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“สารสนเทศ” ที่เกิดขึ ้นจากการด าเนินงานภายในองค์กร เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการเทคโนโลยีการสื่อสาร เนื่องจากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ

สื่อสาร เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลทั้งในส่วนการน าเข้าประมวลผลและจัดเก็บ จนเกิด

ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ในการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในองค์กร ความมั ่นคงปลอดภัยนับว่าเป็นเรื ่องที ่จะต้องให้ความส าคัญที ่จะต้องท าการปกป้อง

สารสนเทศจากภัยคุกคามที่เกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่ลักลอบเข้ามาเปลี่ยนแปลง แก้ไข บิดเบือนหรือ

ท าลาย ข้อมูลและสารสนเทศอันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อองค์กร  

 ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนรายวิชา “BC10301 รู้ทันกฎหมายดิจิทัล” 

โดยปรับปรุงพัฒนามาจากรายวิชา “BC10301 กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ” ให้มีเนื้อหาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการก่ออา

ชกรรมทางไซเบอร์ การวางแผนป้องกันภัยคุกคามตามนโยบายมาตรฐานการรักษาความมั ่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมไปถึงการกระท าผิดทางด้านจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความผิดทางด้านการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

และผลเสียที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนที่ไม่มีข้อกฎหมายบังคับ รวมไปถึงบทลงโทษในส่วนที่มีความผิดทาง

กฎหมายที่ผู้กระท าความผิดได้รับ  

เนื ้อหาในเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื ้อหา 9 บท ได้แก่ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสเทศ การพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวม

กฎหมายดิจิทัล กฎหมายเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายเกี ่ยวกับอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย การใช้ไฟร์วอลล์ จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ และการ

วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมร่วมสมัย  
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ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ทั้งที่เป็น

นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และผู้ที่ต้องการศึกษาความรู้ทางด้านกฎหมายดิจิทัลใน

ปัจจุบัน ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื ้อหาต่าง ๆ รวมทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

รหัสวิชา  BC10301 

รายวิชา   รู้ทันกฎหมายดิจิทัล (Be aware of digital laws)   

จ านวนหน่วยกิต  3(2-2-5) 

ค าอธิบายรายวิชา 

 กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันข้อมูลและคุ้มครองสิทธิในความ

เป็นส่วนตัว การใช้และการล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีจริยธรรม การรับผิดชอบของ

บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและ

จริยธรรมร่วมสมัย 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของกฎหมายดิจิทัล   

2. เพื ่อให้ผู ้ศึกษาสามารถน าหลักการ แนวคิดที ่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการ

วางแผนด้านความม่ันคงปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์การกระท าความผิดที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ และหาทางป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 

4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันภัยคุกคามจากผู้กระท าความผิดที่

เกี่ยวกับกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

5. เพื ่อให้ผู ้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการท า

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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เนื้อหา 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสเทศ   4 ชั่วโมง 
แนวคิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
รูปแบบความม่ันคงความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
นโยบายมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ความตระหนักในความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
การควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
การสนับสนุนความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 2 การพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์     4 ชั่วโมง 
ความมั่นคงปลอดภัยและการพิสูจน์ตัวตน 
ประเภทของการพิสูจน์ตัวตน  
บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 3 ภาพรวมกฎหมายดิจิทัล       8 ชั่วโมง 
ความเป็นมาของกฎหมายดิจิทัล 
กฎหมายที่รับรองการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    8 ชั่วโมง 
เหตุผลในการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ลายมือชื่อดิจิทัล  
ใบรับรองดิจิทัล  
บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์    8 ชั่วโมง 
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบของการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 6 ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย       4 ชั่วโมง 
วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 
ประเภทของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 
การคุกคามระบบของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 
ส่วนประกอบของชื่อมัลแวร์ 
บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 7 ไฟร์วอลล ์        4 ชั่วโมง 
ความหมายของไฟร์วอลล์ 
ไฟร์วอลล์แบบฮาร์ดแวร์   
ไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์   
วิวัฒนาการของไฟร์วอลล์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

ชนิดของไฟร์วอลล์ 
บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 8 จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ      8 ชั่วโมง 
ความหมายของจริยธรรม 
ความเป็นส่วนตัว 
ความถูกต้องแม่นย า 
ความเป็นเจ้าของ 
การเข้าถึงข้อมูล 
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 
บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 9 การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมร่วมสมัย  8 ชั่วโมง 
กรณีศึกษาทางด้านจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรณีศึกษาความผิดทางด้านการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษาความผิดทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 
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วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
2. บรรยายสรุปเนื้อหา 
3. การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
4. ทบทวนความรู้จากแบบฝึกหัดท้ายบท 
5. ศึกษากรณีศึกษาทางด้านกฎหมายดิจิทัล 
6. การรายงานหน้าชั้นเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชารู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

 

การวัดผลการเรียน 

 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน     40% 
       - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน                                 10 % 
      - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน    20 % 
        - รายงานกรณีศึกษา     10 % 

2. การสอบกลางภาค                                                  30 % 
3. การสอบปลายภาค                                           30 % 

              รวม                                                                     100 % 

การประเมินผลการเรียน     

 คะแนนระหว่าง  80 – 100  คะแนน  ได้ระดับ A 
คะแนนระหว่าง  75  –  79  คะแนน  ได้ระดับ B+ 
คะแนนระหว่าง  70  –  74  คะแนน  ได้ระดับ B 
คะแนนระหว่าง  65  –  69  คะแนน  ได้ระดับ C+ 
คะแนนระหว่าง  60  –  64  คะแนน  ได้ระดับ C 
คะแนนระหว่าง  55  –  59  คะแนน  ได้ระดับ D + 
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คะแนนระหว่าง  50  –  54  คะแนน  ได้ระดับ D 
คะแนนระหว่าง    0 –   49  คะแนน  ได้ระดับ F 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทท่ี 1 

ความรูเ้บื้ องตน้เก่ียวกบัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
2. แนวคิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
3. รูปแบบความม่ันคงความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
4. นโยบายมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

5. ความตระหนักในความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

6. การควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

7. การสนับสนุนความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

8. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบความม่ันคงความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายนโยบายมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความตระหนักในความปลอดภัยของระบสารสนเทศ 
4. เพื่อให้ผู ้ศึกษาสามารถอธิบายการควบคุมและการสนับสนุนความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับความหมายของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
แนวคิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รูปแบบความม่ันคงความปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศ นโยบายมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ความตระหนัก การควบคุม
และการสนับสนุนความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบ
เครือข่ายสารสนเทศพร้อมยกตัวอย่าง และเปิดโอกาสให้ซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือ
สงสัย 

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อยกตัวอย่างรูปแบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในธุรกิจที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้งก าหนดนโยบายความ
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความปลอดภัยของระบบสารสเทศ 

มั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร โดยอ้างอิงตามตัวอย่างระเบียบว่าด้วยการใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัยและน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักศึกษากลุ่ม ๆ อ่ืนได้ซักถาม  

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื ่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน

ดังกล่าว 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชารู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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 สารสนเทศ ( Information) เป ็นค  าท ี ่ถ ูกใช ้ไปในความหมายที ่หลากหลาย แต ่ เดิม 

“สารสนเทศ” จะใช้ค าว่าข้อมูลข่าวสาร ซึ่งใช้แพร่หลายในวงการสื่อสารมวลชน ที่ให้ความหมายถึง

ข้อเท็จจริงที่เกิดจากการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อสื่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น  จึงมีความสัมพันธ์กับวิทยาการ

สื่อสารเป็นหลัก แต่ “สารสนเทศ” ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานภายในองค์กร จะมีความหมายที่แคบ

กว่าเพราะสนใจเฉพาะสารสนเทศภายในองค์กร จึงเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

และวิทยาการสารสนเทศ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลทั้งในส่วนการ

น าเข้า ประมวลผลและจัดเก็บ จนเกิดผลลัพธ์เป็นสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่ง

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อช่วยในการท างานตั้งแต่ระบบปฏิบัติการไปจนถึงระดับ

ผู้บริหาร 

 เนื้อหาในบทน านี้จะกล่าวถึงแนวคิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่แสดงให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความมั่นคงความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ นโยบายมาตรฐานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัย ความตระหนัก การควบคุมและการสนับสนุนความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ  

1.1 ความหมายความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วอย่างเหมาะสม สามารถน ามาใช้ประโยชน์

ได้อย่างมากมาย หน่วยงานที่มีข้อมูลปริมาณมาก มักจะพบความยุ่งยากในการจัดเก็บข้อมูล และการ

น าข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ จึงมีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน

การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ท าให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้สะดวก การจัดเก็บข้อมูล

อย่างเป็นระบบ ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่ข้อมูลในระบบมี

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัความปลอดภยั

ของระบบสารสเทศ 
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความปลอดภัยของระบบสารสเทศ 

ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ไม่มีความซ ้าซ้อน ไม่เกิดการขัดแย้งและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะต้อง

ค านึงถึงการควบคุม การจัดการความถูกต้อง ประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูล และต้องมีการก าหนด

ระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น โดยก าหนดนิยามความปลอดภัยดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย “ความปลอดภัย หมายถึง 

การพ้นภัย”  

เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์ (2555 : 23) ให้ความหมาย “ความปลอดภัย หมายถึง การปราศจากภัย 

รวมถึง ปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดข้ึน” 

สรุปความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ( information security) หมายถึง ปราศจาก

อันตรายซ่ึงธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อม

ใช้งาน (availability) ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืน ได้แก่ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) 

ความรับผิดชอบ (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) และความ

น่าเชื่อถือ (reliability) 

ความเสียหายกับระบบสารสนเทศ แบ่งออกได้หลายประเภท ตามแนวคิดในการรักษาความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (วรกฤต แสนโภชน์, 2551 : 247) ได้แก่ 

- ความเสียหายจากการกระท าโดยเจตนาของมนุษย์ เช่น การก่ออาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์ การขโมยข้อมูล 

- ความเสียหายเนื่องจากภัยพพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า พายุ น ้าท่วม เป็นต้น 

- ความเสียหายจากการขาดระบบป้องกันทางกายภาพ (Physical Security) เช่น ขาด

ระบบการป้องกันในการวางระบบสารสนเทศ  

- ความเสียหายเนื่องจากความบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 

- ความเสียหายเนื่องจากความล้มเหลวการท างานของอุปกรณ์ ในระบบสารสนเทศ เช่น 

ขาดการบ ารุงรักษา เกิดความผิดปกติของฮาร์ดแวร์ 

- ความเสียหายเนื่องจากความล้มเหลวของระบบเครือข่าย หรือระบบสื่อสารข้อมูลที่

เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศท่ีใช้งาน 
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- ความเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดจากการท างานภายในระบบสารสนเทศเอง เช่น 

จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ท างานผิดพลาด 

1.2 แนวคิดความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 ในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศองค์กร เพื่อให้องค์กรเกิดการ

จัดการที่ดี หรือที่เรียกว่า “ธรรมาภิบาล” นั่นคือองค์กรจะต้องมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ 

ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวคิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศดังภาพที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แนวคิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ปรับปรุงจาก : Chaudhry et al. (2012 : 247) 

จากภาพที่ 1.1 ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศองค์กร จะต้อง

ก าหนดนโยบายความปลอดภัย สร้างความตระหนักในความปลอดภัยให้กับพนักงานในองค์กร 

ก าหนดมาตรการและด าเนินการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และการท าหน้าที่สนับสนุน 

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ความปลอดภัยระบบสารสนเทศองค์กร 

นโยบายความ

ปลอดภัย 

ความตระหนักใน

ความปลอดภัย 

การควบคุมความ

ปลอดภัย 

การสนับสนุน 

บรรษัทภิบาล 

- ก าหนดกฎระเบียบ 

ความปลอดภัย 

- ก าหนดนโยบายการ

จัดการความเสี่ยง 

- ความลับ 

- ความสมบูรณ์ 

- ความพร้อมใช้ 

- ความมีเหตุผล 

- ควบคุมการเข้าถึง 

- ควบคุมทางกายภาพ 

-ควบคุมบุคลากร 

 

- การตรวจสอบ 

- การส ารองข้อมูล 

- การจัดการเมื ่อเกิด

เหตุสุดวิสัย 
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความปลอดภัยของระบบสารสเทศ 

1.3 รปูแบบความมัน่คงความปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) (2557) ได้อธิบายรูปแบบ

ความมั่นคงความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการในการรองรับภัยคุกคามทางระบบ

สารสนเทศภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถติดตามกระบวนการรวมถึง

ตรวจสอบผลการด าเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงกระบวนการหรือแนวทางการ

แก้ปัญหาหรือการก าหนดบทบาทภายในทีมงานได้อย่างถูกต้อง หรือกล่าวโดยรวม คือ สามารถ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว รูปแบบความมั่นคงความ

ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญดังนี้  

1. ก าหนดเงื่อนไขและจุดประสงค์ด าเนินงาน 

ควรก าหนดเงื่อนไขและจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรหรือภายในหน่วยงาน

ของระบบสารสนเทศ  โดยก าหนดเงื่อนไขภายในทีมงานดังนี้ 

- ก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร สามารถอ้างอิงตามตัวอย่าง 

“ระเบียบว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัย” 

ในภาคผนวก ก. 

- ก าหนดทีมงานและบุคลากรด าเนินการตามความเหมาะสมและก าหนดบทลงโทษท่ี

ชัดเจน 

- ก าหนดขอบเขตของทีมงานดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

- ระบุอุปกรณ์เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

ความส าคัญของการก าหนดนโยบาย ทีมงาน ขอบเขตและระบุอุปกรณ์เสริมสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในองค์กร คือ ความชัดเจนของการด าเนินการของกระบวนการ

ตอบสนองภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   

2. ก าหนดบุคลากรด าเนินการ โดยด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

@ ผู้บริหารระบบสารสนเทศ มีหน้าที่จัดตั้งคณะทีมงาน ประสานงาน และดูแลกระบวนการ

ท างานเพ่ิมหรือลดก าลังคนรวมถึงตัดสินใจถึงทรัพยากรภายในหน่วยงานที่มีในปัจจุบัน 
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@  หัวหน้าทีมงานดูแลเหตุการณ์ความมั ่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีหน้าที่

ประสานงานภายในทีมงานและนอกทีมงาน  ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานที่ต้องปฏิบัติเป็นงานที่ต้องท า

ประจ าวัน  สัปดาห์และรายเดือน 

@  ทีมงานดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที ่เกี ่ยวข้อง  เฝ้าระวังและติดตามระบบงานภายใน

หน่วยงานอย่างใกล้ชิด   วิเคราะห์ ติดตาม บันทึกและด าเนินการตอบสนองเหตุการณ์ภัยคุกคาม

ความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ 

@  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ให้ความ

ช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษาเฉพาะด้านส าหรับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ 

3. ก าหนดอุปกรณ์เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศ 

หน่วยงานดูแลระบบงานสารสนเทศในปัจจุบันได้น าอุปกรณ์เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน  เสริมสร้าง

ความปลอดภัยให้กับระบบอุปกรณ์เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศ ควรระบุ

ข้อมูลส าคัญดังต่อไปนี้   

- ชื่ออุปกรณ์ ไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์และหน้าที่โดยสังเขป 

- ผู้ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์หรือผู้ดูแลระบบ รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบของผู้ดูแลอุปกรณ์

พร้อมทั้งข้อมูลส าหรับติดต่อผู้ดูแลระบบในกรณีฉุกเฉิน 

- วันเวลาที่น าอุปกรณ์เข้ามาใช้ภายในองค์กร 

- ข้อมูลติดต่อของผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย เพื่อให้สามารถเข้ามาด าเนินการแก้ไข

ปัญหาของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความต่อเนื ่องให้กับการท างานของ

อุปกรณ์ได้ 

ตัวอย่างอุปกรณ์เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยที่ใช้ภายในศูนย์ระบบงานสารสนเทศ เช่น  

ระบบป้องกันผู้บุกรุก ระบบไฟร์วอลล์ ระบบตรวจสอบระบบป้องกันภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต เช่น 

ไวรัส สปายแวร์ โทรจัน หนอนอินเตอร์เน็ต สแปม เป็นต้น 
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความปลอดภัยของระบบสารสเทศ 

4. ก าหนดแนวทางกระบวนการด าเนินการ มีขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) ทีมงานดูแลเหตุการณ์ฯ ด าเนินการตามแนวทาง ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้ก าหนด

ไว้และสรุปการด าเนินการเป็นรายงาน (รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน) เพื่อให้ภาระงาน

น้อยลง 

2) ทีมงานดูแลเหตุการณ์ฯ ต้องติดตามข่าวสารความมั่นคงปลอดภัยที่จะกระทบต่อ

ระบบสารสนเทศขององค์กร และด าเนินการปรับปรุงช่องโหว่ของระบบและบันทึกก่อนจะ

สรุปรายงาน 

3) ทีมงานดูแลเหตุการณ์ฯ ต้องด าเนินการส ารองข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลของ

อุปกรณ์เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย และรายงานสรุปอย่างสม ่าเสมอ 

4) เมื ่อเกิดเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ ทีมงานผู้ดูแล ต้องรายงานปัญหาที่พบ สาเหตุ ความเป็นไปได้ของปัญหา รวมถึง

แนวทางแก้ไขปัญหาให้หัวหน้าทีมรับทราบโดยเร็วและร่วมกันตัดสินใจด าเนินการแก้ไข

ปัญหา และควรบันทึกข้อมูลที่พบและการแก้ไขโดยละเอียด 

ทั้งนี้การติดต่อประสานงานภายในทีมงานสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ติดต่อสื่อสาร

ได้สะดวกรวดเร็ว เช่น การใช้อีเมล์ในการส่งข้อมูลรายงาน  การรายงานปัญหา  การสรุปปัญหา 

1.4 นโยบายมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) (2557) ได้ใหค้ านิยามเพ่ือ

ก าหนดนโยบายมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศดังนี้ 

ผู้บริหารสารสนเทศ หมายความว่า พนักงานระดับสูงขององค์กรที่มีหน้าที่บริหารจัดการ 

และมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

ผู้ดูแลระบบ หมายความว่า พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่นเพื่อจัดการเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ได้ เช่น บัญชีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (User Account) หรือบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-mail Account) เป็นต้น 
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ผู้บริหารองค์กร หมายถึง พนักงานระดับสูงขององค์กรที่มีหน้าที่บริหารจัดการ และมีอ านาจ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการการด าเนินการทั้งหมดขององค์กร 

หัวหน้างานสารสนเทศ หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการท างานของผู้ดูแลระบบ 

พร้อมทั้งมีอ านาจสั่งการผู้ดูแลระบบเครือข่ายและสารสนเทศขององค์กร  และรายงานต่อผู้บริหาร

สารสนเทศ 

         พนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์กร 

 การก าหนดนโยบายความม่ันคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศ มีสาระส าคัญดังนี ้

1. นโยบายความม่ันคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศ 

มีจุดประสงค์เพ่ือก าหนดทิศทางและให้การสนับสนุนการด าเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย

ส าหรับสารสนเทศขององค์กร เพ่ือให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อก าหนดทางธุรกิจ กฎหมายและ

ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีภาระหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

@ ด้านเอกสารนโยบายความม่ันคงปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ผู้บริหารองค์กร : ต้องจัดท านโยบายความม่ันคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศขององค์กรอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษร  เอกสารนโยบายต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารขององค์กรก่อนน าไปใช้งาน  

และต้องเผยแพร่ให้พนักงานและหน่วยงานภายนอกทั้งหมดที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

@ ด้านการทบทวนนโยบายความม่ันคงปลอดภัย 

ผู้บริหารองค์กร : ต้องด าเนินการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว้  หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อองค์กร 
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความปลอดภัยของระบบสารสเทศ 

2. โครงสร้างทางด้านความม่ันคงภายในองค์กร 

มีจุดประสงค์เพื่อบริหารและจัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศขององค์กร   

ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีภาระหน้าที่ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

@ การให้ความส าคัญของผู้บริหารและการก าหนดให้มีการบริหารจัดการทางด้านความมั่นคง

ปลอดภัย 

ผู้บริหารองค์กร : ต้องให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนต่อการบริหารจัดการทางด้าน

ความมั่นคงปลอดภัย  โดยมีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน การก าหนดค ามั่นสัญญาที่ชัดเจนและการ

ปฏิบัติที่สอดคล้อง  การมอบหมายงานที่เหมาะสมต่อบุคลากร  และการเล็งเห็นถึงความส าคัญของ

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร 

@ การประสานงานความมั่นคงภายในองค์กร 

ผู้บริหารสารสนเทศ : ต้องก าหนดให้มีตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

เพื่อประสานงานหรือร่วมมือกันในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับสารสนเทศขององค์กร  โดยที่

ตัวแทนเหล่านั้นจะมีบทบาทและลักษณะงานที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน 

@ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านความม่ันคงปลอดภัย 

ผู้บริหารสารสนเทศ : ต้องก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในการด าเนินงาน

ทางด้านความม่ันคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศขององค์กรไว้อย่างชัดเจน 

1.5 ความตระหนกัในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Awareness) 

คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้

บุคลากรสามารถดูแลรักษาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศขององค์กรได้อย่างปลอดภัย ระวัง 

ป้องกันภัยต่อการอาชญากรรม การโจมตี การท าลาย และความผิดพลาดต่าง ๆ ที ่อาจเกิดขึ้น 

จุดเริ่มต้นจะต้องเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายด้านความปลอดภัยเสียก่อน  โดยมีจุดมุ่งหมาย หลัก ๆ มีอยู่ 4

อย่างที่เราจะต้องค านึงถึงเสมอ ได้แก่ (กรกช วิไลลักษณ์, 2559: 14-7) 
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1.  ความลับ (Confidentiality)  

คือ กระบวนการ มาตรการและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของสารสนเทศ 

ต้องมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับไม่ได้ถูกเปิดเผยและยังเป็นความลับอยู่ การรับรอง

ว่าจะมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับและผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากข้อมูล

บางอย่างในองค์กรมีความส าคัญ และไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกองค์กรได้ ช่วยลดความ

เสี่ยงต่อการถูกคุกคามของระบบ ถือเป็นการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของระบบและตัวองค์กรเอง 

2.  ความสมบูรณ์ (Integrity)  

คือ กระบวนการ มาตรการ และการจัดการที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบความครบถ้วน

สมบูรณ์ของสารสนเทศที่ถูกประมวลผล ส่งต่อ และจัดเก็บให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถ

ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์นั้นได้ เช่น หากมีการแก้ไต้องมั่นใจว่าข้อมูลและระบบไม่ได้ถูกแก้ไข

ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

3. ความพร้อมใช้(Availability) 

คือ กระบวนการ มาตรการ และการจัดการที ่เกี ่ยวข้องกับการรักษาความพร้อมใช้ของ

สารสนเทศ ต้องมั่นใจว่าระบบและข้อมูลที่มีอยู่สามารถใช้ได้เมื่อต้องการใช้งาน 

4. ความมีเหตุผล (Accountability) และความแน่นอน (Assurance) 

คือ กระบวนการ มาตรการ และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับก ากับ ติดตามสารสนเทศโดยทุก

กิจกรรมจะต้องสามารถติดตามได้และมั่นใจว่าจุดมุ่งหมายหลักอ่ืน ๆ ทั้งหมดมีอยู่จริง 

1.6 การควบคุมความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 งานที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายสารสนเทศโดยพื้นฐาน

สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1.2  
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความปลอดภัยของระบบสารสเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 แสดงงานที่เก่ียวข้องกับการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ปรับปรุงจาก : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) (2557) 

ลูกศรในรูป หมายถึงผลของงานซึ่งอยู่ที ่ปลายลูกศรมีผลต่องานที่อยู่หัวลูกศร เช่น  งาน
วางแผน (ที่อยู่ในแนวตั้งทางซ้ายมือ)  มีผลต่องานทุก ๆ งานที่อยู่ตรงกลาง  (ยกเว้นงานศึกษาปัญหา
พื้นฐานของโปรโตคอล TCP/IP) งานศึกษาความเสี่ยงและงานทบทวนแผนสร้างความปลอดภัยกม็ีผล
ต่องานทุกงานเช่นเดียวกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่าย
สารสนเทศประกอบไปด้วย  

