
ความปลอดภัยและจริยธรรมทางด้าน
คอมพวิเตอร์
SECURITY AND ETHICS IN COMPUTER



จริยธรรม

 จริยธรรม (Ethics) คือ แบบแผนความประพฤติหรือความมีสามญัส านึกต่อสงัคมในทางท่ีดีโดยไม่มี
กฎเกณฑต์ายตวั ข้ึนอยูก่บักลุ่มสงัคมหรือการยอมรับในสงัคมนั้นๆ เป็นหลกั จริยธรรมมกัเก่ียวขอ้งกบั
ความคิดและตดัสินใจวา่ส่ิงไหน ควร – ไม่ควร, ดี – ไม่ดี, ถูก - ผดิ เป็นตน้

 จริยธรรมกบักฎระเบียบ 

คนท่ีมีจริยธรรมจะเป็นท่ียอมรับของสงัคมซ่ึงจะตรงกนัขา้มกบัคนท่ีขาดจริยธรรม เพราะฉะนั้นการ
ควบคุมใหค้นมีจริยธรรมนั้นอาจตอ้งใชข้อ้บงัคบัหรือกฎเกณฑม์าเป็นส่วนสนบัสนุน เพื่อช้ีชดัลงไปวา่ถูก
หรือผดิ



จริยธรรมกบัสังคมยุคสารสนเทศ

การเขา้ถึงขอ้มูล 

(Information Accessibility)

ความเป็นส่วนตวั 

(Information Privacy)

ความเป็นเจา้ของ 

(Information Property)

ความถูกตอ้งแม่นย  า 
(Information Accuracy)

จริยธรรม 

(Ethics)

กรอบแนวคดิทางด้านจริยธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัสังคมยุคสารสนเทศ



ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)

 ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) คือ สิทธ์ิส่วนตวัของบุคคล หน่วยงาน หรือองคก์ร ท่ีจะคงไว้
ซ่ึงสารสนเทศอยูน่ั้น เพื่อตดัสินวา่สารสนเทศดงักล่าวสามารถเปิดเผยหรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นน าไปใช้
ประโยชน์ต่อหรือเผยแพร่ไดห้รือไม่ ซ่ึงการน าไปใชเ้จา้ของสิทธ์ิควรจะไดรั้บรู้และจะจดัการกบัสิทธ์ิ
ดงักล่าวอยา่งไร และเน่ืองจากโลกสารสนเทศมีการละเมิดสิธ์ิความเป็นส่วนตวัไดง่้ายเพราะการ
เจริญเติบโตต่อเน่ืองของเทคโนโลยโีดยเฉพาะยคุอินเตอร์เน็ต (Internet)

- ท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย

- มีการละเมิดความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น

เช่น มีการใชโ้ปรแกรมติดตามและส ารวจพฤติกรรมการใชง้านบนเวบ็ไซต ์(cookie) และรวบรวมขอ้มูล
ส่วนตวัของผูใ้ช ้โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่ทราบเลยวา่ขอ้มูลจะถูกน าไปใชอ้ยา่งไร โดยใครและจะก่อใหเ้กิดความไม่เป็น
ส่วนตวัตามมาอยา่งไร



ค าช้ีแจงนโยบายส่วนบุคคลของการใช้ Facebook



ความถูกต้องแม่นย า (Information Accuracy)

 ขอ้มูลในยคุสงัคมสารสนเทศนั้นถูกน าเสนอ เผยแพร่ มีการเขา้ถึงและใชง้านไดง่้าย บางทีอาจจะไม่ตรง
กบัความจริงหรือมีความคลาดเคล่ือนในขอ้มูล

 การน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีผดิๆไปใชห้รือเผยแพร่อาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายไดห้ากผูใ้ชข้าดการวเิคราะห์
หรือไม่ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลใหดี้พอ

 การเผยแพร่เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมเพราะผูท่ี้เผยแพร่หรือน าเสนอขอ้มูลต่างๆตอ้งตระหนกัเสมอวา่ขอ้มูล
ท่ีจะน าเสนอนั้นตอ้งผา่นการกลัน่กรองและตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนโดยจะไม่ส่งผลต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง



ข้อมูลข่าวสารทีเ่ผยแพร่บนอนิเตอร์เน็ต ซ่ึงควรพจิารณาก่อนน าไปใช้

ตัวอย่างทีแ่ชร์ข้อมูลต่อกนัไปทางอนิเตอร์เน็ต



ความเป็นเจ้าของ (Information Property)

