระสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ.
ว่าด้วยธุ ร กรรมทางอิเล็กทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2544 ที่ว่า ด้วยการกระท าใด ๆ
เกี่ย วกับ กิจ กรรมในทางแพ่ ง และพาณิ ช ย์ผ่า นทางสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ เช่ น
ข้อความ การซื้อขายออนไลน์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สาหรับ พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีขอบข่า ย
ครอบคลุมการทาผิดทางคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร
ทีล่ ะเมิดสิทธิผอู้ ่นื เป็นต้น
ดังนัน้ จริยธรรมจึงมีทงั ้ ความเหมือนและความแตกต่างจากกฎหมาย
ประเด็นของการพิจารณา ได้แก่ หลักการพืน้ ฐาน ผู้ตดั สินการกระทาความผิด
บทลงโทษ และการบังคับใช้ ซึง่ การทาผิดจริยธรรมอาจจะไม่ผดิ กฎหมายก็ได้
ขึน้ อยู่กบั จิตใต้ส านึกและการปฏิบตั ิของบุคคลในสัง คมนัน้ ๆ แต่การท าผิด
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กฎหมายถือว่าผิดทางจริยธรรมด้วย ซึ่งจะมีกฏตายตัวเป็นลายลักษณ์อกั ษร
และบุคคลใดทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามถือว่ามีความผิดและจะถูกลงโทษตามที่กฎหมาย
บัญญัตไิ ว้
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