- งานศึกษาปัญหาพื้นฐานของโปรโตคอล TCP/IP ปัญหาความไม่ปลอดภัยเป็นจ านวนมาก
ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายรวมทั้งอินเตอร์เน็ตด้วย  มีสาเหตุส าคัญมาจากตัว โปรโตคอลที่ใช้ในการ
สื่อสารบนเครือข่ายหรือที่เรียกกันว่า TCP/IP ดังนั้นผู้วางแผนระบบเครือข่ายควรจะได้เรียนรู้และท า
ความเข้าใจพื้นฐานนี้เป็นสิ่งแรก 

งานศึกษาปัญหาพื้นฐานของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (โปรโตคอล TCP/IP) 

งานศึกษาความเส่ียงที่เกีย่วขอ้งกับการใช้งานระบบเครือข่าย 

งานสร้างความปลอดภยัทางกายภาพ 

งานสร้างความปลอดภยัให้กับระบบปฏบิัติการ 

งานสร้างความปลอดภยัให้กับเซิร์ฟเวอร์ 

งานป้องกันการบกุรุกระบบ 

งานพัฒนานโยบายการใช้งานระบบเครือข่าย 

งานพัฒนาอบรมความรู้ใหก้ับผู้ใช ้

งานวางแผนเพื่อการรักษาความปลอดภยั 

งานทบทวนแผนฯ (เช่น 1 ปี/ครั้ง) 

งานส ารองข้อมูล 

งานบริการและจัดการเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น 
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- งานศึกษาความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้งานระบบเครือข่าย  งานศึกษานี ้จะเป็น
การศึกษาถึงความเสี่ยงหรือภัยต่าง ๆ ที่ส าคัญ ๆ และพบอยู่บ่อย ๆ ทั้งบนระบบเครือข่ายขององค์กร
และอินเทอร์เน็ต  ซึ่งรวมถึงภัยที่มีสาเหตุมาจากปัญหาพ้ืนฐานของโปรโตคอล TCP/IP ด้วย 

- งานวางแผนเพื่อสร้างความปลอดภัย งานวางแผนนี้โดยทั่วไปประกอบด้วย 
1) งานศึกษาระบบเครือข่ายปัจจุบัน 

 2) งานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการใช้งานระบบเครือข่าย 
 3) งานออกแบบวิธีการเพ่ือลดความเสี่ยงที่พบ 

- งานทบทวนแผนเพื่อสร้างความปลอดภัย  ภายหลังจากที่ได้มีการน าวิธีการเพื่อลดความ
เสี่ยงมาใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง  เช่น 1 ปี  องค์กรควรจะได้ทบทวนแผนนี้ใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน การอัพเกรดซอฟต์แวร์ เป็นต้น  จะท าให้องค์กร
รับความเสี่ยงใหม่เข้ามา จึงต้องท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงเป็นการเข้า
สู่กระบวนการขัน้ที่ 1, 2 และ 3 ของงานวางแผนเพื่อสร้างความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง 

งานออกแบบวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงในขั้นที่ 3 นั้นโดยท่ัวไปประกอบไปด้วย 

- งานสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ได้แก่ งานควบคุมการเข้าออกอาคารส านักงาน 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ หรือห้องที่มีความส าคัญอื่น ๆ งานควบคุมและจ ากัดการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

- งานสร้างความปลอดภัยให้กับระบบปฏิบัติการ งานติดตั้งระบบปฏิบัติการให้ท างานอย่าง
ปลอดภัยถือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญประการหนึ่งที่ไม่ควรละเลยไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะเป็นเครื่อง
ของผู้ใช้ทั่วไปหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ตาม  งานติดตั้งนี้ควรถือเป็นภาคบังคับก่อนที่จะก้าวไปสู่งาน
สร้างความปลอดภัยให้ก ับเซิร์ฟเวอร์ อุปมาอุปไมยคล้ายกับหากรากฐานของสิ ่งปลูกสร ้าง 
(ระบบปฏิบัติการ) ยังไม่แข็งแกร่งแล้ว การก่อสร้างต่อไป (งานสร้างความปลอดภัยให้กับเซิร์ฟเวอร์) 
เช่น ก่อสร้างชั้นที่ 1, 2 จะไม่สามารถท าได้อย่างปลอดภัย 

- งานสร้างความปลอดภัยให้กับเซิร์ฟเวอร์ เมื่อได้ท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการอย่าง
ปลอดภัยแล้ว ขั้นต่อไปคืองานติดตั้งและใช้งานเซิร์ฟเวอร์ อาทิ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เอฟทีพีเซิร์ ฟเวอร์ ให้
สามารถท างานอย่างปลอดภัย งานสร้างความปลอดภัยนี้จะเกี่ยวข้องกับงานศึกษาเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้กับเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องขององค์กร 
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความปลอดภัยของระบบสารสเทศ 

- งานป้องกันการบุกรุกระบบ งานนี้เป็นงานเสริมสร้างระบบเครือข่ายให้มีความแข็งแกร่ง
มากยิ่งขึ้น  เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องผู้ใช้ทั่วไปปลอดภัยจากการบุกรุกที่อาจมาจากทางอินเทอร์เน็ต 
งานป้องกันนี้ประกอบด้วย 

- งานจัดท าไฟร์วอลล์ งานนี้เป็นงานควบคุมหรือจ ากัดการเข้าออกเครือข่ายขององค์กร ซึ่ง
หมายรวมถึงการป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ามาใช้งานเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร 

- งานจัดท าระบบป้องกันการบุกรุก ในกรณีที่ไฟร์วอลล์อนุญาตให้เข้ามาใช้งานได้ เช่น เข้า
มาใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรจะปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ช่อง
โหว่ในซอฟต์แวร์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ยังไม่ได้รับการอุด  อาจยังมีอยู่และสามารถใช้เป็นช่องทางในการ
บุกรุก งานจัดท าระบบป้องกันการบุกรุกนี้มีจุดประสงค์หลักหนึ่ง คือ เพ่ือลดความเสี่ยงของช่องโหว่ใน
ตัวซอฟต์แวร์ 

- งานจัดท าระบบค้นหาจุดอ่อน ระบบป้องกันการบุกรุกโดยทั่วไปจะสามารถท าการแจ้ง
เตือนผู้ดูแลระบบเมื่อตรวจพบความพยายามในการบุกรุก  โดยทั่วไประบบนี้จะท างานอยู่ตลอด  24 
ชั่วโมง โดยจะท าการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านขเออกเครือข่ายขององค์กรเพ่ือดูว่ามีความพยามยามที่จะ
บุกรุกหรือไม่  ส าหรับระบบค้นหาจุดอ่อน ความสามารถส่วนหนึ่งที่ส าคัญของระบบนี้คือสามารถ
ค้นหาช่องโหว่ในตัวซอฟต์แวร์ ซึ่งนับเป็นจุดอ่อนหนึ่ง (เช่นเดียวกับระบบป้องกันการบุกรุก) แต่ระบบ
นี้โดยปกติจะไม่ได้ท างานอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการน ามาใช้งานตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
เช่น ทุก ๆ เดือน รวมทั้งระบบจะไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านเข้าออกเครือข่าย 

- งานตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ในระบบ ความพยายามอย่างยิ่งในการป้องกันการ
บุกรุกระบบไม่ว่าจะด้วยไฟร์วอลล์ ระบบป้องกันการบุกรุก หรือระบบค้นหาจุดอ่อน ก็ตามก็ยังอาจมี
โอกาสที่ผู้บุกรุกจะสามารถจู่โจมเข้ามาได้อยู่ดี (เรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องของการลดความเสี่ยง
แต่ไม่สามารถท าให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์) อย่างไรก็ตามเมื่อการบุกรุกครั้งนึ่ง ๆ เกิดขึ้น ผู้บุกรุกมักทิ้ง
ร่องรอยไว้ในระบบที่บุกรุกเข้าไป เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ การติดตั้งซอฟต์แวร์เข้าไปในระบบ  
งานตรวจสอบความสมบูรณ์นี้จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบถึงการกระท าที่
เกิดข้ึนกับไฟล์ในระบบ เช่น ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หนึ่ง ๆ เพื่อจะได้หาทางด าเนินการแก้ไขต่อไป 

- งานป้องกันไวรัส การบุกรุกของไวรัสภายในองค์กรอาจจะมาจากการดาวน์โหลดไฟล์ของ
ผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือจากทางอีเมล์ที่ได้รับ โดยทั่วไปไฟร์วอลล์จะอนุญาตการดาวน์โหลดของ
ผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งจะอนุญาตการส่งมอบอีเมล์จากเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายนอกเข้ามาสู่
เมล์เซิร์ฟเวอร์ขององค์กร โดยที่ในทั้งสองกรณีไฟร์วอลล์จะไม่รับรู้ว่ามีไวรัสติดมาด้วยหรือไม่  ดังนั้น



รู้ทันกฎหมายดิจิทัล 

 

15 

 

งานป้องกันไวรัสจึงเป็นทางเสริมอีกทางหนึ่งที่ส าคัญเพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอกเข้ามาสู่
เครือข่ายภายในองค์กร 

- งานตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย ปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายขององค์กรที่สูงมาก
ผิดปกติอาจมีสาเหตุมาจากมีไวรัสก าลังแพร่กระจายอยู่ หรือมีการส่งหรือรับข้อมูลในเครือข่ายของ
องค์กรเป็นปริมาณสูง  ปริมาณข้อมูลในเครือข่ายที่สูงเกินไปนี้จะมีผลท าให้การใช้งานเครือข่ายของ
พนักงานเป็นไปอย่างล่าช้า ติดขัด หรืออาจถึงขั้นไม่สามารถใช้งานได้เลย  ดังนั้นงานตรวจสอบ
ปริมาณข้อมูลนี้ควรจะด าเนินการอย่างสม ่าเสมอเพ่ือจะได้รู้ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่และ
จะได้ด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

- งานเฝ้าดูการท างานของเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการส่วนใหญ่ขององค์จะให้บริการ
ต่าง ๆ เช่น เว็บ เป็นต้น  ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ให้บริการนี้จะสามารถบันทึกกิจกรรมการเข้าใช้เพื่อเก็บเอาไว้
เป็นหลักฐานยืนยันในภายหลังได้ เช่น วันและเวลาที่เข้าใช้งาน กิจกรรมที่ท าเป็นต้น ข้อมูลที่บันทึกไว้
นี ้โดยปกติควรจะได้รับการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอจากผู้ดูแลระบบ (ซึ่งเป็นการเฝ้าดูว่ามีความ
พยายามที่จะบุกรุกเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรหรือไม่) หากพบความผิดปกติ เช่น ความพยายามในการเข้า
ใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ไม่มีสิทธิ ผู้ดูแลระบบจะได้หาทางแก้ไขต่อไป 

1.7 การสนบัสนุนความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

คืองานที่ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ งานซ่อมบ ารุง ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก Hardware, Software หรือ 
Network ให้สามารถท างานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค้นหาหนทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต งานสนับสนุนความปลอดภัยของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วย 

- งานพัฒนาอบรมความรู้ให้กับผู้ใช้ ให้ความรู้การใช้งานระบบเครือข่าย เช่น การดาวน์
โหลดไฟล์โดยไม่มีการตรวจสอบไวรัส การแชร์รหัสผ่าน การแชร์โดยไม่มีรหัสผ่าน การส่งรหัสผ่านทาง
อีเมล์ หรือพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ทั้งหมดนี้สามารถท าให้ระบบเครือข่ายขององค์กรมีความ
เสี่ยงที่อาจจะถูกบุกรุกหรือได้รับความเสียหายได้ จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้ เช่น การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ การติดประกาศในที่ ๆ สามารถ
มองเห็นได้ง่าย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการใช้งานระบบเครือข่าย 
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความปลอดภัยของระบบสารสเทศ 

- งานส ารองข้อมูล ความเสี่ยงมักเกิดขึ้นได้หลากหลาย เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากฮาร์ดดิสก์
เสียหาย ความเสี่ยงที่เกิดจากไวรัสท าลายข้อมูล ความเสี่ยงที่ผู้บุกรุกลบข้อมูลส าคัญทิ้งไป ความเสี่ยง
เหล่านี้ล้วนท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องส ารองข้อมูลเอาไว้ หากข้อมูลที่ใช้งานเกิดการเสียหาย จะได้
น าข้อมูลส ารองมาใช้งานได้ 

- งานบริหารและจัดการเม่ือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์บุกรุกเกิดขึ้น  
เช่น มีไวรัสบนระบบเครือข่าย เครือข่ายถูกบุกรุก ข้อมูลหน้าหลักบนเว็บไซต์ขององค์กรถูก
เปลี่ยนแปลง ความพยายามในการบุกรุก  ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ควรจะได้ทราบขั้นตอนปฏิบัติที่จ าเป็น
เพ่ือจะได้รายงานให้ผู้ที่มีอ านาจได้รับทราบเพื่อจะได้หาทางด าเนินการแก้ไขต่อไป  งานบริหารและ
จัดการนี้มีจุดประสงค์ส าคัญคือจัดท าขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถรายงานเหตุการณ์ท่ีพบได้อย่าง
ทันท่วงท ี

บทสรปุ 

 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (information security) หมายถึง ปราศจากอันตราย

ซึ่งธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน 

(availability) ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความ

รับผิดชอบ (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) และความ

น่าเชื่อถือ (reliability)  

ในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศองค์กร มีแนวคิดความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศดังนี้ นโยบายความปลอดภัย ความตระหนักในความปลอดภัย การควบคุมความ

ปลอดภัย และการสนับสนุนความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพ่ือให้องค์กรเกิดการจัดการที่ดี  

 

 

 

 

 



รู้ทันกฎหมายดิจิทัล 

 

17 

 

ค าถามทา้ยบท 

1. จงอธิบายความหมายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

2. จงอธิบายรูปแบบความม่ันคงความปลอดภัยมีกี่ข้ันตอน ให้บอกมาเป็นข้อ ๆ 

3. จงอธิบายจุดมุ่งหมายหลักที่จะต้องค านึงถึงเสมอของความตระหนักในความปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ 

4. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบ

เครือข่ายสารสนเทศประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

5. งานสนับสนุนความปลอดภัยของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความปลอดภัยของระบบสารสเทศ 

เอกสารอา้งองิ 

กรกช วิไลลักษณ์ (2559). 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer). พิมพ์
ครั้งที่ 1. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, บทที่ 14 : 1-39. 

เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์ (2555). การจัดการความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องท าความ
เย็นไทย. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 23. 

วรกฤต แสนโภชน์ (2551). 254351 ระบบฐานข้อมูล (Database System). เอกสารประกอบการ
สอน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) (2557). “ระเบียบว่าด้วยการใช้
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัย” . เรียกใช้เมื่อ 9 มีนาคม 2557 
จาก http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/basic/policy.php 

Chaudhry, P. E., Chaudhry, S. & Reese, R. (2012). Developing a model for enterprise 
Information Systems Security. International Journal of Academic Research, 
3(3): 243-254. 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทท่ี 2 

การพิสูจน์ตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความมั่นคงปลอดภัยและการพิสูจน์ตัวตน 
2. ประเภทของการพิสูจน์ตัวตน 
3. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายระดับการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย 
2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายคุณลักษณะและกลไกของการพิสูจน์ตัวตน 
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายส่วนประกอบพื้นฐาน ลักษณะของการพิสูจน์ตัวตน และ

ข้อดีข้อเสียแต่ละประเภทของการพิสูจน์ตัวตน 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื ้อหาบทเรียนที ่เก ี ่ยวกับลักษณะของการควบคุมความมั ่นคงปลอดภัย  
กระบวนการพิสูจน์ตัวตน  กลไกของการพิสูจน์ตัวตน 

2. อธิบายลักษณะของการพิสูจน์ตัวตนแต่ละประเภทและเปิดโอกาสให้ซักถามในประเด็นที่
ไม่เข้าใจหรือสงสัย   

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อยกตัวอย่างการน าคุณลักษระของ
การพิสูจน์ตัวตนมาใช้ร่วมกันในธุรกิจที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้งอธิบายและน าเสนอหน้า
ชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่ม ๆ อื่นได้ซักถาม  

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื ่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน

ดังกล่าว 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชารู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
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บทที่ 2 การพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนกิส์ 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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 การปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรนับว่าเป็น

เรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ เนื่องมาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมทั้งโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่กระท า

การบางสิ่งให้เกิดผลกระทบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น และอาจน ามาซึ่งความเสียหาย

อย่างมากต่อองค์กร ดังนั้นหากสามารถสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศภายใน

องค์กรจะช่วยป้องกันความเสี่ยงและภัยคุกคามดังกล่าวได้ 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตนซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ส าคัญของการควบคุมความ

มั่นคงปลอดภัย เป็นกระบวนการที่จะต้องท าการตรวจสอบผู้ใช้งานว่าเป็นใคร ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่

ระบบและมีขอบเขตการใช้งานได้ในระดับ 

การพิสูจน์ตัวตนในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีการ เช่น การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้รหัสผ่าน ใช้

เอกลักษณ์ทางชีวภาพของผู้ใช้ หรือใช้รหัสผ่านที่ใช้เพียงครั้งเดียว เป็นต้น แต่ละชนิดนั้นจะมีข้อดี

ข้อเสียแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตและความจ าเป็นในการใช้งาน ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ซึ่งเป็นระบบแบบเปิดนั้นการพิสูจน์ตัวตนถือได้ว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่มีความส าคัญที่สุดในการ

ปกป้องเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย เนื ้อหาในบทนี้จะอธิบายขั ้นตอน 

กระบวนการพิสูจน์ตัวตน รวมไปถึงเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

 

 

 

การพสิจูน์ตวัตนทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์
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บทที่ 2 การพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนกิส์ 

2.1 ความมัน่คงปลอดภยัและการพสิจูนต์วัตน 

 ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศ เป็นสินทรัพย์ส าคัญทางธุรกิจ ที่ต้องดูแลบ ารุงรักษา และป้องกัน

อย่างดีจากภัยถูกคุกคามที่เพิ ่มมากขึ ้นทั ้งจากผู ้ไม่ประสงค์ดี โปรแกรมไม่พึงประสงค์และไวรัส

คอมพิวเตอร์ ซึ ่งการก าหนดความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยการน าเทคโนโลยีความ

ปลอดภัยที่ส าคัญมาใช้ในองค์กร เพ่ือช่วยในการท างาน และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ใน

ระดับที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพต่อการท างานและที่ส าคัญยังสามารถช่วยปกป้องสารสนเทศที่ได้

จัดเก็บไว้ภายในระบบ หรือเกิดความปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ ( Information Security) 

จุดประสงค์หลักของความปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศมีรายละเอียดดังนี้ (บุญฤทธิ์ บางแวก, 2553: 

13-14) 

- การรักษาความลับ (Confidentiality) คือการรับรองว่าจะมีการเก็บข้อมูลไว้เป็น

ความลับ และให้บุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงเรียกดูข้อมูลได้ ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลเป็นความลับ

ต้องไม่เปิดเผยกับผู้ไม่มีสิทธิ 

- การรักษาความสมบูรณ์ (Integrity) คือการรับรองว่าข้อมูลจะต้องมคีวามถูกต้องครบถ้วน

สมบูรณ์ ต้องมีการควบคุมความผิดพลาด ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

- ความพร้อมใช้ (Availability) คือการรับรองว่าข้อมูลและบริการการสื่อสารต่าง ๆ พร้อม 

ให้บุคคลผู้มีสิทธิเท่านั้นเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ต้องมีการควบคุมไม่ให้ระบบล้มเหลว มี

สมรรถภาพท างานต่อเนื่อง ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาท าให้ระบบหยุดการท างาน 

- การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation) คือการท าให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนร่วม 

(parties) ที่เกี ่ยวข้องในการท าธุรกรรมไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของ

ธุรกรรมที่เกิดขึ้น 

ในก าหนดลักษณะของการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย (Security Controls) แบ่งออกได้ 5 

ระดับ ดังภาพที่ 2.1 (สิริพร จิตต์เจริญธรรมและคณะ, 2555) 
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ภาพที่ 2.1 แสดงการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย (Security Controls) 5 ระดับ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สิริพร จิตต์เจริญธรรมและคณะ (2555) 

 

จากภาพที่ 2.1 การควบคุมความมั ่นคงปลอดภัย (Security Controls)  5 ระดับถือเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เพราะจัดเป็นการก าหนดและ

ควบคุมทั้งบุคคลที่สามารถเข้าสู่ระบบและเข้าสู่ข้อมูลภายในระบบ และเพื่อกระท าการใดได้บ้าง 

อนุญาตตามระดับชั้นของความส าคัญของข้อมูล รวมไปถึงการจัดเก็บพฤติกรรมการใช้งานระบบของ

บุคคลนั้นต่อข้อมูลบนระบบทั้งหมดมขีั้นตอนดังนี้  

ระดับที่ 1 การพิสูจน์ตัวตน (Authentication)  

การพิสูจน์ตัวตน คือ เป็นกระบวนการยืนยันความถูกต้องของบุคคล โดยอ้างอิงจากหลักฐาน
ที่น ามาประกอบว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างนั้นเป็นจริง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

- การระบุตัวตน (Identification) คือ การที่ผู้ต้องการเข้าสู่ระบบน าหลักฐานมาแสดงว่าตนเอง
เป็นใคร เช่น ชื่อของผู้ใช้งาน (username) 

- การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ การยืนยันความถูกต้องของหลักฐานที่แสดงว่าเป็น
เป็นตัวตนของผู้ใช้จริง เช่น รหัสผ่าน (password) 

 

การตรวจสอบ

การรักษาความ
สมบูรณ์ 

การเข้ารหัส

การก าหนดสิทธิ์

การพิสูจน์
ตัวตน 
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บทที่ 2 การพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน 
ที่มา : ปรับปรุงจาก บุญฤทธิ์ บางแวก (2553: 15) 

 

จากภาพที่ 2.1 ขั้นตอนพิสูจน์ตัวตน ในขั้นแรกผู้ใช้จะท าการการระบุตัวตน โดยระบุชื่อผู้ใช้ 
(username) ระบบจะตรวจสอบว่ามีชื่อผู้ใช้นี้ในระบบ ผู้ใช้จะต้องท าการพิสูจน์ตัวตนโดยการใส่รหัส  
(password) เพื่อแสดงหลักฐานยืนยัน ต่อมาระบบจะท าการตรวจสอบหลักฐานที่ผู้ใช้แสดงมีความ
ถูกต้อง จึงอนุญาตให้เข้าสู่ระบบได้ หากหลักฐานที่แสดงไม่ถูกต้อง ระบบจะปฏิเสธผู้ใช้ไม่ให้เข้าสู่
ระบบ 

หลักฐานที่ผู้ใชส้ามารถน ามาแสดงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี้ 

- Actual identity คือ หลักฐานที่ผู้ใช้สามารถระบไุด้ว่าบุคคลที่กล่าวอ้างถึงนั้นเป็นใคร 
- Electronic identity คือหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลของตนเองได้ ซึ่ง

ผู ้ใช้แต่ละบุคคลสามารถก าหนดหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 1 หลักฐาน 
ตัวอย่างเช่น บัญชีชื่อผู้ใช้  

 
 
 

Identification 

Verify 

Authentication 

Approve 

Reject 

Authentication Factor 

Identity 

Yes 

No 

เช่น ชื่อผู้ใช้ 

เช่น รหัสผ่าน 
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กลไกของการพิสูจน์ตัวตน (Authentication mechanisms) สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 
คุณลักษณะคือ   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงกลไกของการพิสูจน์ตัวตน 
ที่มา : ปรับปรุงจาก TB-CERT (2562) 

กลไกของการพิสูจน์ตัวตนนั้นจะน าคุณลักษณะทั้ง 3 ลักษณะมาใช้ในการยืนยันหลักฐานที่
น ามาแสดง หากการพิสูจน์ตัวตนน าหลักฐานมาใช้ยืนยันเพียงอย่างเดียว จะมีข้อจ ากัดในการใช้ 
ตัวอย่างเช่น สิ่งที่คุณรู้ (Knowledge factor) เช่น ชื่อบัญชี รหัสผ่าน ผู้ใช้มักจะลืมหรือถูกโจรกรรม
จากระบบเครือข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งที่คุณมี (Possession factor) เช่น กุญแจหรือ Token 
นั้นอาจจะเกิดการสูญหาย ถูกคัดลอก ท าลายหรือถูกขโมยได้ สิ่งที่คุณเป็น (Biometric factor) จัดได้
ว่าเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูงเพราะเป็นเอกลักษณ์ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนี้ที่จะต้องใช้อุปกรณ์
เฉพาะทีม่ีการลงทุนที่สูง เป็นต้น  