 ความเป็นเจ้าของ (Information Property) คือ กรรมสิทธ์ิในการถือครองทรัพยสิ์น ซ่ึงอาจเป็นทรัพยสิ์น
ทัว่ไปท่ีจบัตอ้งได ้เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต ์หรืออาจเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา (ความคิด) ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
เช่น บทเพลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถถ่ายทอดและบนัทึกลงในส่ือต่างๆ ได ้เช่น ส่ิงพิมพ ์เทป 
ซีดีรอม เป็นตน้



ความเป็นเจ้าของ (Information Property) ต่อ

 ดว้ยการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายดายในสังคมดิจิทลั ท าใหเ้กิดการลอกเลียนแบบ ท าซ ้ า 
หรือละเมิดลิขสิทธ์ิ (copyright) ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอออ้ม
 โดยตรง เช่น ยอดจ าหน่ายสินคา้ลดลง เน่ืองจากมีคนหนัไปซ้ือของท่ีท าซ ้ ามากข้ึนและอาจมีราคาท่ี

ถูกกวา่

 โดยอ้อม เช่น ก่อใหเ้กิดภาพลกัษเ์สียหายแก่บริษทั เน่ืองจากมีการดดัแปลง แต่งเติมขอ้มูลและ
น าไปใชใ้นทางท่ีผดิ ท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผดิวา่เป็นส่ืงท่ีบริษทัไดก้ระท าข้ึน



การเข้าถงึข้อมูล (Information Accessibility)

 ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์อาจจะก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนแตกต่างกนัไป 
โดยจะมีผูดู้แลระบบ (System Administration) เป็นผูก้  าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลวา่ใหใ้ครสามารถ
ใชง้านในระดบัใดไดบ้า้ง เช่น องคก์รอาจก าหนดสิทธ์ิใหไ้ดเ้ฉพาะพนกังานบางคนหรือบางแผนก
เท่านั้น หากเป็นพนกังานคนอ่ืนกไ็ม่สามารถใชง้านได้

การใช้ User ID และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าถึงข้อมูลตามสิทธ์ิ
ของสมาชิกผู้ใช้บริการเวบ็ไซต์



สาเหตุทีต้่องก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถงึข้อมูล

 องคก์รไม่สามารถทราบไดว้า่ใครบา้ง “ประสงคดี์” และใครท่ี “ไม่ประสงคดี์” ต่อองคก์ร

 ป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลหรือเผยแพร่ไดโ้ดยท่ีหน่วยงานนั้นๆไม่อาจทราบได้

 ป้องกนัผูไ้ม่ประสงคดี์ (Hacker) ลกัลอบมาขโมยขอ้มูล ก่อกวนระบบ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์บางอยา่ง

ดงันั้น การก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลอาจะท าไดโ้ดยผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูป้้อนขอ้มูลนัน่เอง เช่น 
ระบบ Social media (Facebook, Instagram) ท่ีผูโ้พสสามารถก าหนดไดว้า่จะใหใ้ครเห็นบา้งโดยการตั้งค่า
เป็น สาธารณะ (Public), เห็นไดเ้ฉพาะเพื่อน (Friends) หรือแมแ้ต่ (Only me)



อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ (Computer Crime)

 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ (Computer Crime) คือการลกัลอบน าขอ้มูลไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
รวมถึงการสร้างความเสียหายต่อบุคคลและสงัคมสารสนเทศโดย “ผูไ้ม่ประสงคดี์” (Hacker) ท่ีมีอยูท่ ัว่
โลก ซ่ึงปัญหาเลห่าน้ีเกิดข้ึนเพราะขาด “จริยธรรม” ท่ีดีนัน่เอง

 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์นอกจากเป็นการกระท าท่ีขาด “จริยธรรม” แลว้ยงัเป็นหารกระท าท่ีผิด
กฏหมายเช่นเดียวกนั



รูปแบบการก่ออาชญากรรมคอมพวิเตอร์

 การลกัลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access and Use) เช่น การลกัลอบเขา้ไปแกไ้ข 
เปล่ียนแลงขอ้มูลเวบ็เพจขององคก์ร เพ่ือใหอ้งคก์รนั้นเสียช่ือเสียงหรือขโมยขอ้มูลขององคก์รไป
เผยแพร่เพ่ือใหเ้กิดความเสียหาย
 Hacker