 ดังนั้นจึงได้มีการน ากลไกของการพิสูจน์ตัวตนมาใช้ร่วมกัน (multi-factor authentication) 
ตัวอย่างเช่น ใช้สิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณรู้มาใช้ร่วมกัน เช่น การใช้  Token ร่วมกับการใช้พิน การใช้บัตร
เครดิตหรือการใช้รหัสผ่านร่วมกับลายม่านตา เป็นต้น การน าคุณลักษณะของการพิสูจน์ตัวตนมาใช้
ร่วมกันมากกว่า 1 ลักษณะ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

 

สิ่งที่คุณรู้ 
(Knowledge factor) 

สิ่งที่คุณมี  
(Possession factor) 

สิ่งที่คุณเป็น  
(Biometric factor) 

เช่น ช่ือบัญชี รหัสผ่าน 

(passwords) หรือการใช้พิน 

(PINs) เป็นต้น 

เช่น กุญแจหรือเครดติการ์ด,

โทรศัพท์มือถือกับ One-Time 

Password หรือ Token ต่าง ๆ  

เป็นต้น 

ลายนิ้วมือ รูปแบบลายม่านตา 

(retinal patterns) หรือใช้

รูปแบบเสยีง (voice patterns) 

เป็นต้น 
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ระดับที่ 2  การก าหนดสิทธิ์ (Authorization) 

การก าหนดสิทธิ์ คือการจ ากัดสิทธิ์ในการกระท าใด ๆ ต่อระบบและข้อมูลในระบบของผู้ใช้ที่
ผ่านการพิสูจน์ตัวตนมาแล้ว แม้ว่าผู้ใช้จะผ่านการพิสูจน์ตัวตนและสามารถเข้าสู่ระบบได้แล้ว ก็ไม่
สามารถกระท าการใด ๆ กับระบบและข้อมูลในระบบได้ทุกอย่างตามที่ต้องการ แต่จะกระท าได้ตราบ
เท่าท่ีได้รับสิทธิ์ (ได้รับอนุญาต) ตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัยขององค์กรและตามอ านาจหน้าที่ที่
ตนรับผิดชอบเท่านั้น 

ระดับที่ 3  การเข้ารหัส (Encryption)  

การเข้ารหัส คือ การแปลงข้อมูลให้เป็นรหัสลับ ไม่ให้ข้อมูลความลับนี้ถูกอ่านได้ โดยบุคคล
อ่ืน แต่ให้ถูกอ่านได้โดยบุคคลที่เราต้องการให้อ่านได้เท่านั้น โดยการน าเอาข้อความเดิมท่ีสามารถอ่าน
ได้ (Plain text, Clear Text) มาท าการเข้ารหัสก่อน เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อความเดิมให้ไปเป็นข้อความ
ที่เราเข้ารหัส (Ciphertext) ก่อนที่จะส่งต่อไปให้บุคคลที่เราต้องการที่จะติดต่อด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นสามารถที่จะแอบอ่านข้อความที่ส่งมา 

ระดับที่ 4  การรักษาความสมบูรณ์ (Integrity) 

การรักษาความสมบูรณ์ คือการรับรองว่าข้อมูลจะยังคงสภาพเดิม ต้องไม่มีการแก้ไข 
ดัดแปลง ไม่ถูกท าลายหรือปรับเปลี่ยนโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าจัดการหรือควบคุมข้อมูล
นั้นได้  ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ ที่เป็นการปรับเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ
ทั้งหมดท่ีอาจส่งผลเสียหายต่อข้อมูล  

ระดับที่ 5 การตรวจสอบ (Audit) 

การตรวจสอบ คือการเปรียบเทียบหลักฐานกับทางอิเล็กทรอนิกส์กับสิ่งที่ระบบก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นการติดตามกระบวนการให้เกิดความถูกต้องและแม่นย า ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบชื่อบัญชี
ผู้ใช้งาน โดยผู้ตรวจสอบชื่อบัญชีจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อบัญชีกับชื่อบัญชีที่ระบุใน
ระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ถูกสร้างและสั่งให้ท างานโดย เจ้าของบัญชีที่
ได้รับอนุญาต และในการเชื่อมต่อเหตุการณ์เข้ากับเจ้าของบัญชี จะต้องท าการตรวจสอบหลักฐานของ
เจ้าของบัญชีนั้นด้วย ซึ่งถือเป็นหลักการพ้ืนฐานของกระบวนการท างานของการพิสูจน์ตัวตนด้วย 
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2.2 ประเภทของการพสิจูนต์วัตน (Authentication Types) 

 ประเภทของการพิสูจน์ตัวตนประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานที่สมบูรณ์แบ่งออกได้เป็น 

3 ส่วน คือ 

- การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ เป็นส่วนที่จะต้องให้ความส าคัญมากที่สุด เพราะ
เป็นขั้นตอนแรกในการเข้าใช้ระบบ ระบบจะต้องยอมรับหลักฐานที่ผู้ใช้ระบบแสดงให้เห็นว่า
สามารถเข้าสู่ระบบนั้นได้ การพิสูจน์ตัวตนเป็นการตรวจสอบหลักฐานที่ผู้ใช้ระบบแสดงว่า
เป็นบุคคลนั้นจริง  

- การก าหนดสิทธิ์ (Authorization) คือ เป็นการก าหนดเงื่อนไขของบุคคลที่เข้ามาในระบบ 
ว่าบุคคลคนนั้นมีสิทธิด าเนินการใด ๆ กับระบบได้บ้าง  

- การบันทึกการใช้งาน (Accountability) คือ การเก็บรายละเอียดที่ผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบและ
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานกระท าลงไปในระบบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้
ว่า ผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้ระบบไดป้รับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลในส่วนใดของระบบบ้าง 

ดังนั้นการพิสูจน์ตัวตนจึงมีความส าคัญมากที่สุดในการเข้าใช้ระบบ ซึ่งสามารถจ าแนกประเภท
ของการพิสูจน์ตัวตนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันไดท้ั้งหมด 9 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีลักษณะ ดังนี้ 

1.ไม่มีการพิสูจน์ตัวตน (No Authentication)  

หากไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการพิสูจน์ตัวตน นั่นหมายความอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงระบบได ้ซึ่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารณะ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลและเปลี่ยนแปลง แก้ไขได ้หรือ  
- แหล่งของข้อมูลนั้น ๆ ก าหนดสิทธิล่วงหน้า ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

เท่านั้น  

2. การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้รหัสผ่าน (Authentication by Passwords)  

รหัสผ่าน คือ ชุดอักขระ อักษร สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตัวเลช ที่เป็นความลับ เป็นวิธีการใช้
งานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย รหัสผ่านควรจ ากัดให้ผู้ใช้งานเท่านั้นที่มีสิทธิทราบ ในปัจจุบันนี้ 
การใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียว ไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับ
ระบบสารสนเทศหรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ เนื่องจากการมีการก าหนดรหัสผ่านที่ง่ายเกินไป และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถขโมยรหัสผ่านของผู ้ใช้งานระหว่างการสื ่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายได้ 
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3. การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ PIN (Authentication by PIN)  

PIN (Personal Identification Number) คือ รหัสประจ าตัวที่เป็นตัวเลขสั้น ๆ ซึ่งผู้ใช้งาน
ตั้งเป็นรหัสผ่านอุปกรณ์เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่ง PIN ใช้กันอย่างแพร่หลายในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
เช่น ซิมการ์ด บัตร ATM บัตรเดบิตและเครดิตการ์ดต่าง ๆ  

ตัวเลข PIN จะถูกเข้ารหัสเอาไว้และจ าเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เฉพาะที่สามารถ
ถอดรหัสนี้ออกมาได้ เช่น รหัส PIN ในโทรศัพท์มือถือ ที่เมื่อผู้ใช้งานจะต้องป้อน PIN เพ่ือปลดล็อกซิม
การ์ดทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์  ท าให้เกิดความปลอดภัยในการสื่อสารข้ามระบบเครือข่ายสาธารณะมาก
ยิ่งขึ้น  

4. การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ Password Authenticators  

Authenticator หรือ Token เป็นอุปกรณพิ์เศษที่ใช้ในการสร้าง "รหัสผ่านซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ 
(dynamic password)" ณ ขณะที่ผู้ใช้งานก าลังเข้าสู่ระบบ มี 2 วิธี คือ ซิงโครนัส และ อะซิงโครนัส 

การพิสูจน์ตัวตนแบบซิงโครนัส เป็นการพิสูจน์แบบตัวตนที่มีการโต้ตอบทันที แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทตามลักษณะของการใช้งาน คือ  

1) การพิส ูจน ์ต ัวตนแบบซิงโครน ัสโดยข ึ ้นอย ู ่ก ับ เหตุการณ์  (Event-synchronous 
authentication) ผู้ใช้จะต้องกด Token เพ่ือให้ Token สร้างรหัสผ่านให้ก่อนเข้าสู้ระบบ จากนั้นผู้ใช้
น ารหัสผ่านที่ได้รับจาก Token ใส่ลงในฟอร์มเพ่ือเข้าสู่ระบบ ระบบจะท าการตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์
ก่อน ว่ารหัสผ่านจาก Token ตรงกับที่มีในเซิร์ฟเวอร์จริง จึงจะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 

2) การพิสูจน์ตัวตนแบบซิงโครนัสโดยขึ้นอยู่กับเวลา (Time-synchronous authentication) 
เป็นการก าหนดช่วงระยะเวลาในการใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งมักจะก าหนดระยะเวลาสั้น ๆ ใน
การเปลี่ยนรหัสผ่าน เช่น ทุก ๆ 30 วินาที หรือทุก ๆ 1 นาที การสร้างรหัสผ่านจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้รหัสผ่านที่สร้างออกมาอาจจะซ ้ากันกับรหัสผ่านตัวอ่ืนที่เคยสร้างมาแล้วได้ เมื่อผู้ใช้งานต้องการ
เข้าสู่ระบบรหัสผ่านจะถูกสร้างขึ้นมาจาก Token ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสผ่านที ่ได้รับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดลงในฟอร์ม เพื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะท าการตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์ว่ารหัสผ่าน
และเวลาที่ผู้ใช้ใส่ลงไปตรงกับเวลาที่ Token สร้างขึ้น และมีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จริง จึงยินยอมให้ผู้ใช้เข้า
สู่ระบบ 
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การพิสูจน์ตัวตนแบบอะซิงโครนัส  

เป็นการพิสูจน์ตัวตนล าดับแรก ๆ ที่พัฒนาขึ้นของระบบการใช้ "รหัสผ่านซึ่งเปลี่ยนแปลงได้" 
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "challenge-response" ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันการดักขโมยรหัสเพ่ือ
เข้าสู่ระบบที่ปลอดภัยที่สุด เพราะผู้ใช้จะต้องท าการร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อต้องการจะเข้าสู่ระบบ 
จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะส่งรหัส challenge string มาให้ผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ใส่ลงใน Token ของผู้ใช้ จากนั้น 
Token จะท าการค านวณรหัส response ให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องน ารหัสผ่านนั้นใส่ลงในฟอร์ม ระบบ
จะท าการตรวจสอบว่ารหัส response นั้นถูกต้องจึงจะอนุญาตเข้าสู่ระบบ 

การพิสูจน์ตัวตนแบบซิงโครนัสทั้งไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์จะมีการก าหนดรหัสผ่านไว้ก่อน 
แต่แบบอะซิงโครนัส ไคลเอ็นต์จะต้องติดต่อเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ส่งรหัสผ่านจริงมาให้ ท าให้การพิสูจน์
ตัวตนแบบอะซิงโครนัสมีข้ันตอนที่ปลอดภัยกว่าแบบซิงโคนัส 
 
ตัวอย่าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างรหัสผ่านซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ ของการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ password 
authenticator หรือ token 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างรหัสผ่านซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ 

ที่มา : Grinberg (2015) 
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5. การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพ (Authentication by Biometric traits)  

ลักษณะทางชีวภาพของแต่ละบุคคลเป็นลักษณะเฉพาะที ่เป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ การน ามาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนจึงมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น เช่น การใช้เสียง 
ใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา เป็นต้น จึงมีการน าเทคโนโลยีนี้มาช่วยในการพิสูจน์ตัวตน เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ เช่นการใช้ควบคู่กับการใช้ PIN และรหัสผ่าน  

ตัวอย่าง การใช้งานของการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพร่วมกับการใช้ token การ์ด
หรือสมาร์ทการ์ด 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 กระบวนการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพ 

ที่มา : Santolalla (2020) 

 

จากตัวอย่างของภาพที่ 2.5 กระบวนการเก็บลักษณะเฉพาะทางชีวภาพ ในขั้นแรกระบบจะ
ท าการเก็บภาพลายนิ้วมือ จากนั้นจะน าภาพลายนิ้วมือที่ได้มาวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
บุคคลเพื่อไม่ให้ซ ้ากับบุคคลอื่น แล้วบันทึกเก็บไว้เป็น template ในกระบวนการตรวจสอบหลักฐาน 
ผู้ใช้เมื่อท าการสแกนลายนิ้วมือระบบจะน าไปวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์อัตลักษณ์กับ template ที่เก็บไว้ว่า
ตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันก็แสดงว่าผู้ใช้เป็นคนเดียวกัน จึงอนุญาตไห้เข้าสู่ระบบได้ 
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6. การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้รหัสผ่านที่ใช้เพียงครั้งเดียว (One-Time Password: OTP) 

One-Time Password คือชุดรหัสผ่านเพื่อใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้น ถูกออกแบบส าหรับ
ผู้ใช้บริการแต่ละคน และรหัส OTP จะไม่ซ ้ากันในแต่ละครั้งที่ท าการขอใหม่ พัฒนาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านเดิมซ ้า ๆ กันที่ถูกเดาได้ง่าย ท าให้ระบบที่ใช้ OTP มีความปลอดภัย
มากขึ้น เพราะรหัสผ่านจะถูกเปลี่ยนทุกครั้งท าให้โจรกรรมข้อมูลรหัสผ่านท าได้ยาก 

การท างานของ OTP คือ ผู้ใช้จะท าการร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ก่อนเข้าใช้ระบบ จากนั้น
เซิร์ฟเวอร์จะส่ง challenge string กลับมาให้ผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องน า challenge string และรหัสลับของ
ผู้ใช้น าไปเข้าแฮชฟังก์ชันจะได้รหัส response ออกมา ผู้ใช้จะต้องส่งค่านั้นกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือ
ตรวจสอบรหัส response เปรียบเทียบกับค่าที่เซิร์ฟเวอร์ค านวณได้ โดยเซิร์ฟเวอร์จะใช้วิธีการ
ค านวณในแบบเดียวกันกับผู้ใช้ เมื่อได้ค่าท่ีตรงกันจึงจะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ  

7. การพิสูจน์ตัวตนโดยการเข้ารหัสโดยใช้กุญแจสาธารณะ (Public-key cryptography)  

เป็นการเข้ารหัสแบบคู่รหัสกุญแจที่สร้างขึ้นมาพร้อมกันด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท า
ให้มีความปลอดภัยมากกว่าการเข้ารหัสข้อมูลแบบธรรมดา ที่ใช้ในการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายซึ่งเป็น
วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ความเหมาะสมในการเข้ารหัสแบบคู่รหัสกุญแจจะขึ้นอยู่กับลักษณะ
งานที่ใช้ของแต่ละองค์กรหรือบุคคล 

การเข้ารหัสโดยใช้กุญแจสาธารณะ ประกอบไปด้วยกุญแจ 2 ประเภทที่ต้องใช้คู่กันเสมอในการ
เข้ารหัสและถอดรหัสคือ 

- กุญแจสาธารณะ (public key) เป็นกุญแจที่ผู้สร้างสามารถเปิดเผยได้ เช่น กุญแจที่ใช้การ
สร้างลายมือชื่อดิจิทัล  

- กุญแจส่วนตัว (private key) เป็นกุญแจที่ผู้สร้างจะเก็บไว้เป็นความลับโดยไม่เปิดเผยแก่
ผู้อื่น เช่น กุญแจที่ใช้ตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล 

กระบวนการของการเข้ารหัสแบบคู่รหัสกุญแจ มีดังนี้ 

1. ผู้ใช้แต่ละคนจะสร้างคู ่รหัสกุญแจของตัวเองขึ้นมา เพื่อใช้ส าหรับการเข้ารหัสและการ
ถอดรหัส 

2. กุญแจสาธารณะจะถูกส่งออกไปยังผู้ใช้คนอ่ืนๆ แต่กุญแจส่วนตัวจะถูกเก็บที่ตนเอง 
3. เมื่อจะส่งข้อมูลออกไปหาผู้ใช้คนใด ข้อมูลที่ส่งจะถูกเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ ก่อนถูก

ส่งออกไป 
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4. เมื่อผู้รับได้รับข้อความแล้วจะใช้กุญแจส่วนตัวซึ่งเป็นคู่รหัสกันถอดรหัสออกมา  

การเข้ารหัสโดยใช้กุญแจสาธารณะสามารถใช้ได้ทั้งในการเข้ารหัส (Encryption) และการพิสูจน์
ตัวตน (Authentication) 

การประยุกต์ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เป็นการน าข้อมูลที่จะส่งไปยังผู้รับมา
เข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะของผู้รับ และเมื่อผู้รับได้รับข้อความนั้นแล้วจะถอดรหั สออกมาด้วย
กุญแจส่วนตัว จึงจะเห็นได้ว่ามีเพียงผู้รับเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสออกมาได้ ดังภาพที่ 2.6 

 

 

ภาพที่ 2.6 การเข้ารหัสแบบใช้คู่รหัสกุญแจ 

ที่มา : Robinson (2018) 

จากภาพที่ 2.6 ข้อความที่ผู้ส่งต้องการส่งจะถูกเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ส่ง แล้วน า

ข้อความนั้นส่งไปยังผู้รับ ซึ่งผู้รับจะต้องใช้กุญแจสาธารณะซึ่งเป็นคู่รหัสกันถอดรหัสออกมา ผู้รับจึงจะ

สามารถอ่านข้อความทีถู่กส่งมาจากผู้ส่งคนนั้นไดถ้้าสามารถถอดรหัสข้อมูลได้อย่างถูกต้อง   

8. การพิสูจน์ตัวตนโดยการใช้ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)  

เป็นการน าเอาระบบาลายเซ็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการเข้ารหัสแบบใช้คู ่รหัส
กุญแจในการพิสูจน์ตัวตน สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับ ข้อมูลนั้นจะถูกน าไปเข้า "แฮชฟังก์ชัน" ซึ่งเป็นฟังก์ชันทาง
คณิตศาสตร์ ได้ออกมาเป็นเมสเซสไดเจสต์ (Message Digest)  
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2. เมื่อผู้ส่งได้ลงลายเซ็นดิจิทลัซึ่งเข้ารหัสด้วยการใช้กุญแจส่วนตัว นั่นคือผู้ส่งยินยอมที่จะ

ให้ผู้รับสามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลด้วยกุญแจสาธารณะเพ่ือพิสูจน์ตัวตนของผู้ส่งได้  

การพิสูจน์ตัวตนโดยการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) แสดงดังภาพที่ 2.7 

ภาพที่ 2.7 กระบวนการพิสูจน์ตัวตนโดยการใช้ลายเซ็นดิจิทัล 

ที่มา : Garantir (2020) 

3. การตรวจสอบว่าข้อมูลถูกส่งมาจากผู้ส่งคนนั้นจริงในส่วนของผู้รับ ข้อมูลจะถูกน าไปเข้า
แฮชฟังก์ชันเพื่อค านวณหาค่าเมสเซจไดเจสต์ และท าการถอดรหัสลายเซ็นดิจิทัลด้วย
กุญแจสาธารณะของผู้ส่ง ถ้าสามารถถอดได้อย่างถูกต้อง จะเป็นการยืนยันข้อมูลจากผู้
ส่งคนนั้นจริง และถ้าข้อมูลเมสเซจไดเจสต์ที่ได้จากการถอดรหัสเท่ากันกับค่าเมสเซจได
เจสต์ในตอนต้นที่ท าการค านวณได้ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้อง 

ภาพที่ 2.8 กระบวนการเปรียบเทียบความถูกต้อง 

ที่มา : DocuSign (2020) 
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ลายเซ็นดิจิทัลนิยมน าไปใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยในการท าธุรกรรมผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันนี้การซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  

 

9. การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้การถาม - ตอบ (zero-knowledge proofs)  

เป็นวิธีการพิสูจน์ตัวตนโดยผู้ใช้จะต้องตั้งค าถามและก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้เข้าสู่
ระบบโดยส่วนใหญ่จะท าการใช้ชื ่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่า
ผู้ใช้งานเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตในการเข้าสู่ระบบจริง การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในปัจจุบันนี้จึงไม่มี
ความปลอดภัยมากพอต่อการเข้าใช้ระบบ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านอาจจะถูกลักลอบดักขโมยข้อมูลระหว่างการสื ่อสารกันผ่านเครือข่ายได้  ท าให้เกิดผู ้ที่
ต้องการจะเข้ามาละเมิดระบบต่าง ๆ มีมากข้ึน  

 การที่จะท าให้ระบบมั่นใจได้ว่า ผู้ที่เข้าไปในระบบผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจริง นั่นก็คือ 
ระบบจะใช้การถาม - ตอบ ซึ่งค าถามและค าตอบเหล่านี้ ผู้ใช้จะเป็นคนสร้างค าถามและค าตอบขึ้นมา
เอง จากนั้นจะส่งให้กับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งค าถาม - ค าตอบที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา ผู้ใช้เท่านั้นจะเป็นคนที่ทราบ
ค าตอบของแต่ละค าถามที่ถูกสร้าง และเม่ือผู้ใช้คนนั้นๆเข้าสู่ระบบได้ ระบบจะถามสุ่มค าถามเหล่านั้น
ที่ผู้ใช้คนนั้นๆ สร้างขึ้นมา ถามผู้ใช้คนนั้นๆก่อนที่จะยอมให้เข้าใช้ระบบได้จริง การให้ใช้ระบบได้จริง
จะได้รับการยินยอมก็ต่อเมื่อการตอบค าตอบที่ผู้ใช้ตอบ นั้นสัมพันธ์กับค าตอบที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์  

 ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. กับ นาย ข. รู้จักกันมานานละสนิทกัน นาย ก. และ นาย ข. ย่อมมี
ความสนิทกันเป็นส่วนตัวเมื่อนาย ก. และนาย ข. เล่น Facebook กัน ต่างฝ่ายต่างจะแน่ใจได้อย่างไร
ว่า คนที่ตนคุยอยู่เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ตนรู้จัก เพราะว่านาย ก. หรือ นาย ข. อาจจะท าการเข้า
ระบบทิ้งไว้ หรือ อาจจะมีบุคคลอื่นสามารถดักจับหลักฐานและข้อมูลที่สามารถเข้าสู่ระบบของคนใด
คนหนึ่งไว้ได้ แล้วท าการสวมรอยแทน นั่นก็คือการใช้ค าถามและค าตอบที่มีเพียงนาย ก. และ นาย ข. 
เท่านัน้ที่ทราบ  
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บทสรปุ 

 โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร การเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ

กับตัวบุคคลและองค์กร การที่จะอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ควร

ระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากข้อมูลบางอย่างของบุคคลและองค์กรมีความส าคัญและไม่สามารถ

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้  ดังนั้น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน   รวมถึงการพิสูจน์ตัวตนมี

ความส าคัญเช่นกัน เพราะว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเข้าสู่ระบบได้ จะต้องได้รับการยอมรับว่า

ได้รับอนุญาตจริง การตรวจสอบหลักฐานจึงเป็นขั้นตอนแรกก่อนอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ การยืนยัน

ตัวตนยิ่งมีความซับซ้อนมาก นั่นก็หมายถึงว่าความปลอดภัยของข้อมูลก็มีมากข้ึนด้วย 
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ค าถามทา้ยบท 

1. จงอธิบายลักษณะของการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยมาท้ัง 5 ระดับ 

2. จงอธิบายถึงการระบุตัวตนพร้อมทั้งยกตัวอย่างมา 1 ตัวอย่าง  

3. จงอธิบายถึงคุณลักษณะกลไกของการพิสูจน์ตัวตน 

4. จงอธิบายประเภทของการพิสูจน์ตัวตนมีกี่ประเภท และข้อดีข้อเสีย พร้อมยกตัวอย่างการ

พิสูจน์ตัวตนมา 1 ประเภท 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทท่ี 3 

ภาพรวมกฎหมายดิจิทลั  

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความเป็นมาของกฎหมายดิจิทัล 
2. กฎหมายที่รับรองการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
6. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู ้ศึกษาสามารถอธิบายภาพรวมของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและความ
เป็นมาของกฎหมายดิจิทัล 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายกฎหมายที่รับรองการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
4. เพื ่อให้ผู ้ศึกษาสามารถอธิบายกฎหมายเกี ่ยวกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับภาพรวมของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและความ
เป็นมาของกฎหมายดิจิทัล 

2. อธิบายกฎหมายที ่ร ับรอองการท าธ ุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส์ อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

   

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อยกตัวอย่างกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้งอธิบายและน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้
นักศึกษากลุ่ม ๆ อื่นได้ซักถาม  
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4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื ่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน

ดังกล่าว 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชารู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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 ปัจจุบันกระแสโลกยุคดิจิทัลได้น าความเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่การด าเนินชีวิตอย่างรวดเร็ว มี

การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากข้ึน ซึ่งท าให้ทุกภาคส่วน

ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความ

ปลอดภัยในด้านข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น จึงมีการผลักดันนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy) เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหมไ่ด้ 

ซึ่งหมายรวมถึง การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของ

ภาคธุรกิจ การเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนากฎหมายดิจิทัลเพื่อรองรับ คุ้มครอง 

ให้เกิดการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัย  

 เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึงความเป็นมาของกฎหมายดิจิทัล ภาพรวมและโครงการพัฒนา

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที ่ร ับรองการท าธ ุรกรรมอิเล ็กทรอนิกส์  กฎหมาย

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

3.1 ความเป็นมาของกฎหมายดิจทิลั 

 ในอดีตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความก้าวหน้าเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ก่อให้เกิดอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดหลาย

ด้าน เช่น หยุดการท างาน (Interruption) ลักลอบข้อมูล (Interception) แก้ไขข้อมูล (Modification) 

และสร้างข้อมูลปลอม (Fabrication) บนระบบเครือข่ายและการปล่อยไวรัสเข้าสู่ระบบ รวมไปถึงการ

ภาพรวมกฎหมายดจิทิลั 
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สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นไม่ว่าทางใดก็ตาม จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา “กฎหมายอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law)” หรือที่เรียกว่า “กฎหมายเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในทาง

มิชอบ (Computer Misuse Law)” ขึ้น ซ่ึงต้องมีการปรับแก้ประมวลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 สืบเนื ่องจากเมื ่อวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (ไอที 2000) เพื่อพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน

ธุรกิจอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 

โดยหนึ่งในมาตรการส าคัญของนโยบายดังกล่าว คือ การปฏิรูปกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ต่อมาเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศแห ่งชาต ิ  ด  าเน ินโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลย ีสารสนเทศ ท ี ่ เสนอโดย

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และให้คณะกรรมการฯ เป็นศูนย์กลางด าเนินการ

และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ก าลังด าเนินการจัดท ากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติได้

ด าเนิน โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย 6 ฉบับ ได้แก่ (เยาว์ 

รักษ์สถาปัตย์, 2544: 142) 

1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) 

เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอข้อมูลที่ท าในกระดาษ อัน

เป็นการรองรับ นิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมอาจจะจัดท าขึ้นในรูปแบบของหนังสือให้เท่าเทยีมกับนิติ

สัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่จัดท าขึ้น ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทั้งการลงลายมือ

ชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการรับฟัง พยานหลักฐานที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) 

เพ่ือรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใด ๆ ทางเทคโนโลยีให้เสมอด้วย

การลงลายมือ ชื่อธรรมดา อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นมากขึ้นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

ก าหนดให้มีการก ากับดูแล การให้บริการเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการให้บริการอ่ืนที่

เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึ งและเท่าเทียมกัน 

(National Information Infrastructure Law) 

เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ อันได้แก่

โครงข่าย โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐาน

สารสนเทศส าคัญอ่ืน ๆ อันเป็นปัจจัยพื้นฐาน ส าคัญในการพัฒนาสังคม และชุมชนโดยอาศัยกลไกของ

รัฐ ซึ่งรองรับเจตนารมณ์ส าคัญประการหนึ่งของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (3) ใน การกระจายสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่า

เทียมกัน นับเป็นกลไกส าคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล ้าของสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือ

สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการปกครองตนเองพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน น าไปสู่สังคมแห่ง

ปัญญาและการเรียนรู้ 

4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) 

เพ่ือก่อให้เกิดการรับรองสิทธิ ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจถูกประมวลผลเปิดเผย

หรือเผยแพร่ถึงบุคคลจ านวนมากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยอาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี จน

อาจก่อให้เกิดการน าข้อมูลนั้นไปใช้ในทางมิชอบอันเป็นการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้โดยค านึงถึง

การรักษาดุลยภาพระหว่างสิทธิขั้นพ้ืนฐานในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารและความ

มั่นคงของรัฐ 
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5. กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) 

เพื ่อก าหนดมาตรการทางอาญา ในการลงโทษผู ้กระท าผิดต่อระบบการท างานของ

คอมพิวเตอร์ระบบ ข้อมูล และระบบเครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง

การอยู่ร่วมกันของสังคม 

6. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law) 

เพื่อก าหนดกลไกส าคัญทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นการ

โอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน และระบบการช าระเงินรูปแบบใหม่ในรูปของเงินอิเล็กทรอนิกส์

ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ต่อระบบการท าธุรกรรมทางการเงิน และการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มากยิ่งขี้น 

ทั้งนี้ หากจะอธิบายในภาพรวมของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว สามารถจ าแนกตาม

บทบาทได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (คัชชิดา มีท่อธาร และ ณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล, 2555) 

          1. กฎหมายเชิงรุก จะเป็นกฎหมายที่ก าหนดในลักษณะของการรับรองกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท า

ในทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย เช่น การรับรองผลทางกฎหมายของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หรือก าหนดเงื่อนไขที่จ าเป็นที่หน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ด าเนินงานหรือ

ให้บริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตาม เช่น การก าหนดให้หน่วยงานต้องมี

แนวนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้

ที่ต้องการท าธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าสิ่งที่ตนเองท าอยู่นั้นมีกฎหมายรองรับ และระบบที่

ตนเองก าลังใช้งานหรือใช้บริการอยู่เป็นระบบที่น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยนั่นเอง 

         2. กฎหมายเชิงรับ เป็นกฎหมายที่มีบทบาทหรือท างานในลักษณะการป้องปราม แก้ไขปัญหา

และอุปสรรค รวมทั้งลดความเสี่ยง ภัยคุกคาม หรือความเสียหายใด ๆ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในทางมิชอบ หรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว อันประกอบด้วยกฎหมาย

จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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          3. กฎหมายที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง

สารสนเทศ ส าหรับกฎหมายที่ท าหน้าที่ในบทบาทนี้ได้แก่ กฎหมายล าดับรองของรัฐธรรมนูญ ตาม

มาตรา 78 เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งรัฐบาลและ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ได้มีการผลักดันให้มีการด าเนินนโยบายทางปฏิบัติ

แทนการออกเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ 

3.2 กฎหมายท่ีรบัรองการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

กฎหมายที่รับรองการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรวมร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ 

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย

เกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมหลักการของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับไว้ในพระราชบัญญัติว่า

ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2544 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 

เมษายน 2545 

ซึ่งต่อมามีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 เป็นการเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มี 2 ประเภท คือ ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป รองรับความเท่าเทียมกันระหว่างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อที่เซ็น

กันปกติ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ เมื่อใช้เทคโนโลยีตามคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ โดยวิธีการเชื่อถือได้พิจารณาตามที่

กฎหมายก าหนด เช่น เทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะเป็นลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature)  

ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บางประการเกี่ยวกับการจ า กัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพิ่มบทนิยาม “ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” 

เพื่อให้การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล และรัฐสามารถก ากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครอง

ผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 และ แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) เพิ่มบทนิยาม “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” และ

“ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” เพ่ือก ากับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้
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มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและการคุ ้มครอง

ผู้บริโภค ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ความเป็นมากฎหมายที่รับรองการท าธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์แสดงดังภาพที่ 3.1  

 

 

 

 

 

 

        

 

ภาพที่ 3.1 ความเป็นมาของกฎหมายที่รับรองการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2563) 

  นอกจากนี้ ยังได้มีการออกกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายฉบับ เพื่อก าหนดเงื่อนไขในรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ พระราช

กฤษฎีกาก าหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้น ากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการ

ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 รวมทั้งอนุบัญญัติในล าดับประกาศอีกจ านวน 11 ฉบับ

ด้วยกัน 

 

พ.ร.บ.ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2544 

 

พ.ร.บ.ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

 (ฉบับ 3) 

 พ.ศ. 2562 

2544 2551 2562 

พ.ร.บ.ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

 (ฉบับ 2 ) 

 พ.ศ. 2551 

พ.ร.บ.ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

 (ฉบับ 4 ) 

 พ.ศ. 2562 

1.ธุรกรรม 

2.ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์

3.การโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

ระบบแลกเปลีย่นข้อมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์

อัตโนมัต ิ

1.ลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 

2.ลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ 

อิเล็กทรอนิกส ์

การพิสูจน์และยืนยัน

ตัวตน” และ“ระบบ

การพิสูจน์และยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัล” 



รู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
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3.3 กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพ ิวเตอร ์  (Computer Crime Law) เก ิดจากการใช้

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท าผิด เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนส าคัญ

ของการประกอบกิจการและการด ารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู ้กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ระบบ

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานตามค าสั่งที่ก าหนดไว้หรือท าให้การท างานผิดพลาดไปจากค าสั ่งที่

ก าหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู ้ข้อมูล แก้ไข หรือท าลายข้อมูลของบุคคลอื ่นในระบบ

คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมี

ลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

ความมั ่นคงของร ัฐ รวมทั ้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน  จ ึงม ีการพัฒนา

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผ่านการเห็นชอบจาก

สภานิติบัญญัติ การลงพระปรมาภิไธย และการประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษา เมื ่อวันที่ 18 

มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2550 ใช้บังคับเป็น

เวลากว่า 10 ปี โดยที่ผ่านมาพบว่ากฎหมายมีปัญหาในการตีความ จนกระทบกับการบังคับใช้ เช่น 

การน าฐานความผิดที่ใช้กับเรื่องฉ้อโกงปลอมแปลงทางออนไลน์ ไปใช้กับการหมิ่นประมาท ท า ให้

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จนท าให้เกิดการโจมตีจากประชาคมโลกและเกิด

กระแสสังคมเรียกร้องหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นขึ้น กอปรกับเพื่อเป็นการ

ปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าการแก้ไขเพ่ิมเติมและ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ใน

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้ 120 วัน นับแต่วันประกาศ 

 นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2562 คือ 

มาตรการหรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้น เพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม ทางไซ

เบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  
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3.4 กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่น าเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ใน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เราไม่ยินยอม มีวัตถุประสงค ์

- เพ่ือไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว 
- เพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลในกรณีท่ีถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ 

- ข้อมูลทั่วไป (Non-sensitive data) ข้อมูลที่เกี ่ยวกับบุคคล เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ 

นามสกุล ที่อยู่ อายุ เพศ เป็นต้น 

- ข้อมูลห้ามจัดเก็บ (Sensitive data) ข้อมูลที่กระทบความรู้สึกของประชาชน เช่น ข้อมูล

เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา ลัทธิ ความคิดเห็น  ทางการเมือง ข้อมูลด้านสุขภาพ 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

- สิทธิได้รับแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

- สิทธิในการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

- สิทธิการเข้าถึง ตรวจสอบ และร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อก่อให้เกิดการรับรองสิทธิ และให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจถูกประมวลผล

เปิดเผยหรือเผยแพร่ถึงบุคคลจ านวนมากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโดย อาศัยพัฒนาการทาง

เทคโนโลยี จนอาจก่อให้เกิดการน าข้อมูลนั้นไปใช้ในทางมิชอบอันเป็นการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูล 

ทั้งนี้โดยค านึงถึงการรักษาดุลยภาพระหว่างสิทธิขั ้น พื้นฐานในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการ

ติดต่อสื่อสาร และความม่ันคงของรัฐ 
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3.5 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 

 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 

มกราคม พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. การด าเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง

ต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน 

พ้ืนน ้า ในอากาศ หรืออวกาศ และเป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม และประโยชน์ของประชาชน 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันส าหรับประยุกต์ ใช้

งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

4. การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน  

เพื่อให้การท างานระหว่างระบบสามารถท างานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ใน

สภาพ พร้อมใช้งาน รวมตลอดทั้งท าให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และแนวทางการ

ส่งเสริมให้เกิด การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกัน การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และ

เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

5. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศ  

6. การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้ ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอ่ืน  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงบริการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชน  
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7. การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริม  

เพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อ 

การน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่มีความสัมพันธ์ถึงกฎหมายดิจิทัลอีกมากมาย  เช่น พระราช

ก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ก าหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลถือเป็น

สินทรัพย์ที่ถือครองได้ สามารถสรุปภาพรวมกฎหมายดิจิทัลในประเทศไทยได้ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 ภาพรวมกฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย 

PROMOTE & 
FUNDING 

กฎหมายการพัฒนาดิจิทลัเพื่อ 
เศรษฐกิจและสังคม 

TRADE 
FACILITATION 

กฎหมาย
ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

กฎหมายการอ านวยความ
สะดวกการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ 

กฎหมายการบริหารงานและ 
การให้บริการภาครัฐผ่าน

ระบบดิจิทลั 

DIGITAL 
INFRASTRUCTURE 

กฎหมาย กสทช.   Digital ID   CA 

DIGITAL PAYMENT 
กฎหมายระบบ 
การช าระเงิน 

พ.ร.ก. การประกอบ 
ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทัล  

ร่างประมวลรัษฎากร 
(จัดเก็บภาษี e-Business) 

SECURE 
ECOSYSTEM 

กฎหมาย 
Cyber Crime  

กฎหมายคุม้ครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

กฎหมาย 
Cybersecurity 

CONSUMER & 
BUSINESS TRUST 

Online 
Consumer 
Protection 

Online 
Disputes 

Resolution 

ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

ความลับ
ทางการค้า 

กฎหมาย
แข่งขัน 

ทางการค้า 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2563) 
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บทสรปุ 

 ความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความ

สะดวกสบาย รวดเร็ว มีความทันสมัยมากขึ้น จึงมีการผลักดันให้มีกฎหมายดิจิทัลเกิดขึ้น เพื่อความ

ปลอดภัยในด้านข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติได้

ด าเนิน โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย 6 ฉบับ ได้แก่ 

1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

5. กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

6. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ค าถามทา้ยบท 

1. จงอธิบายภาพรวมและความเป็นมาของกฎหมายดิจิทัล 

2. โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศมีการร่างกฎหมายดิจิทัลทั้งหมดกี่ร่าง จง

อธิบาย 

3. กฎหมายที่รับรองการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรวมร่างกฎหมายกี่ฉบับ ได้

กฎหมายอะไรบ้าง 

4. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เริ่มใช้เมื่อใด 

5. จงอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

6. จงอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 

2560  
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทท่ี 4 

กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. เหตุผลในการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ความหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4. ลายมือชื่อดิจิทัล 
5. ใบรับรองดิจิทัล 
6. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ เข้าใจภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายลักษณะ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการใช้ลายมือชื่อ

ดิจิทัล 
4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของใบรับรองดิจิทัลและองค์กรรับรอง

ความถูกต้อง 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. อธิบายเหตุผลในการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
2. บรรยายเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับความหมายกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือ

ชื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลายมือชื่อดิจิทัล และใบรับรองดิจิทัล 
   

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อยกตัวอย่างรูปแบบธุรกิจที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกรรมททางอิเล็กทรอนิกส์ตามความสนใจของนักศึกษา พร้อมทั้ง
น าเสนอหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่ม ๆ อื่นได้ซักถาม  

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื ่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน

ดังกล่าว 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชารู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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 ในปัจจุบันการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญและ

กลายเป็นสื่อกลางในการขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องด้วยมีการประหยัด

ค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง ทั้งสะดวกและรวดเร็ว ไม่จ า เป็นต้องมีร้านค้า และไม่ต้อง

จัดเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า สามารถกักตุนสินค้าเป็นครั้งละไม่มาก ท าให้ผู้ประกอบการสามารถ

ประหยัดต้นทุนทางธุรกิจได้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงนิยมขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม

อาทิเช่น Facebook, Twitter, Line หรือ Instagram กันมากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุก

ระดับ ทุกวัย การซื้อขายสินค้าผ่านทาง E-Commerce เป็นการท าสัญญาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ผู้ซื้อจะต้องท าการตัดสินใจเอง โดยอาศัยข้อมูลที่น าเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้มีการติดต่อหรือ

พบปะเป็นการส่วนบุคคลกับผู้ประกอบการ อาจจะมีการถามตอบสินค้าในรูปแบบของกล่องข้อความ 

(Inbox) ซึ่งเป็นการแจ้งรายละเอียดสินค้า ราคา ยอดรวม พร้อมทั้งรายละเอียดการช า ระเงินผ่าน

ธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถเห็นหรือได้สัมผัสกับตัวสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเหมือนกับการซื้อสินค้า

ตามร้านค้าปกติ ลักษณะเช่นนี้เองท าให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ซื้อมีความเสี่ยงต่อปัญหาของการไม่รู ้ถึง

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญในการซื้อสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่การไม่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของ

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่สัญญา การไม่รู้ถึงรายละเอียดของสัญญา ตลอดจนการไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงที่

เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าที่เหมาะสม จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายจากการท าธุรกรรมดังกล่าว 

 เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึงกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เหตุผลในการยกร่าง

กฎหมาย ความหมายที่เกี ่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ลายมือชื่อดิจิทัลและการออกใบรับรองดิจิทัล 

 

กฎหมายเกีย่วกบัธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์
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บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 

4.1 เหตุผลในการยกร่างกฎหมายเก่ียวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 ปัจจุบันการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการซื้อขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ทุกปี  สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การพัฒนาของเทคโนโลยีการ

สื่อสารมีความก้าวหน้าและมีราคาที่ถูกลงท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากข้ึน ส่งผลให้

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยเติบโต ทั้งจ านวนผู้ซื้อ ผู้ขายทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น สอดรับกับ

จ านวนแพลตฟอร์มโดยผู้ประกอบการในไทยและต่างประเทศทีเ่กิดขึ้นเป็นจ านวนมากเช่นกัน อย่างไร

ก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นของการซื้อขายออนไลน์ ได้ท าให้เกิดปัญหากับผู้บริโภค เช่น โฆษณาเกิน

จริง การฉ้อโกง การหลอกลวง ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า ไม่ได้เงินคืนหรือถึงแม้ได้เงินคืนก็ต้องใช้

เวลารอคอยยาวนาน ซึ่งนับวันปัญหาจะยิ่งร้ายแรงมากข้ึน จึงได้มีการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2541 เป็นการรวมร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมหลักการของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2544 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2545

ด้วยเหตุผล 3 ประการด้วยกัน คือ 

1. การท าธุรกิจกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัย

การพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่มีความ

แตกต่างจากวิธีการท าธุรกรรม ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

2. ให้มีการรองรบัสถานะทางกฎหมายของ 

2.1 ข้อมูลทางอเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการท าเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็น

หนังสือ 

2.2 การรับรองวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.4 การรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเชื่อถือ และมีผลในทาง

กฎหมายเช่นเดียวกับการท าธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปท่ีเคยปฏิบัติอยู่เดิม 
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4.2 ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดความหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้ 

“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือ

ในการด าเนินงานของรัฐ หรือการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องไม่จ ากัดเฉพาะว่าต้องเป็นนิติกรรม การ

ท าธุรกรรมอาจมีข้อความมีการเซ็นชื่อทุกอย่างที่เก่ียวข้องถือเป็นการกระท า 

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้ว ิธ ีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทาง

แสง วิธีการทางแม่เหล็ก  หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ ตามข้างต้น 

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า  ธุรกรรมที่กระท าขึ ้นโดยใช้วิธีการทาง

อิเล ็กทรอนิกส์ทั ้งหมดหรือแต่บางส่วน เช ่น การท าสัญญาซื ้อขายโดยฝ่ายหนึ ่งใช้จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ อีกฝ่ายใช้จดหมายธรรมดา เป็นต้น 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร  อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืนใด

ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ ่งน ามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นและเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับ

ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล

ด้วยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์ เช ่น ว ิธ ีการแลกเปลี ่ยนข้อมูลทางอิเล ็กทรอนิกส์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร  

           ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรานี้ คือการแปลงข้อความเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึงเลข

ฐาน2 ตัวอย่างเช่น 01111001 เท่ากับ ก ตัวเลขแปดตัวนี้รวมกันเท่ากับตัวอักษรหนึ่งตัว หากตัวเลข

ฐาน 2 แปดตัวนี้สลับต าแหน่งกันก็จะเกิดอักษรใหม่ขึ้น 

 



 

60 

 

บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 

“การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

“ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีการ

เก็บรักษาข้อมูลเพื ่อส่งไปตามวิธ ีการที ่ผ ู ้น ั ้นก าหนด โดยบุคคลนั ้นอาจจะส่งหรือสร้างข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมีการส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได้  

ทั้งนี ้ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ และ

ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“บุคคลที่เป็นสื่อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งกระท าการในนามผู้อื่นในการส่ง รับ หรือ

เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหนึ ่งโดยเฉพาะ รวมถึงให้บริการอื ่นที ่เกี ่ยวกับข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความ

เชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

“เจ้าของลายมือชื่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

และสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 

“คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจกระท าการใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับใบรับรองหรือ

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวอย่างการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

1. การซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Commerce) 

2. การสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ 

3. การตกลงท าสัญญาซื้อ-ขาย หรือสัญญาตกลงตามข้อบังคับต่าง ๆ บนเครือข่าย 

4. การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย 

5. การสื่อสาร ส่ง-รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร 

6. การสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
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เครื่องมือหลักในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

1. เครือข่ายการสื่อสาร 

2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

3. วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น สิ่งที่ระบุตัวบุคคลทางชีวภาพ (ลายพิมพ์นิ้วมือ เสียง ม่านตา เป็นต้น) หรือจะเป็นสิ่งที่

มอบให้แก่บุคคลนั้น ๆ ในรูปแบบของ รหัสประจ าตัว 

4.3 ลายมือชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Signature) 

 การลงลายมือชื ่อทางอิเล็กทรอนิกส์นั ้นมีผลทางกฎหมาย ผู ้ประกอบการสามารถออก

ใบก ากับภาษี แบบไม่ต้องใช้กระดาษ ที่เรียกว่า e-Tax Invoice โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ

พิมพ์ชื่อในอีเมล ไม่ว่าจะเป็นชื่อและนามสกุล ชื่อ ชื่อย่อ หรือชื่อเล่น ต่อท้ายข้อความของอีเมล์  ก็ถือ

เป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการพิมพ์ข้อความสั่งซื้อของทางกล่องข้อความ ที่เรามี

การล็อกอินผ่าน username และ password ที่เป็นของเรา นั่นแปลว่า มีการลงลายมือชื่อของเรา

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าเราตกลงซื้อสินค้าแล้ว (ETDA, 2563) 

 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature หรือ e-Signature) ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ 

การเซ็นชื่อลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 

ที่รองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมาย เช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อบนเอกสาร

กระดาษ ได้นิยามความหมายของ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไว้ว่าคือ  

“อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ ่งน ามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื ่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคล ผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่า บุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์

นั้น” 
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บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 

ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิสก์ท่ีกฎหมายรองรับจะต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ระบุเจ้าของลายมือชื่อได้ว่าเป็นของใคร หมายถึง สิ่งที่นิยามไว้ ไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษร 

ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถระบุตัว

เราได้  

(2) ระบุเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อต่อข้อความที่ลงนาม เช่นเดียวกับกระดาษ เราคงไม่

เซ็นชื่อไว้บนกระดาษเปล่า ๆ โดยไม่รู้ว่าเซ็นเพื่ออะไร ดังนั้นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ต้องใช้

เพ่ือประกอบกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพื่อแสดงว่า เราลงลายมือชื่อด้วยเจตนาอะไร 

(3) ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ โดยจะดูจากวิธีการว่ามั่นคงปลอดภัยหรือไม่ มีลักษณะและขนาด

เป็นอย่างไร ระบบการสื่อสารรัดกุมแค่ไหน ซึ่งกฎหมายต้องเขียนกว้าง ๆ เพื่อให้รองรับนวัตกรรมที่

อาจจะมีการคิดค้นข้ึนมาอีกในอนาคต 

ดังนั้นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถเป็นการเซ็นชื่อบน Tablet การพิมพ์ชื่อตอนท้าย