แฮกเกอร์สายขาว (White hat) มีเจตนาดี เช่น มองหาช่องโหวข่องระบบเพื่อทดสอบหรือเตือนภยั

แฮกเกอร์สายด า (Black hat) มีจุดประสงคร้์าย เช่น ขโมยขอ้มูล ท าใหร้ะบบขดัขอ้ง หรือก่อกวน

 กลุ่มผู้ร้ายอ่ืนๆ

กลุ่มคนท่ีพยายามหาวธีิโจรกรรมขอ้มูลอยูเ่สมอ เช่น เทคนิค skimming คือการติดตั้งอุปกรณ์ขนาดเลก็ไปติดตั้งท่ีตู ้
ATM เพื่บนัทึกขอ้มูลรหสัท่ีลูกคา้กดไวแ้ลว้ถ่ายโอนขอ้มูลลงบตัรปลอมเพื่อน าไปใชถ้อนเงินจากบญัชี นัน่เอง



รูปแบบการก่ออาชญากรรมคอมพวิเตอร์ (ต่อ)

 แคร็คเกอร์ (Cracker) คือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นคอมพิวเตอร์พยายามท่ีจะเจาะเขา้ระบบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และอาศยัช่องโหว่
หรือจุดอ่อนเพื่อท าลายระบบ

 ระดบัความช านาญ => แครร็คเกอร์ (Cracker) มีความรู้ความช านาญสูงทั้งในการใชค้อมพิวเตอร์ และการเจาะระบบคอมพิวเตอร์

 แรงจูงใจ => แข่งขนักบัผูอ่ื้นเพื่อแสดงความสามารถในการท าลายระบบ แคร็คเกอร์ (Cracker) จะภูมิใจถา้เขาสามารถเจาะเขา้ระบบได้
มากกวา่ผูอ่ื้น

 เป้าหมายของการโจมตี => แลว้แต่ท่ีแคร็คเกอร์ (Cracker) ติดตามหรือสนใจ

 ระดบัความรุนแรง => มีอนัตรายมาก ส่วนใหญ่เป็นเดก็ มีเวลามาก ใชเ้วลาในการทดลอง และมกัไม่เขา้ใจในเทคโนโลยท่ีีตวัเองใชโ้จมตี
วา่จะสร้างความเสียหายมากนอ้ยขนาดไหน



รูปแบบการก่ออาชญากรรมคอมพวิเตอร์ (ต่อ)

 สายลบัทางคอมพวิเตอร์ (Spy) คือบุคคลท่ีถูกจา้งเพื่อเจาะระบบและขโมยขอ้มูล โดยพยายามไม่ใหผู้ถู้ก
โจมตีรู้ตวั

 ระดบัความช านาญ => สายลบัทางคอมพิวเตอร์ (Spy) มีความรู้ความช านาญสูงมากทั้งในการใช้
คอมพิวเตอร์ และการเจาะระบบคอมพิวเตอร์

 แรงจูงใจ => เพื่อมใหไ้ดม้าซ่ึงเงิน

 เป้าหมายของการโจมตี => การโจมตีมีความเฉพาะเจาะจงตามท่ีถูกจา้ง



รูปแบบการก่ออาชญากรรมคอมพวิเตอร์ (ต่อ)

 สคริปต์คดิดีส์้ (Script – Kiddies) คือแฮคเกอร์ (Hacker) หรือ แฮคกิง (Hacking) ประเภทหน่ึงมีจ านวนมากประมาณ 
95 % ของแฮคกิง (Hacking) ทั้งหมด ซ่ึงยงัไม่ค่อยมีความช านาญ ไม่สามารถเขียนโปรแกรมในการเจาะระบบไดเ้อง 
อาศยั Download จากอินเทอร์เน็ต

 ระดบัความช านาญ => สคริปตคิ์ดด้ีส์ (Script – Kiddies) มีความรู้ความช านาญต ่า

 แรงจูงใจ => เพื่อใหไ้ดก้ารยอมรับหรือตอ้งการท่ีจะแสดงความรู้ความสามารถ

 เป้าหมายของการโจมตี => แลว้แต่ท่ีสคริปตคิ์ดด้ีส์ (Script – Kiddies) ติดตามหรือสนใจ ส่วนมากเป็นผูใ้ชง้าน
หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป



รูปแบบการก่ออาชญากรรมคอมพวิเตอร์ (ต่อ)

 พนักงาน (Employee) คือ พนงังานภายในองคก์ร หรือเป็นบุคคลลภายในระบบท่ีสามารถเขา้ถึงและโจมตีระบบไดง่้าย 
เพราะอยูภ่ายในระบบ

 ระดบัความช านาญ => มีระดบัความช านาญหลากหลายระดบั แลว้แต่ผูโ้จมตีแต่ละคนนั้นจะช านาญดา้นไหน

 แรงจูงใจ => อาจมีแรงจูงใจจาก

1. แสดงใหเ้ห็นวา่องคก์รมีจุดอ่อน

2. แสดงความสามารถของตวัเองเน่ืองจากถูกประเมินค่าต ่าเกินไป หรืออาจเกิดความไม่พอใจในการพิจารณาผลงาน

3. ผลประโยชน์ส่วนตวั เช่น ถูกจา้งจากคู่แข่ง

 เป้าหมายของการโจมตี => ระบบขององคก์รท่ีตนเองไดท้ างานอยู่



การขโมยและท าลายอุปกรณ์ (Hardware Theft 
and Vandalism)

 เกิดจากการไม่รอบคอบและวางอุปกรณ์ไวใ้นบริเวณท่ีเส่ียงต่อการโจรกรรมไดง่้ายอาจเกิดจาก
บุคคลภายนอกหรือภายในองคก์ร ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้ องกนัและรักษาความปลอดภยั และตรวจ
การเขา้ออกของบุคคลท่ีมาติดต่ออยา่งเป็นระบบ รวมถึงวางมาตรการในการใชอุ้ปกรณ์อยา่งเขม้งวด

ตวัอย่างการป้องกนัการขโมยอปุกรณ์คอมพิวเตอร์



การใช้ซอฟต์แวร์โดยละเมิดลขิสิทธ์ิ (Software 
Privacy)
 การละเมิดลิขสิทธ์โดยการท าซ ้ าหรือแจกจ่ายซอฟตแ์วร์ เปรียบเสมือนการปลน้เอาทรัพยสิ์นอนัมีค่า

ไป ท าใหบ้ริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์ขาดรายไดแ้ละยงัสร้างค่านิยมท่ีผิดๆ

 BSA (Business Software Alliance)

 กลุ่มพนัธมิตรซอฟตแ์วร์

 ท าหนา้ท่ีปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์ในองคก์รต่างๆ

 ใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนทัว่ไป

 การป้องกนัการละเมิด

 ขายซอฟตแ์วร์ในราคาแพง

 ใช ้Key หรือ license



โปรแกรมมุ่งร้าย (Malicious Software)

 Computer Virus

กลุ่มโปรแกรมมุ่งร้ายหรือเรียกกนัวา่ มลัแวร์ (Malware) ซ่ึงมุ่งเนน้การก่อกวนและท าลายระบบขอ้มูลคอมพิวเตอร์

Malware มีหลายแบบ ดงัน้ี

• ไวรัสคอมพวิเตอร์ (Computer Virus)

สามารถแพร่กระจายผา่นการกอ็ปป้ีหรือการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น สัง่รันโปรแกรมหรือเปิดดู
ไฟลท่ี์แนบมากบัอีเมล ์เป็นตน้

• เวร์ิมหรือหนอนอนิเตอร์เน็ต (Worm)

เวร์ิมหรือเรียกวา่อีกช่ือหน่ึงวา่ หนอนอินเตอร์เน็ต เป็นกลุ่มโปรแกรมประสงคร้์ายท่ีสามารถเจาะไชไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อ่ืนๆไดเ้องโดยไม่ตอ้งรอคนสัง่หรือเรียกโปรแกรม เป้าหมายคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตก่อน



โปรแกรมมุ่งร้าย (Malicious Software) ต่อ

• ม้าโทรจัน (Trojan Horses)

แตกต่างจากไวรัสและเวร์ิมตรงท่ีโทรจนัจะ
ท างานโดยอาศยัการฝังตวัอยูใ่นระบบ
คอมพิวเตอร์แบบเงียบๆโดยไม่แพร่กระจาย แต่
จะถูกตั้งเวลาหรือควบคุมการท างานโดยผูเ้ขียน
โปรแกรมจากระยะไกล



โปรแกรมมุ่งร้าย (Malicious Software) ต่อ

• สปายแวร์ (Spyware)

สปายแวร์เป็นโปรแกรมประเภทสะกดรอยขอ้มูลท่ีเกิดจากการท่ีผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์เขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต
โดยเปิดดูบางเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสมหรือดาวน์โหลดเอาขอ้มูลฟรีโดยไม่ทนัระมดัระวงั สปายแวร์จะแฝงตวั
อยูก่บัเวบ็ไซตบ์างประเภทเพื่อโฆษณาในส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการเห็นบนหนา้เบราวเ์ซอร์ บางโปรแกรมอาจ
เปล่ียนหนา้แรกของเบราวเ์ซอร์ท่ีตั้งไวแ้ลวใหเ้ป็นโฆษณาของเวบ็อ่ืนๆท่ีเราไม่ตอ้งการ



สแปมเมล (Spam Mail)

 สแปมเมลคือ รูปแบบของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเราไม่ตอ้งการหรือไม่ไดส้มคัร พดูอีกอยา่งคือการส่งเมลถึง
ผูรั้บจ านวนมากแบบเหวี่ยงแห มกัเป็นการเชิญชวนใหซ้ื้อสินคา้หรือบริการต่างๆหรือท่ีนิยมเรียกกนัคือ อเีมลขยะ 
(Junk mail)

 ผลกระทบจากสแปมเมล

 ก่อเกิดความร าคาญใจกบัผูใ้ชง้าน

 เปลืองพื้นท่ีในการจดัเกบ็อีเมล

 พลาดกบัการรับขอ้มูลข่าวสารส าคญัๆ 

บางฉบบั

 ท าใหแ้ยกแยะไม่ออกวา่เมลไหนส าคญั

หรือไม่ส าคญั

ระบบจะคดัเลือกอีเมลฉบบัท่ีคิดว่าเป็นสแปมเมลมาไว้ท่ีโฟลเดอร์ อีเมลขยะ (Junk Mail)



การหลอกลวงเพ่ือขโมยข้อมูลส่วนตวั
 Phishing

เป็นการเลียนเสียงมาจากค าวา่ ฟิชช่ิง (Fishing) หมายถึงตกปลาล่าเหยือ่ การโจมตีแบบ phishing น้ีท าโดย
การใส่ลิงกใ์นเวบ็ อีเมล หรืออ่ืนๆท่ีคลิกแลว้กจ็ะลิงกไ์ปหนา้เวบ็ปลอมท่ีดูคลา้ยบริการส าคญั เช่น ธนาคาร 
ร้านคา้ออนไลน์ หรืออ่ืนๆ ท่ีตอ้งมีการกรอกขอ้มูล user และ password หากเผลอกรอกไปกจ็ะถูกขโมย
ขอ้มูลไปไดง่้ายๆ



ตัวอย่างเวบ็ไซต์จริง VS ปลอม (Phishing)

เวบ็ไซตจ์ริง เวบ็ไซตป์ลอม (Phishing)



การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์

 ติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Antivirus Program)

Antivirus program คือ โปรแกรมประเภทหน่ึงท่ีช่วยป้องกนั ตรวจหา และก าจดัไวรัสก่อนท่ีไวรัสนั้นจะ
เขา้มาท าลายโปรแกรมหรือขอ้มูลในเคร่ือง คอมพิวเตอร์



การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์ (ต่อ)
 การใช้ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall System)

ไฟร์วอลล์(Firewall) คือ เคร่ืองมือท่ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อใชป้กป้องระบบเครือข่ายหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากการส่ือสารท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต
หรือผูบุ้กรุก โดยใชก้ารก าหนดกฎเกณฑค์วบคุมการเขา้-ออกนั้นเอง

เปรียบเทียบใหเ้ขา้ใจอยา่งง่ายคือหากเคร่ืองคอมคือบา้นของเรา ไฟร์วอลลก์เ็ปรียบเสมือนกบัก าแพงท่ีจะป้องกนัภยัอนัตรายต่างๆท่ีอาจเกิดขั้นกบัตวั
บา้นไม่วา่จะเป็นการ ลกัทรัพย,์ การท าร้ายเจา้ของบา้น เป็นตน้



การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์ (ต่อ)
 การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)

การเขา้รหสัขอ้มูลเป็นวธีิการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลโดยอาศยัสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีซบัซอ้นเพื่อท าการเปล่ียนแปลงจาก 
ขอ้มูลท่ีอ่านไดป้กติ (Plaintext) ใหไ้ปอยูใ่นรูปแบบของ ขอ้มูลท่ีม่สามารถอ่านได ้(Ciphertext) ซ่ึงการอ่านขอ้มูลนั้นตอ้งมีการ
ถอดรหสั (Decryption) ออกมาก่อน โดยการถอดรหสัผูรั้บจะตอ้งใชก้ญุแจหรือ key ส าหรับใชเ้พื่ออ่านขอ้มูล ซ่ึง key ท่ีวา่น้ีกเ็ป็นเลข
รหสัอีกชุดหน่ึงเช่นกนั



การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์ (ต่อ)

 การส ารองข้อมูล (Back up)

การส ารองขอ้มูล (Back up) คือ การท าซ ้ าขอ้มูล ไฟล ์หรือโปรแกรมท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูล เพื่อใหน้ าเอา
กลบัมาใชไ้ดอี้ก หากขอ้มูลตน้ฉบบันั้นเกิดสูญหายหรือถูกท าาลาย วธีิการส ารองขอ้มูลอาจท าทั้งระบบหรือ
แค่บางส่วน โดยเกบ็ลงหน่วยเกบ็บนัทึกขอ้มูลส ารอง เช่น Hard Disk, External Hard disk, Flash Drive, 
DVD หรือเทปบนัทึกขอ้มูล เป็นตน้



พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าผดิเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร์

 พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ กคื็อพระราชบญัญติัท่ีวา่ดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงคอมพิวเตอร์
ท่ีวา่น้ีกเ็ป็นไดท้ั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค สมาร์ตโฟน รวมถึงระบบต่างๆ ท่ีถูกควบคุม
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ดว้ย ซ่ึงเป็นพ.ร.บ.ท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อป้องกนั ควบคุมการกระท าผดิท่ีจะเกิดข้ึนได้
จากการใชค้อมพิวเตอร์ หากใครกระท าความผดิตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์น้ี กจ็ะตอ้งไดรั้บการลงโทษ
ตามท่ีพ.ร.บ.ก าหนดไว้



บทก าหนดโทษ

ฐานความผดิ
โทษจ าคกุ

โทษปรบั

มาตรา ๕ เขา้ถงึคอมพวิเตอรโ์ดยมชิอบ ไมเ่กนิ ๖ เดอืน ไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๖ ลว่งรูม้าตรการป้องกนั ไมเ่กนิ ๑ ปี ไมเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๗ เขา้ถงึขอ้มลูคอมพวิเตอรโ์ดยมชิอบ ไมเ่กนิ ๒ ปี ไมเ่กนิ ๔๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๘ การดักขอ้มลูคอมพวิเตอร์ ไมเ่กนิ ๓ ปี ไมเ่กนิ ๖๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๙ การรบกวนขอ้มลูคอมพวิเตอร์ ไมเ่กนิ ๕ ปี ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพวิเตอร์

มาตรา ๑๑ สแปมเมล์

ไมเ่กนิ ๕ ปี

ไมม่ี

ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๒ การกระท าตอ่ความมัน่คง

(๑) กอ่ความเสยีหายแกข่อ้มลูคอมพวิเตอร์

(๒) กระทบตอ่ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ/เศรษฐกจิ

วรรคทา้ย เป็นเหตใุหผู้อ้ ืน่ถงึแกช่วีติ

ไมเ่กนิ ๑๐ ปี

๓ ปี ถงึ ๑๕ ปี

๑๐ ปี ถงึ ๒๐ ปี

+ ไมเ่กนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท

ไมม่ี

มาตรา ๑๓ การจ าหน่าย/เผยแพรช่ดุค าสัง่ ไมเ่กนิ ๑ ปี ไมเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๔ การเผยแพรเ่นือ้หาอนัไมเ่หมาะสม ไมเ่กนิ ๕ ปี ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๕ ความรับผดิของ ISP ไมเ่กนิ ๕ ปี ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๖ การตัดตอ่ภาพผูอ้ ืน่