ของอีเมล์ การกดปุ่มยอมรับข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่าง ๆ การใช้ Username-Password หรืออ่ืน ๆ ได้

ทั้งหมด เพราะกฎหมายไม่ได้จ ากัดกรอบหรือประเภทเทคโนโลยีไว้ แต่ได้ให้คุณสมบัติในการพิจารณา

เอาไว้ ถ้าครบองค์ประกอบทั้ง 3 ข้อก็ถือเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และอยู่ภายใต้มาตรา 9 ของ 

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  ซึ่งจ าง่าย ๆ เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ

ทั่วไป 

นอกจากลายมือช ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์ ตามมาตรา 9 ของ พ.ร.บ.ว ่าด ้วยธ ุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ยังมี มาตรา 26 ซึ่งให้ถือว่า ลายมือชื่อที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ 

(1) ข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อได้  

(2) ข้อมูลที่ใช้สร้างลายมือชื่อ อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อ  

(3) สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่อ/ข้อความ นับแต่เวลาที่ได้

สร้างข้ึน 
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4.4 ลายมือชื่อดิจทิลั (Digital Signature) 

เอกสารกระดาษในส านักงานทั่วไป เช่น จดหมายบันทึกหรืออื่น ๆ ที่ต้องการการรับรองจาก
ผู้ส่ง จะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ส่งเอาไว้  เพื่อเป็นการรับรองหรือยืนยันว่าข้อความที่ปรากฏนั้น
มาจากผู้ส่งดังกล่าว  ในโลกแห่งคอมพิวเตอร์ เราก็มีวิธีลงลายมือชื่อเช่นเดียวกัน ซึ่งเราเรียกกันว่า 
“Digital Signature” หรือลายมือชื่อดิจิทัล  ในประเทศไทยเราในอนาคตอันไม่ไกลนี้ คาดว่าจะมีการ
ใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

ลายมือชื่อดิจิทัลดังกล่าวนี้จะแตกต่างกันกับการสแกนลายมือชื่อของเราจากกระดาษแล้ว
น ามาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ลายมือชื่อแบบหลังนี้เรียกว่า “Digitized Signature” ซึ่งในทาง
กฎหมายแล้วไม่สามารถใช้เป็นเครื่องผูกพันกับเจ้าของลายมือชื่อได้ 

ลักษณะของลายมือชื่อดิจิทัล 

- การใช้ลายมือชื่อดิจิทัลจ าเป็นต้องมีคู่กุญแจซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากสมการทางคณิตศาสตร์ที่
ซับซ้อน  คู่กุญแจประกอบได้ด้วย กุญแจส่วนตัว และกุญแจสาธารณะ   

- กุญแจส่วนตัวนี้จะต้องเก็บไว้กับผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น  ห้ามเปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบโดยเด็ดขาด
และใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการรับรองเอกสารนั้น เช่น 
อีเมล์ เป็นต้น  

- ส ่วนกุญแจสาธารณะในจุดประสงค์หนึ ่งจะเอาไว ้ใช ้ในการตรวจสอบว่าเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมานั้นเป็นเอกสารที่ส่งมาจากเจ้าของกุญแจส่วนตัวหรือไม่  รวมทั้งกุญแจสาธารณะ
ที่เป็นคู่ของกุญแจส่วนตัวจะสามารถเปิดดูเอกสารนั้นได้  โดยปกติกุญแจสาธารณะจะสามารถดาวน์
โหลดได้จากทางเว็บไซต์หรือไม่ก็ได้รับทางอีเมล์ 

ลักษณะท่ัวไปของลายมือชื่อดิจิทัล 

- อยู่ในรูปของตัวอักษร  ตัวเลข  หรือสัญลักษณ์เรียงกัน โดยทั่วไปจะไม่แสดงความหมายให้
มนุษย์เข้าใจได ้

- ต้องอาศัยซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ในการสร้าง 
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- หน้าตาของลายมือชื่อดิจิทัล ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ คือ กุญแจส่วนตัวที่ใช้ในการ
สร้าง วิธีการสร้าง ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

- สร้างโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา ฝ่ามือ เสียง 

- ใช้เทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ เรียกว่า ลายมือชื่อดิจิทัล 

หน่วยงานรับรองกุญแจ 

 การรับรองกุญแจทั ้งสองอย่างเป็นทางการโดยปกติจะต้องมีหน่วยงานที ่ท าหน้าที ่นี้   
หน่วยงานนี ้จะมีช ื ่อเร ียกกันว่า Certificate Authority หรือ CA ซึ ่งท  าหน้าที ่ออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์  ให้กับผู้ร้องขอพร้อมทั้งให้การรับรองกุญแจทั้งสองด้วย (เช่นเดียวกับที่ว่าการอ าเภอ
ซึ่งท าหน้าที่ออกบัตรประชาชนให้แก่ผู้ร้องขอ)  การออกใบรังรองนี้จะต้องได้รับการลงนามรับรองด้วย
ลามมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ CA โดยปกติใบรับรองจะอยู่คู่กับกุญแจสาธารณะ แต่ส าหรับกุญแจ
ส่วนตัวผู้เป็นเจ้าของเท่านั้นจะต้องเก็บไว้และห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาด 

หน่อยงานรับรองกุญแจจะให้บริการ ใน 3 ด้านใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1) บริการเทคโนโลยีเข้ารหัส 

2) บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับรอง 

3) บริการเสริม 

นอกจากการลงนามโดยผู้เป็นเจ้าของกุญแจส่วนตัวเพ่ือส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปให้แก่ผู้รับ 
(ซึ่งจะต้องถือกุญแจสาธารณะไว้) ผู้รับยังสามารถส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของตนกลับไปให้กับผู้ส่ง 
(ซึ่งถือกุญแจส่วนตัว)  ได้โดยใช้กุญแจสาธารณะเพ่ือเข้ารหัสเอกสารนั้น แล้วจึงส่งไปให้แก่ผู้ส่ง วิธีการ
เข้ารหัสนี้จะท าให้ไม่มีผู้อื่นสามารถเปิดอ่านเอกสารนี้ได้  ยกเว้นผู้เป็นเจ้าของกุญแจส่วนตัวเท่านั้น 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการเข้ารหัสข้อมูลด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ส่งซึ่งเปรียบเสมือน
เป็นลายมือชื่อของผู้ส่ง คุณสมบัติของลายมือชื่อดิจิทัลนอกจากจะสามารถ ระบุตัวบุคคลและเป็น
กลไกการป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบแล้ว  ยังสามารถป้องกันข้อมูลที่ส่งไปไม่ให้ถูกแก้ไข หรือ
หากถูกแก้ไขไปจากเดิมก็สามารถล่วงรู้ได้ 
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วัตถุประสงค์ของการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล 

1) ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของหรือระบุตัวบุคคล 

2) ใช้แสดงความเห็นชอบของผู้ลงลายมือชื่อ 

การใช้ลายมือชื่อดิจิทัล จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย 

1) ผู้ส่งข้อมูล 

2) ผู้รับข้อมูล 

3) ผู้รับรองลายมือชื่อดิจิทัล        

กระบวนการสร้างและลงลายมือชื่อดิจิทัล (ETDA, 2563) 

1. เริ ่มจากการน าเอาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับที่จะส่งไปนั้นมาผ่านกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ฟังก์ชันย่อยข้อมูล (Hash Function) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สั้นๆ ที่เรียกว่า ข้อมูลที่
ย่อยแล้ว (Digest) ก่อนที่จะท าการเข้ารหัส เนื่องจากข้อมูลต้นฉบับมักจะมีความยาวมากซึ่งจะท าให้
กระบวนการเข้ารหัสใช้เวลานาน 

2. จากนั้นจึงท าการเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ส่งเอง ซึ่งจุดนี้เปรียบเสมือนการลง
ลายมือชื่อของผู้ส่งเพราะผู้ส่งเท่านั้นที่มีกุญแจส่วนตัวของผู้ส่งเอง และจะได้ข้อมูลที่เข้ารหัสแล้ว 
เรียกว่า ลายมือชื่อดิจิทัล  

3. จากนั้นก็ท าการส่ง ลายมือชื่อไปพร้อมกับข้อมูลต้นฉบับ ไปยังผู้รับ ผู้รับก็จะท าการ
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับถูกแก้ไขระหว่างทางหรือไม่ โดยการน าข้อมูลต้นฉบับที่ได้รับ มาผ่าน
กระบวนการย่อยด้วยฟังก์ชันย่อยข้อมูล (Hash Function) จะได้ข้อมูลที่ย่อยแล้วอันหนึ่ง  

4. น าลายมือชื่อดิจิทัล มาท าการถอดรหัสด้วย กุญแจสาธารณะของผู้ส่ง ก็จะได้ข้อมูลที่ย่อย
แล้วอีกอันหนึ่ง แล้วท าการเปรียบเทียบ ข้อมูลที่ย่อยแล้วทั้งสองอัน ถ้าหากว่าเหมือนกัน ก็แสดงว่า
ข้อมูลที่ได้รับนั้นไม่ได้ถูกแก้ไข แต่ถ้าข้อมูลที่ย่อยแล้ว แตกต่างกัน ก็แสดงว่า ข้อมูลที่ได้รับถูก
เปลี่ยนแปลงระหว่างทาง ดังภาพที่ 4.1  
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ภาพที่ 4.1 แสดงกระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัล 

ที่มา : Ledford (2021) 

 
จากกระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัลข้างต้นมีข้อพึงสังเกตดังต่อไปนี้  

1. ลายมือชื ่อดิจิทัลจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลต้นฉบับและบุคคลที่จะลงลายมือชื ่อ ไม่
เหมือนกับลายมือชื่อท่ัวไปที่จะต้องเหมือนกันส าหรับบุคคลนั้นๆ ไม่ข้ึนอยู่กับเอกสาร  

2. กระบวนการที่ใช้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเข้ารหัสแบบอสมมาตร แต่การเข้ารหัสจะใช้ 
กุญแจส่วนตัวของผู้ส่ง และ การถอดรหัสจะใช้ กุญแจสาธารณะของผู้ส่ง ซึ่งสลับกันกับ การ
เข้าและถอดรหัสแบบกุญแจอสมมาตร ในการรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ 
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DIGITAL SIGNATURE ไม่เหมือนกับ ELECTRONIC SIGNATURE 

เพราะ Digital Signature ไม่ได้เป็นการเซ็นด้วยปากกาบน Tablet แต่เป็นการใช้ ข้อมูล CA 
Stamp ลงในเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสาร 
- ลายเซ็นดิจิทัลได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานออกใบรับรอง 
- ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านความปลอดภัยเพ่ิมเติม 
- ลายเซ็นดิจิทัลประเภททั่วไปนั้นใช้ Adobe และ Microsoft 
- สามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลได้ 
- ต้องการมากกว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากระดับความถูกต้องสูง 
- ความกงัวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร 

ประโยชน์ของ ดิจิทัล ซิกเนเจอร์ 

- หยุดพิมพ์และสแกนลายเซ็น 
- ประหยัดเวลาของคุณ – ส่งเอกสารส าหรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยการคลิกเพียงไม่ก่ีครั้ง 
- ส าหรับทุกขนาดธุรกิจ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 
- ได้รับการยอมรับตามกฎหมายและมีหลักประกัน 
- สามารถยืนยันได้ 100 % ว่าเป็นเอกสารจริงจากหน่วยงาน 
- สามารถป้องกันการแก้ไขข้อมูลของเอกสาร ได้ 100 % 
- ลดเจ้าหน้าที่ในการจัดการเอกสาร 
- ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องจ านวน ลายเซ็นเอกสาร 
- มีระบบติดตามเอกสารที่ยังไม่ได้เซ็น 
- ลดกระดาษ 
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4.5 ใบรบัรองดิจทิลั (Digital Certificate) 

ด้วยการใช้รหัสและลายมือชื่อดิจิทัลในการท าธุรกรรม เราสามารถรักษาความลับของข้อมูล 
สามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูล และสามารถระบุตัวบุคคลได้ระดับหนึ่ง  เพื่อเพิ่มระดับความ
ปลอดภัยในการระบุตัวบุคคลโดยสร้างความเชื่อถือมากขึ้นด้วย   

พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ให้นิยาม “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Certificate)” หมายความว่า  

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอ่ืนใดซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อ
ดิจิทัล (Digital Signature) กับข้อมูลส าหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่ออกโดย
ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority)” 

ใบรับรองดิจิทัล ซึ่งออกโดยองค์กรกลางที่เป็นที่เชื่อถือเรียกว่า องค์กรรับรองความถูกต้อง 
(Certification Authority-CA) จะถูกน ามาใช้ส าหรับยืนยันในตอนท าธุรกรรมว่าเป็นบุคคลนั้น ๆ จริง
ตามท่ีได้อ้างไว้  

ในใบรับรองดิจิทัลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลระบุผู้ที่ได้รับการรับรอง  ได้แก่ ชื่อ องค์กร ที่อยู่ 
2. ข้อมูลระบุผู ้ออกใบรับรอง  ได้แก่ ลายมือชื่อดิจิทัลขององค์กรที่ออกใบรับรอง และ

หมายเลขประจ าตัวของผู้ออกใบรับรอง 
3. กุญแจสาธารณะของผู้ที่ได้รับการรับรอง 
4. วันหมดอายุของใบรับรองดิจิทัล 
5. ระดับชั ้นของใบรับรองดิจิทัล ซึ ่งมีทั ้งหมด 4 ระดับ ในระดับ 4 จะมีกระบวนการ

ตรวจสอบเข้มงวดที่สุด และต้องการข้อมูลมากที่สุด 
6. หมายเลขประจ าตัวของใบรับรองดิจิทัล 
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ประเภทของใบรับรองดิจิทัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ประเภทนิติบุคคล (Enterprise Certificate) 

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับนิติบุคคล ซึ่งอาจเป็น หน่วยงาน หรือ องค์กร ภาครัฐ 
และเอกชน ที่มีความต้องการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี 

2. ประเภทเจ้าหน้าที่นิติบุคคล (Enterprise User Certificate) 

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที ่ออกให้กับเจ้าหน้าที ่นิติบุคคล ซึ ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที ่ภายใน 
หน่วยงาน หรือ องค์กร ภาครัฐ และเอกชน ที่มีความต้องการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้
งานทั้งแบบ 1 ปี และ 2 ปี 

 3. ประเภทเว็บไซต์ (SSL Certificate) 

 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที ่ออกส าหรับใช้ยืนยันตัวตนของ Web Server โดยใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี 

 4. ประเภทคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ (Computer/Equipment Certificate) 

   ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ทางเครือข่าย เช่น เราท์เตอร์ (Router) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี 

 5. ประเภทบุคคล (Personal Certificate) 

    ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้บุคคลหรือ ประชาชนทั่วไป เพ่ือรักษา ความมั่นคงปลอดภัย
ให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี 

 

 

 



 

70 

 

บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 

องค์กรรับรองความถูกต้อง Certification Authority (CA) 

โดยนิยามของ “ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority)” ตาม
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หมายความว่า  

“บุคคลที่ให้บริการเกี่ยวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) เพ่ือ
รับรองตัวตนของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) โดยมี
มาตรฐานหรือมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยตามที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ก าหนด” 

บทบาทหน้าที่หลักขององค์กรรับรองความถูกต้อง ได้แก่ การให้บริการเทคโนโลยีการเข้ารหัส  
ได้แก่  การสร้างกุญแจสาธารณะและกุญแจลับส าหรับผู้จดทะเบียน  การส่งมอบกุญแจลับ การสร้าง
และการรับรองลายมือชื่อดิจิทัล เป็นต้น 

การให้บริการเกี่ยวกับการออกใบรับรอง ได้แก่ การออก การเก็บรักษา การยกเลิก  การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ใบรับรองดิจิทัล รวมทั้งการก าหนดนโยบายการออกและอนุ มัติใบรับรอง เป็นต้น 
บริการเสริมอ่ืน ๆ ได้แก่ การตรวจสอบสัญญาต่าง ๆ การท าทะเบียน การกู้กุญแจ เป็นต้น 

ส าหรับในประเทศไทยนั้นมีองค์กรรับรองความถูกต้อง Certification Authority (CA) ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน เช่น ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ Thai Digital ID 
(TDID)  
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บทสรปุ 

 ส าหรับประเทศไทยได้มีการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 

2541 เป็นการรวมร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย

เกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมหลักการ

ของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 2 

ธันวาคม 2544 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2545  โดยมีเหตุผล 3 ประการ คือ 

1. รูปแบบการท าธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนวิธี มีการน าเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใช้ 

ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

2. มีการรองรับสถานะทางกฎหมายของ 

2.1 ข้อมูลทางอเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการท าเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็น

หนังสือ 

2.2 การรับรองวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.4 การรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเชื่อถือ และมีผลในทาง

กฎหมายเช่นเดียวกับการท าธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปท่ีเคยปฏิบัติอยู่เดิม 
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บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 

ค าถามทา้ยบท 

1. จงบอกถึงเหตุผลของการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. จงอธิบายถึงความหมายของค าว่า ธุรกรรมอิเล็กทอนิกส์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างรูปแบบการท า

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มา 1 ตัวอย่าง 

3. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ความแตกต่างกับลายมือชื่อดิจิทัลอย่างไร จงอธิบาย 

4. ประเภทของใบรับรองดิจิทัลแบ่งออกไดเ้ป็นกี่ประเภท  จงอธิบาย 

5. จงอธิบายถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กรรับรองความถูกต้อง  
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บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทท่ี 5 

กฎหมายเกี่ยวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. รูปแบบของการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
3. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบของการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายสาระส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับรูปแบบของการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายสาเหตุ  ความหมายและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
   

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อยกตัวอย่างรูปแบบการกระท าผิด
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามที่นักศึกษาสนใจ 
พร้อมทั้งอธิบายและน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่ม ๆ อื่นได้ซักถาม  

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื ่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน

ดังกล่าว 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชารู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
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บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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 ประเทศไทยได้เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 ในลักษณะการใช้บริการจดหมาย

เล็กทรอนิกส์ และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ในเดือนกรกฎาคม ปี 

พ.ศ. 2535 การติดต่อสื่อสารและการใช้อินเทอร์เน็ตในขณะนั้นมีผู้ให้บริการน้อยราย อุปกรณ์ราคา

แพง มีใช้ไม่แพร่หลาย ปริมาณการใช้ไม่มากนัก ปัญหาการท าผิดจึงอยู ่ในวงจ ากัด หน่วยงานที่

รับผิดชอบดูแล ควบคุมจึงอยู่ภายใต้กระทรวงไอซีที ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระท าผิดทาง

เทคโนโลยี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซ่ึงยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะ การ

จับกุมผู้กระท าผิดน ากฎหมายอาญามาปรับใช้ 

 ในช่วงแรกปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการโจมตีจากช่องโหว่ การใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ และ

ลักลอบเข้าสู่ระบบเพื่อขโมยข้อมูล ปัจจุบันการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแค่การโจมตีหรือ

แพร่กระจายของไวรัสอีกต่อไป ยิ่งรูปแบบของการด าเนินงานทางด้านธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงอย่าง

ในปัจจุบัน อาจพบเห็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างความร้ายแรงมากกว่าเดิม  มีการบุกรุกและ

เจาะระบบเพื่อแอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลทางการเงินของธนาคาร  การเข้าไปขโมยข้อมูลความลับของ

บริษัทคู่แข่ง รวมถึงการก่อกวนเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์เป้าหมายเสียหายและไม่สามารถท างานได้  

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการแพร่กระจายของการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตที่ไม่

หยุดยั้ง ส าหรับประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับ

นานาประเทศ และได้ออกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ใช้เป็นกฎหมายที่

ก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการกระท าต่อระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 

 

กฎหมายเกีย่วกบัอาชญากรรม

คอมพวิเตอร์ 
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บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

5.1 รปูแบบของการก่ออาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ 

 1. การลักลอบเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 ข้อมูลหรือสารสนเทศในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ

การด าเนินธุรกิจข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลความลับขององค์กร อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาลักลอบ

อ่านข้อมูลและน าไปใช้ในทางที่เสียหายได้ กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะลักลอกเข้ามาใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์

เป้าหมายเสมือนกับเป็นเครื่องของตนเอง โดยที่เป้าหมายมิอาจรู้ตัวได้  การลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่

อนุญาตมีทั้งที่เจตนาแค่เข้าไปดูข้อมูลอย่างเดียวและตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ กับข้อมูลด้วย 

ตัวอย่าง ของการลักลอบเข้าถึงข้อมูลที่พบเห็นบ่อยที่สุดในปัจจุบัน เช่น การลักลอบเข้าไป

เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเว็บเพจหน้าแรกขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากความไม่พอใจในเหตุการณ์

บางอย่าง การต่อต้านสงคราม การแบ่งกลุ่มชนชั้น หรือท าเพื่อต้องการให้องค์กรนั้นได้รับความ

เสียหาย  หรือเพียงแค่สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง การกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและพบเห็นบ่อยมาก

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บางรายมักจะทิ้งร่อยรอยเพื่อบ่งบอกให้ทราบว่าพวกเขาได้เข้ามายังระบบ

เว็บเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรนั้น ๆ แล้ว โดยพิมพ์ข้อความ รวมถึงน าภาพลามกอนาจารติดตั้งไว้แทนหน้า

เว็บเพจอันเดิม 

กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (2563) 

ได้อธิบายว่า กลุ่มคนที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม 

ด้วยกันคือ 

กลุ่มที่ 1 แฮกเกอร์ (Hacker) 

เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เป็นอย่างดี มักอาศัยช่องโหว่ของเทคโนโลยีลักลอบดูข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต บางครั้งท า

เพื่อต้องการทดสอบความรู้ของตนเอง มักเป็นคนที่ชอบเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมี

ความรู้ อยากเห็น หรือต้องการการศึกษาเพ่ือทดลองขีดความสามารถของตนเองเกินกว่าผู้ใช้งานปกติ

ธรรมดาที่ใช้งานเพียงเพ่ือจ าเป็นเท่านั้น โดยเจตนาแล้วไม่ได้มุ่งร้ายต่อข้อมูลแต่อย่างใด แฮกเกอร์บาง

คนอาจเข้าไปหาจุดบกพร่องต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายแล้วแจ้งกับผู้ดูแลระบบว่า ระบบเครือข่ายนั้น

บกพร่องและควรแก้ไขข้อมูลส่วนใดอีกบ้าง ด้วยเจตนาที่ไม่ได้มีความประสงค์ร้ายต่อข้อมูลนี้ บางครั้ง
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จึงมักนิยมเรียกว่าเป็นพวก กลุ่มคนหมวกขาว หรือ white hat โดยปกติแล้วมักไม่ยอมเปิดเผยตัวให้

คนอ่ืนทราบแต่อย่างใด  แต่หากเราเข้าไปยังกลุ่มพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต

แล้วขอความช่วยเหลืออาจจะพบเห็นค่อนข้างบ่อย 

กลุ่มที่ 2 แครกเกอร์ (Cracker) 

เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกันกับกลุ่มแฮกเกอร์ แต่มีเจตนาที่แตกต่างกัน

อย่างสิ้นเชิง มักเรียกว่าเป็นกลุ่มคนหมวกด า หรือ black hat ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับกลุ่ม

หมวกขาว เพราะจะสร้างความเสียหายที่รุนแรงกว่า 

โดยปกติแครกเกอร์จะมุ่งท าลายระบบหรือลักลอบเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือท าลาย

ข้อมูลในระบบนั้นทั้งการกระท าของแครกเกอร์มีเจตนาให้เกิดความเสียหายของข้อมูลมากกว่าแฮก

เกอร์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีความช านาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย หรือการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากเป็นพิเศษ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความร้ายแรงมากในยุคปัจจุบัน 

กลุ่มที่ 3 สคริปต์คิดตี้ (Script Kiddy) 

แปลตามศัพท์ว่า พวกเด็กที่ชอบเล่นสคริปต์ บุคคลกลุ่มนี้ปัจจุบันเริ่มมีจ านวนมากขึ้นอย่าง

รวดเร็ว  เนื่องจากในสังคมของอินเทอร์เน็ตมักมีแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนโปรแกรมหรือสคริปต์ ที่มีคน

เขียนและน าออกมาเผยแพร่ให้ทดลองใช้กันอย่างมากมายทั่วโลก คนกลุ่มนี้มักเป็นเด็กวัยอยากรู้อยาก

เห็น หรือนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเจาะระบบมากนัก เพียงแต่อาศัย