ถา้สจุรติ ไมม่คีวามผดิ

ไมเ่กนิ ๓ ปี ไมเ่กนิ ๖๐,๐๐๐ บาท



รูปแบบการกระท าความผดิ (๑)

ฐานความผดิ ตวัอยา่ง
รปูแบบการกระท าความผดิ

ตวัอยา่งผลกระทบตอ่
ความม ัน่คงปลอดภยั 

(Information Security)
& ความเสยีหาย

มาตรา ๕ เขา้ถงึระบบ
คอมพวิเตอร์

มาตรา ๖ เปิดเผยมาตรการ
ป้องกนัระบบ

มาตรา ๗ เขา้ถงึ
ขอ้มูลคอมพวิเตอร์

มาตรา ๘ ดกัรบั
ขอ้มูลคอมพวิเตอร์

สปายแวร ์(Spyware)

สนฟิเฟอร ์(Sniffer)

- การสอดแนมขอ้มลูสว่นตัว 

- การแอบดกัฟัง packet

มาตรา ๙ รบกวน/ท าลาย
ขอ้มูลคอมพวิเตอร์

มาตรา ๑๐ รบกวน/ท าลาย
ระบบคอมพวิเตอร์

การใชชุ้ดค าส ัง่ในทางมิ
ชอบ (Malicious Code) 
เชน่ 

Viruses, Worms, Trojan 
Horses

- การตัง้เวลาใหโ้ปรแกรมท าลาย
ขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืระบบ
คอมพวิเตอร์

- การท าใหร้ะบบคอมพวิเตอรท์ างาน
ผดิปกตไิปจากเดมิ หรอืหยดุท างาน 
(Denial of Service)

มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ การท าสแปม (Spamming) -รบกวนการใชร้ะบบคอมพวิเตอร์
ตามปกติ

อาจถงึขัน้ท าใหเ้ป็น Zombie

มาตรา ๑๒  เหตฉุกรรจ ์อนัเกดิ
จากการกระท าขา้งตน้

BOT หรอื BOTNET - ผลกระทบตอ่ความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ หรอืทางเศรษฐกจิ

-ความปลอดภัยสาธารณะ

-การบรกิารสาธารณะ

-อาจเกดิสงครามขอ้มลูขา่วสาร 
(Information Warfare)



รูปแบบการกระท าความผดิ (๒)

ฐานความผดิ ตวัอยา่ง
รปูแบบการกระท าความผดิ

ตวัอยา่งผลกระทบตอ่
ความม ัน่คงปลอดภยั 

(Information Security)
& ความเสยีหาย

มาตรา ๑๓ การจ าหนา่ยหรอื
เผยแพรชุ่ดค าส ัง่ไมพ่งึ
ประสงค์

Hacking Tools - การสอดแนมขอ้มลูสว่นตวั 

- การแอบดกัฟัง packet

มาตรา ๑๔ การน าเขา้สูร่ะบบ

คอมพวิเตอร ์ซึง่

ขอ้มลูคอมพวิเตอรป์ลอม, เท็จ 

หรอืไมเ่หมาะสม หรอืการสง่

ตอ่ขอ้มลู (forward) น ัน้

การใชชุ้ดค าส ัง่ในทางมิ
ชอบ (Malicious Code) 
เชน่ 

Viruses, Worms, Trojan 
Horses, Phishing

- การตัง้เวลาใหโ้ปรแกรมท าลาย
ขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืระบบ
คอมพวิเตอร์

- การท าใหร้ะบบคอมพวิเตอร์
ท างานผดิปกตไิปจากเดมิ หรอื
หยดุท างาน (Denial of Service)

มาตรา ๑๕ ความรบัผดิฐาน
สนบัสนุนการกระท าความผดิ
ของผูใ้หบ้รกิาร

การโพสตห์รอืน าเขา้ขอ้มลู 
คอมพวิเตอรต์ามมาตรา ๑๔

ความเสยีหายกบับคุคลอืน่

มาตรา ๑๖ การตดัตอ่ภาพ 
เป็นเหตใุหถ้กู ดหูมิน่ ถกู
เกลยีดชงั หรอือบัอาย

การตดัตอ่ภาพ ผูถ้กูกระท าถกูดหูมิน่ ถกูเกลยีด
ชงั หรอือบัอาย
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