โปรแกรมหรือเครื่องมือบางอย่างที่หามาได้จากแหล่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต และท าตามคู่มือการใช้

งาน ก็สามารถเข้าไปก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่นให้เกิดความเสียหายได้แล้ว เช่น การลอบอ่าน

อีเมล์ การขโมยรหัสผ่านของผู้อื่น การใช้โปรแกรมก่อกวนอย่างง่าย เป็นต้น 

2.  การก่อกวนระบบด้วยสปายแวร์ (Spy ware) 

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเปิดดูบางเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือเลือกติดต่อเพื่อดาวน์

โหลดเอาข้อมูลฟรีต่าง ๆ ทั้งหลายโดยไม่ทันระมัดระวัง อาจท าให้ถูกก่อกวนด้วยโปรแกรมประเภท

สะกดรอยข้อมูลหรือที่นิยมเรียกกันว่า “สปายแวร์” ได้ 
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บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร คณะท างานการจัดการความรู ้ ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา (2557) ได้อธิบายการก่อกวนด้วยสปายแวร์ไว้ว่า สปายแวร์เป็นกลุ่มของโปรแกรม

ที่ถูกเขียนขึ้นมาใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยอาจไม่กระท าการร้ายแรงต่อคอมพิวเตอร์มากนัก  

เพียงแต่สร้างความร าคาญให้กับผู้ใช้เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต สปายแวร์บางตัวอาจพ่วงแถม

ด้วยการแทรกโฆษณาทั้งหลายที่เราไม่ต้องการให้เห็นอยู่บนหน้าบราวเซอร์ที่ใช้ส าหรับท่องเว็บอยู่

ตลอดเวลา บางโปรแกรมอาจเข้าไปเปลี่ยนหน้าแรกของบราวเซอร์ไปเป็นโฆษณาของเว็บอื่น ๆ ที่เรา

ไม่ต้องการด้วย  ซึ่งบางครั้งอาจท าให้หงุดหงิดได้ เนื่องจากไม่สามารถท าการเปลี่ยนค่าต่าง ๆ เหล่านั้น

กลับคืนมาได้อีก 

โดยปกติแล้วโปรแกรมประเภทสปายแวร์นี้มักจะแฝงตัวอยู่กับเว็บไซต์ไม่พึงประสงค์บาง

ประเภทรวมถึงโปรแกรมที่แจกฟรีทั้งหลาย  ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมบางรายก็จะพ่วงสปายแวร์นี้มาด้วย  

บางโปรแกรมที่ร้ายกว่านั้นยังสามารถควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วย เช่น หยุดการติดต่อ 

และเริ่มเชื่อมต่อใหม่  โดยหมุนโมเด็มใหม่ไปยังหมายเลขปลายทางในต่างประเทศตามที่โปรแกรมระบุ

ไว้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจท าให้ผู้ใช้งานได้รับแจ้งยอดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์แพงมากข้ึนตามไปด้วยนั่นเอง 

3.  การก่อกวนระบบด้วยสแปมเมล์  (Spam Mail) 

สแปมเมล์ คือ รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที ่เราไม่ต้องการ  เป็นภัยคุกคามอีก

ประเภทหนึ่งที่มักพบเห็นในปัจจุบัน วิธีการก่อกวนจะอาศัยการส่งอีเมล์แบบหว่านแห และส่งต่อ

ให้กับผู้รับจ านวนมากที่ถึงแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ตามให้ได้รับข้อมูลข่าวสารประเภทเชิญชวนให้ซื้อ

สินค้า หรือเลือกใช้บริการของเว็บไซตน์ั้น 

ตามปกติสแปมเมล์อาจถูกส่งโดยแฮกเกอร์ที่ได้รับการว่าจ้างมาจากบริษัทผู้ที่ต้องการสร้าง

โฆษณาแบบเหวี่ยงแหนี้  หรืออาจเกิดจากการถูกสะกดรอยตามด้วยการใช้โปรแกรมประเภทสปาย

แวร์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  ซึ่งจะเก็บฐานข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้งานได้เชื่อมต่อไว้ 

จากนั้นก็จะส่งโฆษณามาให้ตามความสนใจที่ได้จากข้อมูลในโปรแกรมสปายแวร์บางโปรแกรมดังกล่าว

นั่นเอง 

การก่อกวนด้วยวิธีนี้  นอกจากจะก่อให้เกิดความน่าร าคาญใจกับผู้ใช้แล้ว  ข้อมูลพื้นที่ส าหรับ

เก็บอีเมล์ของผู้ใช้รายนั้นบนเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการที่เรียกว่า mail server  อาจไม่พอมีที่เหลือ
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ส าหรับรับจดหมายฉบับอ่ืน อีกได้เป็นผลให้ผู้ใช้รายนั้นอาจพบพลาดกับการรับข้อมูลข่าวสารส าคัญ ๆ 

บางฉบับจากเพ่ือนหรือคนที่ต้องการส่งมายังบัญชีอีเมล์นั้นได้  เนื่องจากพ้ืนที่เก็บข้อมูลนั้นเต็มไปแล้ว

นั่นเอง 

4. คุกกี้ (Cookies) 

“คุกกี ้” หมายถึง ข้อมูลสั ้นๆ ซึ ่งเมื ่อคุณเข้าไปในเว็บไซต์หนึ ่งๆแล้วเว็บแม่ข่าย (Web 

Server)สามารถใส่ข้อมูลนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อท าให้เว็บบราวเซอร์ของคุณจดจ าข้อมูล

จ าเพาะอะไรบางอย่าง ซึ่งเว็บแม่ข่ายจะมาอ่านอีกทีเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์นั้นอีกครั้ง  

เหตุผลที่เว็บไซต์เลือกใช้ “คุกกี้” ได้แก่ ความสามารถในการ ก าหนดรูปแบบข้อมูลตาม

ความชอบส่วนตัว (Personalization) เช่น My Yahoo ช่วยส าหรับการขายสินค้าหรือ บริการ 

ออนไลน์ เช่น Amazon.com เพ่ือจุดประสงค์ในการติดตาม ลิงค์ที่มีความนิยมสูง หรือ ข้อมูลพ้ืนฐาน

ส่วนบุคคล (Demographics) เช่น Doubleclick.com “คุกกี้” อาจเปรียบเทียบได้กับ ใบต้นขั้วของ

บริการซักรีด นั่นคือ จะน าเอาเสื้อผ้ามาทิ้งไว้ให้ ซัก แล้วได้รับใบต้นขั้วไว้ เมื่อ กลับมาด้วยต้นขั้วนั้น ก็

จะได้รับเสื้อผ้าที่มาฝากซักกลับไป  

ตัวอย่าง การใช้คุกกี้ เช่น ใช้ส าหรับการซื้อขายออนไลน์ เมื่อเข้าไปใน เว็บไซต์ขายสินค้าแห่ง

หนึ่ง แล้วตัดสินใจจะซื้อโดย น าเอาสินค้านั้น ใส่ลงในรถเข็น (Shopping Cart) สิ่งที่เปรียบเสมือน

รถเข็นช็อปปิ้งในซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งในเว็บมักจะท าเป็นรูปรถเข็น หรือ ตระกร้า วางไว้คู่กับสินค้าแต่

ละรายการ เมื่อต้องการซื้อ ลูกค้าจะคลิกที่รถเข็นนั้นซึ่งเปรียบเสมือนการน าเอาสินค้านั้นลงรถเข็น 

หรือ ตะกร้า  

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เองจะถูกจับใส่ในคอมพิวเตอร์ และ เมื่อจะช าระเงินค่าของ เว็บแม่ข่ายก็จะ

อ่าน ข้อมูลเหล่านั้น( ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าให้เว็บแม่ข่ายจดจ ารายละเอียด

ทั้งหมดเพราะในเวลาเดียวกันอาจมีลูกค้าจ านวนมากมายซึ่งจะท าให้การท างานเป็นไปอย่างเชื่องช้า) 

หรือ ในบางทอีาจจะยังไม่อยากจ่ายเงิน (Check Out) ในวันนั้น โดยยังค้างของที่เลือกไว้ในรถเข็น ซึ่ง

ก็หมายความว่าเว็บแม่ข่ายได้บันทึกข้อมูลรายการซื้อของไว้ในคอมพิวเตอร์ของ พอวันหลังกลับเข้ามา

ในเว็บไซต์นั้นอีก ก็สามารถท าการช้อปต่อได้เลย โดยที่ของยังอยู่ในรถเข็น หรือ พร้อมจ่ายเงินได้เลย 

ซึ่งถือเป็นความสะดวกอย่างหนึ่ง  
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“คุกกี้” ถือเป็น HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Header ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกบันทึกลงใน

หน่วยความจ าของเว็บบราวเซอร์ ประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆเช่น ชื่อและค่าของ “คุกก้ี”, วันหมดอายุ, 

โดเมนที่ ใช้“คุกกี้”นี้ได,้ พาธ (Path)ที่ใช้“คุกกี้”นี้ได้ , และ ข้อมูลอื่นๆแล้วแต่เว็บไซต์จะก าหนด  

ตัวอย่างเนื้อหาในไฟล์ “คุกก้ี”  

• foo=bar; path=/; domain=www.cookiecentral.com; expires=Sat, 14-Feb-2020 

14:14;  (ชื่อ = ค่า) (พาธ) (โดเมน) (วันเวลาหมดอายุ) 

• ชื่อไฟล์ “คุกกี้” และ สถานที่เก็บจะแตกต่างกันไปขึ้นกับ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ และเว็บ

บราวเซอร์ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ เว็บบราวเซอร์เป็น Explorer รูปแบบของ

ชื่อไฟล์จะเป็น ‘Cookie:username@website’ ซึ่งจะแยกไฟล์ตามเว็บไซต์ (ซึ่ง username จะไม่ได้

ถูกส่งไป) 

 ไฟล์ “คุกกี้” ไม่ใช่ โปรแกรม หรือ ปลั๊กอิน (Plug-in) ไม่สามารถเป็นไวรัส ไม่สามารถอ่าน

ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณได้ ซึ่งไม่สามรถที่จะท าให้เว็บแม่ข่ายค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างเก่ียวกับตัวคุณ หรือ สิ่งที่

อยู่ในคอมพิวเตอร์ ของคุณ แต่รายละเอียดส่วนตัวของคุณจะถูกบันทึกเข้าไปในไฟล์ “คุกกี้” ได้ก็

ต่อเมื่อคุณเองเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นกับเว็บไซต์หนึ่งๆ และ ถูกบันทึกเข้าไว้ในไฟล์ “คุกกี้” แต่อย่างไรก็

ตามในเวทีระดับนานาชาติในขณะนี้ ก็มีการถกเถียงกันถึงเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเรื่อง

ของ “คุกก้ี” ก็เป็นหนึ่งในประเด็นย่อยที่ส าคัญทางเทคนิค ที่มีการกล่าวถึงอยู่เสมอ 

แนวโน้มของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนมากขึ้น  เนื่องจากมีสาเหตุบาง

ประการ ดังนี้ 

1. บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น 

2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีราคาต า่ลง 

3. เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงขึ้นสามารถน ามาใช้ได้ง่ายข้ึน 

4. คุณค่า และราคาของทรัพย์สินทางปัญญาได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบุคคล หรือองค์กร

ธุรกิจ สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศได้โดยง่าย และมีจ านวนเครื่องเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
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5. มีบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

6. สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง 

7. ง่ายกว่าการจารกรรมเอกสารหรือถ่ายเอกสาร 

8. สามารถน าข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่า 

9. การใช้คอมพิวเตอร์ประกอบอาชญากรรม ท าการตรวจสอบและจับกุมยากกว่า เนื่องจาก

หาหลักฐานมาประกอบความผิดท าได้ยาก 

10. มีช่องโหว่ในประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติ 

แนวโน้มการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ขึ้นกับปัจจัยต่อไปนี้ 

1. จะเพ่ิมข้ึนพร้อมกับการขยายตัวและการเข้าถึงท่ีง่ายขึ้นของระบบเครือข่ายการสื่อสาร 

2. การใช้คอมพิวเตอร์ในการปลอมแปลง และเลียนแบบสินค้า ปลอมเอกสาร ตัดต่อภาพถ่าย 

จะมีมากขึ้นและกว้างขวางขึ้น 

3. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะเพิ ่มขึ ้น ทั ้งนี ้รวมถึงการจารกรรมความลับทาง

อุตสาหกรรม การค้าและสงครามข้อมูลข่าวสาร 

4. มีการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแบบไม่ถูกต้องเพ่ือกระท าสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต 

5. กลุ่มอาชญากรและผู้ก่อการร้ายจะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กระท าผิดเพ่ิมมากขึ้น 

ตัวอย่างของการก่ออาชญากรรมด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

1. ขโมยข้อมูลทางการทหารและข้อมูลทางราชการลับ 

2. จารกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลด้านธุรกิจ 

3. จารกรรมเงินและท าให้เกิดการติดขัดทางด้านพาณิชย์ 

4. การโต้ตอบเพ่ือล้างแค้น 

5. การก่อการร้าย เช่น ท าลายข้อมูล ก่อกวนการท างานของระบบ หรือหน่วยงานที่ส าคัญ

และเสนอข้อมูลที่ผิด 

6. การเข้าสู่ระบบเพียงเพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถท าได้ 
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5.2 พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร ์ 

 เนื่องจากปัญหาภัยคุกคามที่เกิดจาก ไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ การเผยแพร่ รูปภาพ  

ข้อความ ที่มีลักษณะลามก อนาจาร หรือข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ต่อ

ความมั่นคงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นเหตุให้เกิดการร่างพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ดังนี้ 

1. เพื ่อเป็นการใช้กรอบแห่งกฎหมายในการก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษในการ

เรียกร้องค่าเสียหายแก่ผู้กระท าความผิดเพื่อคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน 

2. เพื่อก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ทั้งด้านนโยบาย 

มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และก าหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการไม่ว่าจะแก่ตนเองหรือบุคคลอื่นในการเข้าสู่

อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็ตาม โดยให้มีแนวทางการ

ปฏิบัติการด าเนินงานให้เกิดความชัดเจนถูกต้องในแนวทางเดียวกัน 

สาระส าคัญ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 30 มาตรา 

ซึ่งในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงหมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

บทนิยามศัพท ์

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ

ท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื ่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้ 

อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดา ที่

อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้ หมายความรวมถึง 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ 

คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด

ของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 

(1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย ประการ

อื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือ ในนาม

หรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

หมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐานความผิดและบทลงโทษส าหรับการกระท า

โดยมิชอบ 

การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 

มาตรา 5 “ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่ มีมาตราการป้องกันการเข้าถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

“การเข้าถึง” หมายถึง การเข้าถึงทั้งในระดับกายภาพ เช่น กรณีท่ีมีการก าหนดรหัสผ่านเพ่ือ

ป้องกันมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และผู้กระท าผิดด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้ได้

รหัสผ่านนั้นมาและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้โดยนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเอง และ 

หมายความรวมถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์แม้ตัวบุคคลที่เข้าถึงจะ

อยู ่ห่างโดยระยะทางกับเครื ่องคอมพิวเตอร์แต่สามารถเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนต้องการได้ 

การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึง 

มาตรา 6 “ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท าขึ้นเป็นการ

เฉพาะ ถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
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บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบความผิดมาตรานี้ประกอบด้วย 

(1) ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู ้อื ่นจัดท าขึ้น เป็นการเฉพาะ 

หมายความว่าระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีมาตรการป้องกันการเข้าถึง เช่นมีการลงทะเบียน username 

และ password หรือมีวิธีการอ่ืนใดที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ และไม่ส าคัญว่าผู้กระท าล่วงรู้ถึงมาตรการ

ป้องกันมาโดยชอบ หรือไม่ชอบ 

(2) เปิดเผยโดยมิชอบ หมายความว่าเพียงแต่น ามาตรการนั้นเปิดเผยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือหลาย

คนก็เข้าองค์ประกอบความผิดแล้วเมื่อเปิดเผยแล้วผู้ใดจะทราบหรือน าไปใช้หรือไม่ไม่ส าคัญ 

(3) ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน เป็นองค์ประกอบความผิดอีกประการหนึ่งที่

ต้องพิจารณาด้วยว่าการเปิดเผยนั้น อยู่ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือไม่หากเป็น

เรื่องท่ีไม่น่าจะท าให้ผู้ใดเสียหายก็ไม่มีความผิด 

(4) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 กล่าวคือ ผู้กระท าได้กระท าโดยรู้ส านึกใน

การที่กระท าและในขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น ซึ่งถ้า

ผู้กระท าไม่มีเจตนาก็ย่อมไม่มีความผิด 

การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

มาตรา 7 “ผู ้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที ่ มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง

โดยเฉพาะและ 

มาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 7 ตรงกับองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 5 เพียงแต่

เปลี่ยนจาก “ระบบคอมพิวเตอร์” เป็น “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” 

การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

มาตรา 8 “ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น

มิได้มีไว้เพื่อ ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

สามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
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ตามค าอธิบายของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) (2563) 

ประกอบการเสนอร่างกฎหมายมีดังนี้ การดักรับข้อมูลในมาตรานี้ หมายถึง การดักรับโดยวิธีการทาง

เทคนิค (technical means) เพื ่อลักลอบดักฟัง (listen) ตรวจสอบ (monitoring) หรือติดตาม 

เนื้อหาสาระของข่าวสาร (surveillance) ที่สื่อสารถึงกันระหว่างบุคคล หรือเป็นการกระท าเพื่อให้

ได้มาซึ่งเนื้อหาของข้อมูลโดยตรงหรือโดยการเข้าถึงและใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือการท าให้ได้มาซึ่ง

เนื้อหาของข้อมูลโดยทางอ้อมด้วยการแอบบันทึกข้อมูลสื่อสารถึงกันด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่

ค านึงว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณส าหรับ

ส่งผ่านข้อมูลหรือไม่ เพราะบางกรณีอาจใช้อุปกรณ์เช่นว่านั้นเพื่อบันทึกการสื่อสารข้อมูลที่ได้ส่งผ่าน

ด้วย วิธีการแบบไร้สายก็ได้ เช่นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่การติดต่อโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย

ประเภท wireless LAN เป็นต้น อีกทั้งข้อมูลนั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคล

ทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้การกระท าผิดดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยเจตนาตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 59 

การท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 

มาตรา 9 “ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

ความผิดตามมาตรานี้หมายถึงการกระท าอันเป็นการรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดย

มิชอบ ตัวอย่างของการกระท าความผิดตามมาตรานี้ ได้แก่ การป้อนโปรแกรมที่มีไวรัสท าลายข้อมูล

หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการป้อน Trojan Horse เข้าไปในระบบ เพื่อขโมยรหัสผ่านของผู้ใช้

คอมพิวเตอร์หรือเพ่ือเข้าไปลบ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวน

ข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตามการกระท าความผิดตามมาตรานี้มีองค์ประกอบความผิดที่ส าคัญคือ 

“โดยมิชอบ” ดังนั้นหากเป็นการกระท าของบุคคลผู้มีสิทธิโดยชอบ ก็จะไม่เป็นความผิด เช่น การ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (traffic data) เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารแบบไม่ระบุชื่อ 

ตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่านระบบ anonymous remailer system หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพ่ือ

การรักษาความลับและความปลอดภัยของการสื่อสาร อาทิการเข้ารหัสข้อมูล (encryption)เป็นต้น 
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บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

การรบกวน ขัดขวางการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 

มาตรา 10 “ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบเพื่อให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์

ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่สามารถท างานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ” 

ความผิดตามมาตรานี ้มีวัตถุประสงค์และองค์ประกอบความผิดคล้ายคลึง กับมาตรา 9 

เพียงแต่เปลี่ยนวัตถุแห่งการถูกกระท าจาก “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” เป็น “ระบบคอมพิวเตอร์” โดยมี

เจตนาพิเศษคือ เพื่อให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูก ระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือ

รบกวน จนไม่สามารถท างานตามปกติได้ “จนไม่สามารถท างานตามปกติได้” ย่อมหมายความว่า 

ระบบ คอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถท างานได้โดยสมบูรณ์ดังนั้นถึงแม้ว่าระบบคอมพิวเตอร์จะท างานได้

แต่เป็นการท างานที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติไป (malfunctioning) ก็ย่อมอยู่ในความหมายของถ้อยค า

อันเป็นองค์ประกอบความผิดนี้แล้ว 

การสแปมเมล์ (Spam mail) 

มาตรา 11 “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิด

หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูล ดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ

บุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

ความผิดตามมาตรานี้ เป็นการเอาผิดแก่การกระท าที่ไม่ถึงกับท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่

สามารถท างานตามปกติได้ แต่เป็นการท าให้เกิดการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน 

เช่นส่ง e-mail มากจนล้นระบบคอมพิวเตอร์จนท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบความผิดตามมาตรานี้ส าคัญมากเพราะไม่ใช่เรื่อง “โดยมิชอบ” เหมือนกับ ความผิดตาม

มาตราอ่ืนๆในพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นเรื่องปกปิดหรือปลอมแปลง แหล่งที่มาของการส่งข้อมูล ได้แก่ 

การปกปิดหรือปลอมแปลง IP address และหมายถึงการกระท าที่ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบถึง

แหล่งที่มาของการส่งข้อมูล และส่งผลให้ไม่อาจตรวจสอบได้ทางระบบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

เป็นต้น 
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การกระท าความผิดต่อ ประชาชนโดยท่ัวไป / ความม่ันคง 

มาตรา 12 “ถ้าการกระท า ความผิดตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 

(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันที หรือใน

ภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน สิบปี และปรับไม่เกินสอง

แสนบาท  

(2) เป็นการกระท าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ 

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัย สาธารณะ หรือเป็น

การกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวาง

โทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  

ถ้าการกระท าความผิดตาม (2) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบ

ปีถึงยี่สิบปี”เป็นบทลงโทษที่ หนักขึ้นส าหรับการกระท าความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 (ไม่รวม

ความผิดฐาน spamming ตามมาตรา 11) ซึ่งเป็นการกระท า โดยมิชอบกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ

ผู้อื่น ดังนั้นจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้จะต้อง เป็นความผิดใน 2 มาตราดังกล่าวก่อน 

การจ าหน่าย / เผยแพร่ชุดค าสั่งเพื่อใช้กระท าความผิด 

มาตรา 13 “ผู้ใดจ าหน่ายหรือ เผยแพร่ชุดค าสั่ง ที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็น

เครื่องมือในการกระท าความผิด ตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 

หรือมาตรา 11 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

ชุดค าสั่งตามมาตรานี้อาจเป็นแบบวัตถุ เช่น แผ่นซีดีก็ได้หรืออาจเป็นไฟล์ดิจิทัลก็ได้ ส่วนการ

ใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดนั้นเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งมาตราใดก็ได้ 

น าเข้า / ปลอม / เท็จ / ภัยม่ันคง / ลามก / ส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

มาตรา 14 “ผู้ใด กระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ  
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(1) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วน หรือ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  

(2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด

ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน  

(3) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ

มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

(4) น าเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที ่มีลักษณะอันลามก และ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้  

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) 

(2) (3) หรือ (4)” 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมตาม (1) หมายถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขไม่

ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นจะท้ังหมดหรือแต่เพียงบางส่วน  

ส่วนข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จตาม (2) นั้น น่าจะหมายถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของจริง 

เช่นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่าเป็นเครื่องมือป้องกันไวรัสของบริษัทหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ เป็นต้น 

การจะเป็นความผิดตาม (4) นอกจากข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะอันลามกแล้ว ยังต้อง

เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้อีกด้วย ดังนั้นหากเป็นการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์

ของตนโดยเฉพาะที่ไม่ได้ประสงค์จะให้ผู้ใดเข้าถึง แต่บังเอิญน าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปซ่อมแล้วช่างซ่อม

ตรวจพบเข้า จึงน าไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ดังที่เป็นข่าวคราว เช่นนี้เฉพาะช่างซ่อม

เท่านั้นที่มีความผิดตามมาตรา 14 (4)  

ความรับผิดของผู้ให้บริการ 

มาตรา 15 “ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือ ยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 

14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด

ตามมาตรา 14” 
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มาตรานี้ใช้ถ้อยค าว่า “จงใจ” ซึ่งเป็นค าที่เพิ่มขึ้นมาจาก “เจตนา” โดยมี เจตนารมณ์ที่จะ

เน้นให้เห็นว่า “จงใจ” นั้นหมายถึงต้องรู้ว่ามีการกระท าความผิดตาม มาตรา 14 เช่นมีการเตือนหรือ

แจ้งให้ทราบแล้วว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นความผิดต่อกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 14 เมื่อผู้

ให้บริการยังปล่อยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ใน

ความควบคุมของตน ก็จะถือได้ว่าเป็นการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิด 

การเผยแพร่ภาพ ตัดต่อ / ดัดแปลง 

มาตรา 16  “ผ ู ้ ใดน  าเข ้าส ู ่ระบบคอมพิวเตอร ์ท ี ่ประชาชนทั ่วไปอาจเข ้าถ ึงได ้ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม

หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้น

เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ

ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

ความผิดตามมาตรา 16 นี้เป็นลักษณะของการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทด้วย การตกแต่งภาพ

ของบุคคลด้วยว ิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์หรือว ิธ ีการอื ่นใด ความผิดตามมาตรานี ้ต ้องเป็น

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น หมายถึงการแสดงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกเป็นภาพ

ของบุคคล และภาพนั้น อาจเกิดจากการสร้างขึ้นใหม่ หรือเป็นภาพที่มีอยู่แต่ได้มีการตัดต่อ เติมหรือ

ดัดแปลง ซึ่งเป็นการท าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้การกระท าความผิด

ดังกล่าวจะต้องมีเจตนาตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

กรณีความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 

มาตรา 17  “ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 

(1) ผู ้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ ้นหรือ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 

(2) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร” 
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บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ ่มเติมและประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีส่วนแตกต่างจาก 

พรบ.ฉบับปี พ.ศ. 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทลงโทษ เพ่ิมความชัดเจนระหว่างการน าฐานความผิด

ที่ใช้กับเรื่องฉ้อโกงปลอมแปลงทางออนไลน์ กับความผิดฐานหมิ่นประมาท  

ตารางที่ 5.1 บทลงโทษว่าด้วย พรบ.การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

ฐานความผิด มาตรา โทษจำคุก โทษปรับ 

1. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ 5 ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 

2. การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจดัท าขึ้นเป็นการเฉพาะโดยไม่ชอบ 

6 ไม่เกิน 1 ป ี ไม่เกิน 20,000 บาท 

3. การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ 7 ไม่เกิน 2 ป ี ไม่เกิน 40,000 บาท 

4. การดักรับข้อมลูคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบ 8 ไม่เกิน 3 ป ี ไม่เกิน 60,000 บาท 

5. การท าให้เสียหาย  ท าลาย  แกไ้ข เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเตมิข้อมูลคอมพิวเตอรโ์ดยไมช่อบ 

9 ไม่เกิน 5 ป ี ไม่เกิน 100,000 บาท 

6. การกระท าเพื่อให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์

ของผู้อื่นไม่สามารถท างานได้ตามปกติ 

10 ไม่เกิน 5 ป ี ไม่เกิน 100,000 บาท 

7. การส่งข้อมูลคอมพิวเตอรร์บกวนการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ของคนอ่ืนโดยปกติสขุ(Spam Mail) 

11 ไม่ม ี ไม่เกิน 100,000 บาท 

8. การจ าหน่ายชุดค าสั่งที่จัดท าข้ึนเพื่อน าไปใช้เป็น

เครื่องมือในการกระท าความผิด 

13 ไม่เกิน 1 ป ี ไม่เกิน 20,000 บาท 

9. การกระท าต่อข้อมลูหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่

เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ/

สาธารณะ/เศรษฐกิจ/โครงสร้างพื้นฐานอันเป็น

สาธารณะ 

12 1 ปีถึง 7 ปี 20,000-140,000 

บาท 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 

ฐานความผิด มาตรา โทษจำคุก โทษปรับ 

10. การกระท าท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมลู

หรือระบบคอมพิวเตอร ์

12(2) 1 ปีถึง 10 ปี 20,000-200,000 

บาท 

11. การกระท าผดิตามมาตรา9และมาตรา 10 ที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภยัของประเทศ/

เศรษฐกิจ 

12(3) 3 ปี ถึง 15 ปี 60,000-300,000 

บาท 

12. การกระท าท่ีเป็นเหตุให้ผู้อื่นถงึแก่ชีวิต 12(4,6) 5 ปี ถึง 20 ปี 100,000 – 400,000 

บาท 

13. การกระท าต่อระบบหรือข้อมลูคอมพิวเตอร์เป็น

เหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น 

12(5) ไม่เกิน 10 ป ี ไม่เกิน 200,000 บาท 

14. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท าความผิดอื่น (การ

เผยแพรเ่นื้อหาอันไม่เหมาะสม) 

14(4) ไม่เกิน 5 ป ี ไม่เกิน 100,000 บาท 

15. ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรอืยินยอมให้มีการ

กระท าความผิด 

15 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท า

ความผิดตามาตรา 14 

16. การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคล 16 ไม่เกิน 3 ป ี ไม่เกิน 200,000 บาท 
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บทสรปุ 

 ปี พ.ศ. 2530 มีอินเทอร์เน็ตใช้ครั้งแรกในประเทศไทย โดยเริ่มจากการให้บริการจดหมาย

เล็กทรอนิกส์ และมีการเปิดให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั ่วโมง ในเดือน 

กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2535 ปัญหาการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในช่วงแรกเกิดจากการโจมตีจาก

ช่องโหว่  การใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์   ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนไป และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนมากขึ้น  จึงเป็นสาเหตุให้ออกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ใช้เป็นกฎหมายที่ก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการกระท าต่อระบบ

คอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
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ค าถามทา้ยบท 

1. จงอธิบายรูปแบบของการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง  จงอธิบายพร้อมทั้ง

ยกตัวอย่าง 

2. กลุ่มคนที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่กลุ่ม  มีอะไรบ้าง 

จงอธิบาย 

3. จงอธิบายสาเหตุแนวโน้มของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มา 3 ข้อ 

4. จงบอกเจตนารมณ์การร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 มา 2 ข้อ 

5. “ผู้ให้บริการ” ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2550 หมายถึงใคร และมีกี่ประเภท 
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บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

เอกสารอา้งองิ 

กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  (2563). เรียกใช้
เมื่อ 15 เมษายน 2563 จาก https://tcsd.go.th/. 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (2550 , 18 มิถุนายน). 
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอน 27 ก. หน้า 4–13. 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560. (2560 , 24 
มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอน 10 ก. หน้า 24–35. 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) (2563). “ความปลอดภัยทางไซ
เบอร์”. เรียกใช้เมื ่อ 15 เมษายน 2563 จาก https://www.nectec.or.th/news/news-
public-document/security-attrackers.html. 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะท างานการจัดการความรู้ (2557). การป้องกันภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอร์. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 1-22. 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทท่ี 6 

ซอฟต์แวร์ประสงค์รา้ย  

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 
2. ประเภทของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 
3. การคุกคามระบบของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 
4. ส่วนประกอบของชื่อมัลแวร์ 
5. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 
2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถแยกประเภทของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 
4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายการคุกคามระบบของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 

5. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถแยกส่วนประกอบของชื่อมัลแวร์ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 
2. อธิบายวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ประเภทของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย การ

คุกคามระบบของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย และส่วนประกอบของชื่อมัลแวร์    
3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 

การคุมคามระบบของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายและวิธีการป้องกันซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย
ตามความสนใจของนักศึกษา พร้อมทั้งอธิบายและน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้
นักศึกษากลุ่ม ๆ อื่นได้ซักถาม  

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื ่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน

ดังกล่าว 
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บทที่ 6 ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชารู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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    ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างาน 

ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงล าดับขั้นตอนการท างานที่เขียนขึ้นด้วยค าสั่งของคอมพิวเตอร์ ค าสั่งเหล่านี้ร้อย

เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่ง การท างาน

พื้นฐานเป็นเพียงการกระท ากับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร 

รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟต์แวร์ 

เพราะเป็นล าดับขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งท างานแตกต่างกันได้

มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่

ท าให้คอมพิวเตอร์ท างานได้  

 การที่คอมพิวเตอร์สร้างประโยชน์ได้มากมายมหาศาลจะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็น

ส่วนส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถท างานได้ ซอฟต์แวร์

จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น และมีความส าคัญมาก แต่มีซอฟต์แวร์บางประเภทที่เป็นภัยคุกคามสร้างความ

เสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเรียกว่า มัลแวร์ (Malware) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ที่เจตนา

ของผู้สร้าง ซึ่งอาจจะเพียงแค่สร้างความร าคาญ แต่อาจจะลุกลามไปถึงการเข้าควบคุมอุปกรณ์ การ

เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หรือท าให้การท างานของระบบผิดพลาดจนส่งผลประสิทธิภาพโดยรวมและเกิด

ความเสียหายร้ายแรงต่อระบบ เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึงวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 

ประเภทของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย การคุกคามระบบของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ส่วนประกอบของ

ชื่อมัลแวร์ 

 

 

 

ซอฟต์แวรป์ระสงคร์า้ย 



 

100 

 

บทที่ 6 ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 

6.1 วิวฒันาการของซอฟต์แวรป์ระสงคร์า้ย 

 “ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย” หรือ "Malicious Software" มักเรียกชื่อย่อสั้น ๆ ว่า Malware 
หรือค าไทยมักใช้ทับศัพท์ว่ามัลแวร์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ถูกเขียนขึ้นมา เพื่อท าอันตรายกับข้อมูลใน
ระบบ เช่น ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานผิดปกติ ขโมยหรือท าลายข้อมูลหรืออาจจะเปิดช่องทางให้
ผู้ไม่หวังดีเข้ามาควบคุมเครื่องของเราได้ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), 2563) 

มีข้อมูลบึกทึกไว้ว่า “ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย” ตัวแรกที่มีรูปแบบของไวรัสเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 
1962 โดยทีมวิศวกรของ Bell Telephone Laboratories ได้สร้างเกมชื่อว่า "Darwin" เป็นเกมที่มี
ลักษณะก าหนดกฎเกณฑ์การต่อสู้ระหว่างผู้เข้าแข่งขัน สามารถตรวจดูสภาพแวดล้อมการแข้งขันเพ่ือ
ประเมินสภาพแวดล้อม ท าส าเนา และท าลายตัวเองได้ จุดประสงค์หลักของเกมนี้ก็คือลบโปรแกรม
ทั้งหมดท่ีคู่แข่งเขียนและครอบครองสนามรบ  (Neumann, 1966).  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 มีการตรวจพบไวรัส Creeper ในเครือข่าย APRAnet ของทหาร
อเมริกา ถือเป็นต้นแบบไวรัสคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ปี ค.ศ. 1982 มีการตรวจพบไวรัสชื่อ "Elk 
Cloner" นับเป็นไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตัวแรก (The Sydney Morning Herald, 
2007) 

ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สามารถส าเนาตัวเองขึ้นมาได้ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1983 โดย 
ดร.เฟรดเดอริก โคเฮน (Fred Cohen) นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งได้ได้ท าการศึกษาโปรแกรมลักษณะนี้และได้นิยามชื่อลักษณะแบบนี้ชื่อว่า "ไวรัส"  แต่นั่นเป็นเพียง
แค่จุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีการจดบันทึกหรือกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง (Cohen, 1983) 

ส่วนไวรัสที่แพร่ระบาดและสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์จนท าให้มีการบันทึกไว้ครั้ง
แรก เกิดขึ ้นเมื ่อปี ค.ศ. 1986 โดยไวรัสที ่มีช ื ่อว่า "เบรน (Brain)" ไวรัสเบรนถูกเขียนขึ ้นโดย
โปรแกรมเมอร์สองพี่น้องชาวปากีสถาน ชื่อ อัมจาด (Amjad) และ เบซิท (Basit) เพื่อป้องกันการ
คัดลอกท าส าเนาโปรแกรมของพวกเขาโดยไม่จ่ายเงิน (Leyden, 2006) 

ในปี ค.ศ. 1988 เกิด “ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย” ประเภทหนอน (Worms) ขึ้นครั้งแรกสร้าง
โดย Robert Tappan Morris ได้แพร่ระบาดจากเคร ือข่ายในองค์กรขนาดเล ็กไปสู ่เคร ือข ่าย
อินเตอร์เน็ต (Chen & Robert, 2004) 



รู้ทันกฎหมายดิจิทัล 

 

101 

 

นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายอีกหลายประเภท เช่น  รูทคิท (Rootkit) เป็นมัลแวร์ที่
สามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษของระบบ รูทคิทที่น่าจดจ าเกิดข้ึนกับคดี Greek Watergate ในปี ค.ศ.2004 
ที่ใช้แอบดักฟังโทรศัพท์มือถือในยุคนั้น  

ม้าโทรจัน (Trojan Horse) ที่แพร่หลายอย่างหนักในปี ค.ศ. 2009 ซึ่งเข้าไปเปลี่ยนตัวเลข 
ยอดเงินที่จะท าการโอนและเปลี่ยนปลายทางการโอนเงินไปยังแฮกเกอร์  

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) เริ ่มระบาดในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งคาดการณ์ว่ามีระบบ
คอมพิวเตอร์มากกว่า 2 แสนเครื่อง โดนมัลแวร์เรียกค่าไถ่เข้ารหัสข้อมูลภายในระบบจนผู้ใช้ไม่
สามารถใช้ข้อมูลนั้นได้ หากต้องการใช้งานจะต้องจ่ายเงินให้กับแฮกเกอร์ จึงเรียกว่า “มัลแวร์เรียกค่า
ไถ”่ โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เป็นตัวประกัน 

สปายแวร์ (Spyware) ที่แอบลักลอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งเป็นมัลแวร์ที่มีมานานแต่
ไม่ได้สร้างความเสียหายมากนัก แต่ระบาดและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างมาก ในปี ค.ศ.
2018 ที่ตรวจพบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ติดต้ังสปายแวร์ที่ขโมยข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานไปเป็น
จ านวนมาก รวมไปถึงมัลแวร์อื ่น ๆ อย่าง Crypto-jacking (การขโมยทรัพยากรคอมพิวเตอร์) ที่
แพร่หลายในปี ค.ศ. 2018 จนถึงปัจจุบัน เป็นมัลแวร์ที่แอบใช้ทรัพยากรผู้อื่นในการขุดเหมือง “คริป
โตเคอร์เรนซี” (สกุลเงินดิจิทัล) เพ่ือสร้างรายได้ให้กับแฮกเกอร์  (Moonlightkz, 2563) 

6.2 ประเภทของซอฟต์แวรป์ระสงคร์า้ย 

ไวรัส (Virus) คือมัลแวร์ประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาให้แพร่กระจายตัวเองจากไฟล์หนึ่งไป
ยังไฟล์อื่น ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไวรัสจะแพร่กระจายตัวเองอย่างรวดเร็วไปยังทุกไฟล์ภายใน
คอมพิวเตอร์ หรืออาจจะท าให้ไฟล์เอกสารติดเชื้ออย่างช้าๆ แต่ ไวรัสจะไม่สามารถแพร่กระจายจาก
เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ด้วยตัวมันเอง โดยทั่วไปเกิดจากการที่ผู้ใช้เป็นพาหะ น าไวรัสจาก
เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง  

ตัวอย่างเช่นเวลาที่ส่ง E-mail โดยแนบเอกสารหรือไฟล์ที่มีไวรัสไปด้วย, การท าส าเนาไฟล์ที่
ติดไวรัสไปไว้บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ การแลกเปลี่ยนไฟล์โดยใช้อุปกรณ์ส ารองข้อมูล เมื่อผู้ใช้ทั่วไปรับไฟล์ 
มาใช้งาน ไวรัสก็จะแพร่กระจายภายในเครื่อง และจะเป็นวงจรในลักษณะนี้ต่อไป  

หนอน (Worm) ในอีกความหมายหนึ่ง เป็นสิ่งที่อันตรายต่อระบบมาก (สามารถท าความ
เสียหายต่อระบบได้จากภายใน เหมือนกับหนอนที่กัดกินผลไม้จากภายใน) โดยทั่วไปก็จะคล้ายกับ
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ไวรัสคอมพิวเตอร์ และด้วยการอาศัยพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ยุค IT ในการแพร่กระจายตัวเอง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน  

หนอนร้ายเป็นมัลแวร์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถแพร่กระจายตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยอาศัยระบบเน็ตเวิร์ค (E-mail) ซึ่งการแพร่กระจายสามารถท าได้
ด้วยตัวของมันเอง ซึ่งจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและท าความเสียหายรุนแรงกว่าไวรัสมาก 

ม้าโทรจัน (Trojan Horse) ชื่อที่คุ้นหูจากมหากาพย์เมืองทรอยในอดีตของโฮมเมอร์ ถูก
น ามาใช้เป็นชื่อของมัลแวร์ที่ถูกออกแบบมาให้แฝงตัวเองเข้าไปในระบบและจะท างานโดยการดักจับ
เอารหัสผ่านเข้าสู่ระบบต่างๆ และส่งกลับไปยังผู้ประสงค์ร้าย เพื่อเข้าใช้หรือโจมตีระบบในภายหลัง 
ซึ่งแฝงมาในหลายๆ รูปแบบ เช่นเกมส์ การ์ดอวยพร หรือจดหมายต่างๆ  

มัลแวร์โทรจัน ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อท าลายระบบ หรือสร้างความเสียหายต่อระบบ 
คอมพิวเตอร์ โทรจันต่างจาก ไวรัส และหนอนคือมันไม่สามารถท าส าเนาตัวเองและแพร่กระจาย
ตัวเองได้ แต่มันสามารถท่ีจะอาศัยตัวกลาง ซึ่งอาจเป็นโปรแกรมต่างๆ จดหมาย หรือการไปโหลดไฟล์
จากแหล่งต่างๆ เมื่อเรียกใช้งานไฟล์เหล่านี้ โทรจันก็จะท างานและจะเปิดช่องทางต่างๆให้ผู้บุกรุกเข้า
โจมตีระบบได้ ดังเช่นที่พวกกรีกท ากับชาวเมืองทรอยเมื่อครั้งอดีต 

ข่าวไวรัสหลอกลวง (Hoax) เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีผลต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์จ านวนมาก โดย
ไวรัสหลอกลวงพวกนี้จะมาในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความต่อ  ๆ กันไปผ่านทาง
โปรแกรมรับส่งข้อความ หรือห้องสนทนาต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้มากหรือ
น้อยเพียงใด ก็ข้ึนกับเทคนิค และการใช้จิตวิทยาของผู้สร้างข่าวขึ้นมา  

โดยส่วนใหญ่จดหมายประเภทนี้จะมีหัวข้อที่ชวนเชื่อ อ้างแหล่งข้อมูล และบริษัทใหญ่ๆเป็น
การสร้างความเชื่อมั่น และเมื่อผู้รับส่งต่อไปยังเพื่อนสนิท และคนคุ้นเคย ก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นมาก
ขึ้น จากนั้นผู้รับก็จะท าตัวเป็นผู้ส่งต่อๆ ไปอีกหลายๆทอด ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของไวรัสหลอกลวง 
หากได้รับจดหมายประเภทนี้ก็ไม่ควรที่จะส่งไปต่อๆ หรือควรเช็คจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องก่อนท าการ
ส่งต่อไป 

รูทคิท (Rootkit) เป็นมัลแวร์ที่มีคุณสมบัติอยู่ 2 อย่าง คือ การเข้าถึงสิทธิพิเศษของระบบ 
และพรางตัวไม่ให้ถูกจับได้ ชื่อของมันมาจากค าว่า Root ของระบบ Unix/Linux ที่หมายถึงการเข้าถึง
การเข้าถึงสิทธิพิเศษ ส่วน Kit มาจากค าว่า Tool kit หรือชุดเครื่องมือ เมื่อรวมกันหมายถึง มัลแวร์ที่
ท างานในส่วนส าคัญระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้สิทธิพิเศษในการเข้าถึง และมีเครื่องมือโจมตีหลายชนิด
อยู่ในตัว 
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ตัว Rootkit จะมีแบ่งออกเป็นหลายระดับ ระดับเบาจะซ่อนการท างานอยู่ในตัวซอฟต์แวร์ , 
ระดับปานกลางจะซ่อนใน Device drivers และระดับรุนแรงที่สุดจะซ่อนตัวอยู่ใน Kernel หรือ 
Bootloader การลบ Rootkit ออกเป็นไปได้ยากมาก บ่อยครั้งที่จ าเป็นต้องล้างระบบเพ่ือติดตั้งระบบ
ใหม่ทั้งหมด 

สปายแวร์ (Spyware) จัดเป็นมัลแวร์ที่มีเป้าหมายในเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้หรือองค์กร
แบบลับ ๆ เพื่อส่งกลับไปยังแฮกเกอร์ บ่อยครั้งที่สปายแวร์ถูกใช้ในการหาข้อมูลเพื่อน าไปขายต่อ หรือ
ในกรณีรุนแรงก็จะขโมยขอ้มูลบัตรเครดิต และรายละเอียดบัญชีไปซื้อของออนไลน์ 

สปายแวร์บางตัวสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม และเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้
เอ้ือต่อการโจมตีรูปแบบอื่นมากขึ้นได้อีกด้วย  

รูปแบบการท างานของสปายแวร์เคยปรากฏอยู่ในซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงอย่าง AOL Instant 
Messenger, DivX และ FlashGet มาแล้ว โดยมันแอบติดตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานแบบ
ลับ ๆ โดยปกตสิปายแวร์มักแฝงมากับแอดแวร์ (Adware) เป็นศัพท์เทคนิคมาจากค าว่า Advertising 
Supported Software แปลเป็นไทยได้ว่า โปรแกรมสนับสนุนโฆษณาซึ่งยังไม่จัดเป็นซอฟต์แวร์
ประสงค์ร้ายแต่การที่มันมักแฝงสปายแวร์มาด้วยเลยมักจะจัดแอดแวร์เป็นภัยคุกคามด้วยเช่นกัน 

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) เป็นมัลแวร์ที่จะจู่โจมเหยื่อด้วยการเข้ารหัสไฟล์ใน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจับไฟล์เป็นตัวประกัน หากผู้ใช้อยากได้รหัสส าหรับปลดล็อคไฟล์คืน จะต้องจ่ายเงิน
ให้กับแฮกเกอร์ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ Ransomware มีหลักการท างาน 2 รูปแบบคือ 

1) Lockscreen Ransomware โดย Ransomware จะท าการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์ที่ติด 
Ransomware ท าให้ไม่สามารถเข้าสู่หน้าการท างานปกติของอุปกรณ์เพื่อเรียกใช้งานแอพพลิเคชั่น
หรือเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ได้  

2) Files-Encrypting Ransomware การเรียกค่าไถ่แบบนี้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอุปกรณ์ 
และใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ตามปกติ แต่ Ramsomware จะใช้วิธีการเข้ารหัสไฟล์ไว้หรือล็อกไฟล์ไว้ 
เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์ของตัวเองได้ 
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การขโมยทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (Crypto-jacking) เป็นภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ ที่
เจ้าของเว็บไซต์หรือแฮกเกอร์แอบรันสคริปต์บางอย่างบนเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้ เพื่อให้พวกเขา
สามารถใช้ทรัพยากรบนเครื่องของผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการขุดเหมืองเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin หรือ 
Monero เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง อาจเรียกได้ว่าเป็นการขโมยทรัพยากรคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว 

เนื่องจากการขุดเหมืองเงินดิจิทัลต้องใช้ทรัพยากรเครื่องมหาศาล ท าให้ส่งผลกระทบโดยอ้อม
กับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ จากการตรวจสอบพบว่า  เว็บไซต์ที่แฝง Crypto-
jacking มักเป็นเว็บประเภทดูหนังออนไลน์ เนื่องจากผู้เข้าชมจ า เป็นต้องเปิดเว็บไซต์ทิ้งไว้ จึงเป็น
โอกาสดีที่เจ้าของเว็บจะแอบใช้ทรัพยากรเพ่ือขุดเหมืองเงินดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6.1 แสดงประเภทของมัลแวร์ต่าง ๆ  
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6.3 การคุกคามระบบของซอฟต์แวรป์ระสงคร์า้ย 

โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย หรือ มัลแวร์ เข้าคุกคามระบบได้เนื่องจากสาเหตุหลัก ๆ 3 
ประการ คือ 

1) มีการเรียกใช้งานไฟล์ที่มีมัลแวร์ฝังตัวอยู่  
2) ระบบที่ไม่มีการใช้งานโปรแกรม Anti-Virus หรือ Anti-Malware หรือมีการใช้งาน

โปรแกรม Anti-Virus แต่ไม่ได้ท าการ update ฐานข้อมูลไวรัส 
3) ระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที่ท างานอยู่บนระบบมีช่องโหว่ (Vulnerabilities) พร้อม

ทั้งระบบมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย  

1. มีการเรียกใช้งานไฟล์ท่ีมีมัลแวร์ฝังตัวอยู ่ 

ในส่วนของสาเหตุจากการที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกใช้งานไฟล์ที่มี มัลแวร์ฝังตัวอยู่แล้วท าให้
ระบบถูกมัลแวร์เข้ามาคุกคามได้นั้นเป็นสาเหตุซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี นอกจากการฝังตัวอยู่กับไฟล์ของ
ผู้ใช้งานซึ่งเป็นรูปแบบของมัลแวร์แบบยุคต้นๆ แล้วนั้น ในปัจจุบันมัลแวร์มักจะใช้หลักจิตวิทยาที่
เรียกว่า Social Engineering เพื่อท าการล่อลวงให้ผู้ใช้งานเรียกเปิดไฟล์ที่เป็นไวรัส เช่น แฝงมาใน
รูปแบบของโปรแกรมการ์ดอวยพร หรือ โปรแกรม screen saver หรือ แฝงอยู่ในไฟล์ที่ได้รับมาจาก
บุคคลที่ผู้ใช้รู้จัก ซึ่งผู้ใช้อาจจะได้รับมาทางอีเมล์ที่มีการปลอมแปลงว่ามาจากบุคคลที่ผู้ใช้รู้จัก หรือ
ไวรัสอาจแฝงอยู่ในรูปแบบของ link ในอีเมล์หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่หลอกลวงให้ผู้ใช้ click เพื่อเรียกใช้
งาน เป็นต้น 

2. ระบบที่ไม่มีการใช้งานโปรแกรม Anti-Virus หรือมีการใช้งานโปรแกรม Anti-Virus 
แต่ไม่ได้ท าการ update ฐานข้อมูลไวรัส 

ส าหรับสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งของการที่ระบบถูกมัลแวร์คุกคามคือการที่ระบบไม่มีการใช้
งานโปรแกรม Anti-Virus หรือ Anti-Malware ซ่ึง Anti-Virus มักจะครอบคลุมเฉพาะมัลแวร์ประเภท
ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออาจจะมีความสามารถสูงขึ้นในการป้องกัน หนอน (Worm) ในระบบเครือข่าย 
แต่ Anti-Malware จะป้องกันมัลแวร์ได้ครอบคุลมมากกว่า แต่เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทรัพยากร
ของเครื่องมากจึงมักไม่นิยมใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) 
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การใช้งานโปรแกรม Anti-Virus แต่ไม่ได้ท าการ update ฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ซอฟต์แวร์ Anti-Virus ส่วนใหญ่จะสามารถต่อต้านการคุกคามจากมัลแวร์ประเภทไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ที ่โปรแกรมรู ้จ ักซึ ่งจะได้ร ับการจัดเก็บอยู ่ในฐานข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Definition 
Database) ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ Update ฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้โปรแกรมรู้จัก
และสามารถต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม ่ๆ ได ้

บางท่านอาจมีความเชื่อที่ผิดๆ ว่าหากมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Anti-virus บนระบบแล้วไวรัส
คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเข้ามาคุกคามระบบได้ ในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ระบบจะมีการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอยู่ แต่หากไม่มีการ update ฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรือ ไม่มีการใช้
งานซอฟต์แวร์ Anti-virus เพื่อตรวจสอบโดยละเอียดว่าระบบปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์อย่าง
สม ่าเสมอแล้วนั้น ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็ยังอาจสามารถเข้ามาคุกคามระบบได้ ยิ ่งไปกว่านั้นถึงแม้
ซอฟต์แวร์ Anti-virus จะได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสมทุกประการ แต่ระบบก็ยังอาจมี
ความเสี่ยงต่อการถูกคุมคามอยู่หากระบบมีช่องโหว่ (Vulnerabilities) ซึ่งจะกล่าวถึงในช่วงต่อไป 

3. ระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที ่ท างานอยู ่บนระบบมีช่องโหวพร้อมทั้งระบบมีการ
เชื่อมต่อกับเครือข่าย 

  ในความเป็นจริง ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ท างานอยู่บนระบบมักจะมีช่องโหว่อยู่
ทั้งสิ้น ซึ่งมักจะมีผู้ค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆ ของระบบอยู่เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ช่องโหว่ มีความหมาย
คล้ายๆ กับ จุดบกพร่อง (Bugs) ของระบบ โดยรวมๆ ช่องโหว่หมายถึง การที่ระบบมีช่องทางให้ผู้
โจมตีสามารถเข้ามาครอบครอง ควบคุมการท างาน น ามัลแวร์มาเรียกใช้งาน หรือท าการบางอย่างบน
ระบบได้ 

การที่ระบบมีช่องโหว่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่า "อยู่ด ีๆ ก็ติดไวรัส" นั่นเอง 
นอกจากนี้การใช้งานระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ในบางลักษณะก็ท าให้เกิดช่องโหว่ได้ เช่น การให้
โปรแกรมเปิดอ่านอีเมล์และไฟล์ที่แนบมาโดยอัตโนมัติ การอนุญาตให้บุคคลอื่นน าไฟล์มาติดตั้งบน
ระบบได้ (Full-Right File Sharing) เป็นต้น 

ขั้นตอนคร่าว ๆ ในการแก้ไขระบบที่ติดมัลแวร์ คือ 
1) ตรวจสอบว่าระบบติดมัลแวร์ประเภทไหน โดยการใช้โปรแกรมส าหรับตรวจสอบมัลแวร์ 

หรือ Anti-Virus ซึ่งอาจท าได้โดยการอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเข้ามาต่อพ่วง
เพื่อช่วยในการตรวจสอบ หรืออาศัยระบบการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บ 
(Web-based virus scan engine)  
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2) Download โปรแกรมส าหรับแก้ไขมัลแวร์ที่ตรวจพบมาใช้ก าจัดไวรัส  
3) อุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ  
4) Update ฐานข้อมูลไวรัสของโปรแกรม Anti-virus แล้วใช้โปรแกรมท าการตรวจหาไวรัส

บนระบบอีกครั้ง  

การป้องกันมัลแวร์ 
1) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus และ ท าการ  

- update ฐานข้อมูลมัลแวร์ของโปรแกรมอยู ่เสมอ (เล ือกใช้งาน feature การ 
update ฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายโดยอัตโนมัติของโปรแกรม ถ้ามี)  

- เรียกใช้งานโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาไวรัส ทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นหรือสื่อ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ 

- เรียกใช้งานโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาไวรัส อย่างละเอียด บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ของท่าน อย่างสม ่าเสมอ เช่น 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

ตัวอย่าง ของซอฟต์แวร์ Anti-virus ดังกล่าว ได้แก่ Avast Anti-Virus FreeHome-Edition 
(http://www.avast.com) และ AVG Anti-Virus Free Edition  

2) ตรวจสอบและอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการอย่างสม ่าเสมอ หากใช้ระบบปฏิบัติการ 
Windows สามารถท าได้โดยการ browse ไปที่ http://windowsupdate.microsoft.com/ และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อท าการตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่ที่ ร้ายแรงของ
ระบบ  
 

3) ปรับแต่งการท างานของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บนระบบให้มีความปลอดภัยสูง 
เช่น  

- ปรับแต่งไม่ให้โปรแกรมที่ใช้อ่านอีเมล์เช่น Microsoft Outlook ท าการเปิดไฟล์ที่
แนบมากับอีเมล์ (attachment) อย่างอัตโนมัติ  

- ปรับ Security Zone ของ Microsoft Internet Explorer ให้เป็น High Security 
โดยปรับแต่งท่ี Internet Option ของโปรแกรม Internet Explorer  

- ไม่ควรอนุญาตให้โปรแกรม Microsoft Office เรียกใช้งาน Macro  
- เปิดใช้งานระบบ Firewall ที่ built-in อยู่บนระบบปฏิบัติการ MS Windows XP  
- งดใช้ Feature การ share ไฟล์ผ่านเครือข่าย หากไม่มีความจ าเป็น  
 

http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
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4) ใช้ความระมัดระวังในการเปิดอ่านอีเมล์ และการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
- หลีกเลี่ยงการเปิดอ่านอีเมล์และไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ จนกว่าจะรู้แหล่งที่มา  
- หลีกเลี่ยงการเปิดอ่านอีเมล์ที่มีหัวเรื่องที่เป็นข้อความจูงใจเช่น ภาพเด็ด รหัสผ่าน 

คุณถูกรางวัล เป็นต้น  
- ตรวจสอบหาไวรัสบนสื่อบันทึกข้อมูล ทุกครั้งก่อนเรียกใช้งานไฟล์บนสื่อนั้นๆ  
- ไม่ควรเปิดไฟล์ที ่มีนามสกุลแปลกๆ เช่น .pif รวมทั้งไฟล์ที ่มีนามสกุลซ้อนกัน

เช่น .jpg.exe, .gif.scr, .txt.exe เป็นต้น  
- ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูล ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และหลีกเลี่ยงการใช่สื ่อบันทึกข้อมูล

ร่วมกับบุคคลและระบบอื่น ๆ  
- ถือคติพจน์ว่า "ไม่ใช้แผ่นมั่ว ไม่ชัวร์อย่าเปิด"  

5) ส ารองข้อมูลที่ส าคัญบนระบบอยู่เสมอ ข้อนี้ไม่ได้เป็นการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แต่เป็น
ข้อควรปฏิบัติที่ท่านควรท า เพราะไม่มีระบบใดที่ปลอดภัย 100 % วันดีคืนดี ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ท่านอาจเกิดการล่มและไม่สามารถกู้คืนมาได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์หรือสื่ อ
บันทึกข้อมูลเกิดการช ารุด หรือระบบอาจถูกไวรัสที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนคุกคามร้ายแรง เป็นต้น  

6.4 ส่วนประกอบของชื่อมลัแวร ์

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าชื่อของไวรัสที่เห็นทั่วไปนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ท าไมบริษัทที่

พัฒนาโปรแกรมป้องกันมัลแวร์จึงตั้งชื่อแตกต่างกันไป ทั้ง ๆ ที่มัลแวร์ที่ค้นพบนั้นเป็นตัวเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าชื่อจะเขียนไม่เหมือนกันทุกตัวอักษร แต่ความหมายที่แปลได้จากชื่อนั้นเหมือนกัน 

ตัวอย่างเช ่น Worm:W32.Klez.h@mm Worm:W32/Klez.h@MM WORM_KLEZ.H@MM หรือ

Worm.Klez.h@mm เป็นต้น บทนี้จะอธิบายถึงส่วนต่าง ๆ ของชื่อมัลแวร์ เพื่อท าให้ผู้อ่านสามารถ

จ าแนกแยกแยะประเภทของมัลแวร์จากชื่อของมัลแวร์และความสามารถเด่น ๆ ตลอดจนวิธีการ

แพร่กระจายตัวของมัลแวร์ได ้ส่วนประกอบของชื่อมัลแวร์นั้นแบ่งได้เป็นส่วน ๆ ดังภาพที่ 6.2 
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ภาพที่ 6.2 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของชื่อมัลแวร์ 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Microsoft (2021) 

1. ชนิดของมัลแวร์ บ่งบอกว่าเป็นมัลแวร์ประเภทใด เช่น virus worm trojan spyware 

ransomeware เป็นต้น 

2. แพลตฟอร์ม ส่วนใหญ่จะตั้งตามแพลตฟอร์มของปัญหาที่มัลแวร์ก่อขึ้น ภาษาที่ใช้ในการ

พัฒนา หรือระบบปฏิบัติการ เช่น เป็นม้าโทรจัน ถูกพัฒนาด้วย Visual Basic scripts หรือเป็นไวรัสที่

รันบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 32 บิต เป็นต้น ซ่ึงชื่อของตระกูลของไวรัสที่ค้นพบในปัจจุบันดังตาราง

ที ่6.1 

ตารางที่ 6.1 แสดงแพลตฟอร์มของปัญหาที่มัลแวร์ก่อขึ้น 

แพลตฟอร์ม ความหมาย 
WM มาโครของโปรแกรม Word 

XM มาโครของโปรแกรม Excel 

android ระบบปฏิบัติการ android 
iOS ระบบปฏิบัติการ iOS 

W32/Win32 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 32 บิต 
W64/Win64 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 64 บิต 

VBS ภาษา Visual Basic Script 

AOL ผู้ให้บริการ America Online 
Java ภาษาจาวา 

Linux ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 

Worm

ชนิดมัลแวร์

w32

แพลตฟอร์ม

Klez

ชื่อมัลแวร์

H

ชื่อสายพันธุ์

@mm

วิธี
แพร่กระจาย

Worm:W32.Klez.h@mm 
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3. ชื่อของมัลแวร์ เป็นชื่อดั้งเดิมที่ผู้เขียนมัลแวร์เป็นคนตั้ง โดยปกติจะถูกแทรกไว้อยู่ในโค้ด

ของมัลแวร์ และในส่วนนี้เองจะเอามาเรียกชื่อมัลแวร์เปรียบเสมือนเรียกชื่อเล่น ตัวอย่างเช่น ชื่อ

ของมัลแวร์คือ W32.Klez.h@mm และจะถูกเรียกว่า Klez.h เพ่ือให้สั้นและกระชับขึ้น 

4. ชื่อสายพันธุ์ รายละเอียดส่วนนี้จะบอกว่าสายพันธุ์ของมัลแวร์ชนิดนั้น ๆ มีการปรับปรุง

สายพันธุ์จนมีความสามารถต่างจากสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่ variant มี 2 ลักษณะคือ 

- Major_Variants จะตามหลังส่วนชื่อของมัลแวร์ เพื่อบ่งบอกว่ามีความแตกต่างกันอย่าง

ชัดเจน เช่นหนอนชื่อ VBS.LoveLetter.A (A เป็น Major_Variant) แตกต่างจาก VBS.LoveLetter 

อย่างชัดเจน  

- Minor_Variants ใช้บ่งบอกในกรณีที่แตกต่างกันนิดหน่อย ในบางครั้ง Minor_Variant 

เป็นตัวเลขที่บอกขนาดไฟล์ของมัลแวร์ ตัวอย่างเช่น W32.Funlove.4099 หนอนชนิดนี้มีขนาด 4099 

KB. 

5. ส่วนท้าย (Tail) เป็นส่วนที่จะบอกว่าวิธีการแพร่กระจาย ประกอบด้วย 

- @M หรือ @m บอกให้รู้ว่ามัลแวร์หรือหนอนชนิดนี้เป็น "mailer" ที่จะส่งตัวเองผ่านทาง

อีเมล์เมื่อผู้ใช้ส่งอีเมล์เท่านั้น  

- @MM หรือ @mm บอกให้รู้ว่ามัลแวร์หรือหนอนชนิดนี้เป็น "mass-mailer" ที่จะส่งตัวเอง

ผ่านทุกอี-เมล์แอดเดรสที่อยู่ในเมล์บอกซ์ 

ตัวอย่าง Trojan:Win32/Reveton.T!lnk แสดงว่า 

- เป็นมัลแวร์ประเภทโทรจัน (Trojan) 

- ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 32 บิต และถูกคอมไพล์ด้วยภาษาระดับสูง  

- ชื่อของมัลแวร์คือ Reveton 

- ที่มีสายพันธุ์ คือ T  

- สามารถแพร่กระจายผ่านทาง link ต่าง ๆที่ผู้ใช้เผลอเปิดเข้าไป 

จากส่วนประกอบของชื่อมัลแวร์ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าชื่อของมัลแวร์นั้นสามารถ

บอกถึงประเภทของมัลแวร์ ชื่อดั้งเดิมของมัลแวร์ที่ผู้เขียนมัลแวร์เป็นคนตั้ง สายพันธุ์ต่างๆ ของมัลแวร์

ที่ถูกพัฒนาต่อไป และวิธีการแพร่กระจายตัวของมัลแวร์เองด้วย 
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บทสรปุ 

 "Malicious Software" (ซอฟต์แวร์ประสงค์ร ้าย) มักเรียกชื ่อสั ้น ๆ ว่า Malware หรือ

เขียนทับศัพท์ว่า มัลแวร์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ถูกเขียนขึ้นมา เพื่อท าอันตรายกับข้อมูลในระบบ เช่น 

ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานผิดปกติ ขโมยหรือท าลายข้อมูลหรืออาจจะเปิดช่องทางให้ผู้ไม่หวังดี

เข้ามาควบคุมเครื่องของเราได้ มัลแวร์มีทั้งหมด 8 ประเภทคือ ไวรัส  หนอน  ม้าโทรจัน  ข่าวไวรัส

หลอกลวง รูทคิท สปายแวร์ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ และการขโมยทรัพยากรคอมพิวเตอร์  มัลแวร์สามารถ

จ าแนกส่วนประกอบของชื่อมัลแวร์ได้เป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ชนิดของมัลแวร์ ส่วนที่ 2 แพลตฟอร์ม

ส่วนที่ 3 ชื่อไวรัส ส่วนที่ 4 ชื่อสายพันธุ์ และส่วนที่ 5 วิธีการแพร่กระจาย 
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บทที่ 6 ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 

ค าถามทา้ยบท 

1. จงอธิบายวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 

2. ประเภทของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายมีก่ีประเภท จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างมา 2 ตัวอย่าง 

3. จงอธิบายการท างานของมัลแวร์เรียกค่าไถ่  

4. จงบอกวิธีการแก้ไขเมื่อระบบติดมัลแวร์  

5. จงอธิบายส่วนประกอบของชื่อมัลแวร์  
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทท่ี 7 

ไฟร์วอลล์ 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของไฟร์วอลล์ 
2. ไฟร์วอลล์แบบฮาร์ดแวร์   
3. ไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์   
4. วิวัฒนาการของไฟร์วอลล์ 
5. ชนิดของไฟร์วอลล์ 
6. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความหมายของไฟร์วอลล์และชนิดของไฟร์วอลล์ 
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างไฟร์วอลล์แบบฮาร์ดแวร์และไฟร์

วอลล์แบบซอฟต์แวร์ 
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการของไฟร์วอลล์ 
4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายข้อดีข้อเสียของไฟร์วอลล์แต่ละชนิด  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับความหมายของไฟร์วอลล์ ไฟร์วอลล์แบบฮาร์ดแวร์ และ
ไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์ 

2. อธิบายวิวัฒนาการของไฟร์วอลล์ในแต่ละยุค  ชนิดของไฟร์วอลล์ และข้อดีข้อเสียของไฟร์
วอลล์แต่ละชนิด   

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพ่ือยกตัวอย่างการเลือกใช้ชนิดของไฟร์
วอลล์ให้เหมาะสมกับองค์กรที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้งอธิบายและน าเสนอหน้าชั้นเรียน
และเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่ม ๆ อื่นได้ซักถาม  

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื ่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน

ดังกล่าว 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชารู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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    ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ

เป็นด้านการติดต่อสื่อสาร ธุรกิจ การศึกษา หรือว่าเพื่อความบันเทิง องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ต่างก็น าเอาเน็ตเวิร์กของตนเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตเพ่ือที่จะได้รับประโยชน์เหล่านี้ แต่เรา

ต้องไม่ลืมว่าการน าเอาเน็ตเวิร์กไปเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตนั้น ท าให้ใครก็ได้บนอินเตอร์เน็ตสามารถ

เข้ามายังเน็ตเวิร์กนั้น ๆ ได้ ปัญหาที่ตามมาก็คือความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ก เช่น ท าให้เกิด

ความเสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบ ขโมยข้อมูล รวมไปถึงการถูกโจมตีจากมัลแวร์ เป็นต้น  

จากปัญหาดังกล่าวท าให้ต้องมีวิธีการในการรักษาความปลอดภัย สิ่งที่สามารถช่วยลดความ

เสี่ยงนี้ได้ก็คือ ไฟร์วอลล์ โดยไฟร์วอลล์นั้นจะท าหน้าที่ป้องกันอันตรายต่างๆ จากเน็ตเวิร์กภายนอกที่

จะเข้ามายังเน็ตเวิร์กภายใน  เครือข่ายระบบภายในองค์กร  หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้ 

ไฟร์วอลล์ (Firewall) คือ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ท าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมระบบ

ข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย โดยสามารถก าหนดว่าข้อมูลนั้น อนุญาตให้เพื่อนๆหรือ

พนักงานเข้าถึงข้อมูลไหนบ้าง หากเป็นผู้บุกรุกจะไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ทั้งนี้การมี firewall จะ

ตรวจสอบผู้ใช้ก่อนเข้าถึงข้อมูล ไฟร์วอลล์เป็นเหมือนกับก าแพงอิฐที่สามารถสร้างการป้องกันจริงซึ่ง

จะสร้างการป้องกันระหว่างอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของคุณ  

ทั้งนี้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปจ าเป็นต้องมีไฟร์วอลล์ เพราะการโจมตีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปนั้น 

เป็นเรื่องง่ายส าหรับ Hacker เพราะคนใช้ทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องความปลอดภัยนี้ จะไม่เอาใจใส่เรื่องตั้งค่า

ความปลอดภัยมากนัก  การที่ hacker จะมาบุกโจมตี เป็นเรื่องง่ายมาก เพียงรู้ IP Address เท่านั้น 

ก็สามารถ บุกรุก โจมตี ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote desktop ) ได้ทั่วโลก ดังนั้นควรรู้
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และป้องกันด้วยไฟร์วอลล์ดีกว่า บวกกับโปรแกรมตรวจสอบไวรัสอย่าง Antivirus และโปรแกรม

ตรวจสอบสแปม 

การมีไฟร์วอลล์นี้ จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้รับการป้องกัน ไม่ให้แฮกเกอร์หรือ

ซอฟต์แวร์อันตราย โจมตี เข้าถึงคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ไฟร์วอลล์ 

ยังช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ที่เป็นเหยื่อมัลแวร์นั้น ส่งซอฟต์แวร์อันตรายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่อง

อ่ืนอีกด้วย 

การที่จะใช้ firewall ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายความปลอดภัยโดยรวม 

และจิตส านึกในการที่จะรักษาความปลอดภัยภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร 

7.1 ความหมายของไฟรว์อลล ์

 ไฟร์วอลล์ (firewall) แปลความหมายตรงตัวคือ ก าแพงก้ันไฟ หรือ ด่านป้องกันการบุกรุก ใน
ด้านการก่อสร้างจะหมายถึง ก าแพงที่เอาไว้ป้องกันไฟ ไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่น ๆ ในส่วนของระบบ
สารสนเทศ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCert)  
(2557) ได้ให้ความหมายไฟร์วอลล์ คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะท า
หน้าที่เปิดและปิด  เปรียบเสมือนยามหน้าประตูของคอมพิวเตอร์ ซึ ่งการเข้าถึงจากอินเตอร์เน็ต
ภายนอกจะต้องผ่านให้ไฟร์วอลล์ตรวจสอบก่อนว่าสามารถเข้าระบบเครือข่ายภายใน เช่น เครือข่าย
ภายในองค์กร หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ได้หรือไม่ ไฟร์วอลล์จะมีการก าหนดกฎระเบียบบังคับใช้
เฉพาะเครือข่าย ซึ่งหมายความว่าหากการเข้าถึงนั้นถูกต้องตามที่ ไฟร์วอลล์ ก าหนดไว้ ก็จะเข้าถึง
เครือข่ายได้ หากไม่ตรงก็จะเข้าถึงไม่ได้ (หรือท่ีเรียกกันว่า Default deny นั่นเอง)  

ไฟร์วอลล์เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ได้ หน้าที่
ของไฟร์วอลล์คือ เป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสาร โดยการก าหนดกฎและระเบียบมาบังคับใช้โดยเฉพาะ
เรื่องของการดูแลระบบเครือข่าย องค์กรธุรกิจทั่วไปมักจะติดตั้งระบบนี้ไว้เพื่อท าหน้าที่คอยดักจับ  
ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก รวมถึงการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอก  
ดังภาพที่ 7.1  

 

 



รู้ทันกฎหมายดิจิทัล 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1 ไฟร์วอลล์กั้นระหว่างอินเตอร์เน็ตกับเน็ตเวิร์กภายใน 

การท างานของระบบจะยอมให้ข้อมูลบางอย่างที่ได้รับการอนุญาตผ่านเข้าออกได้เท่านั้น  
หากไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จะไม่สามารถผ่านเข้าออกไปมาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ได้  เปรียบเสมือนกับการมีก าแพงป้องกันคนผู้ไม่ประสงค์ดีจากเน็ตเวิร์กภายนอกลักลอบเข้ามาใน
ระบบเพื่อบุกรุกและประสงค์ร้ายกับข้อมูลบางอย่าง อีกทั้งยังเป็นการไม่ให้บุคคลภายในแอบลักลอบ
เอาข้อมูลบางอย่างที่ไม่ต้องการให้รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกได้ด้วย  แต่บางครั้งความผิดพลาดการ
ท างานของไฟร์วอลล์ อาจเกิดขึ้นจากการปรับแต่งซึ่งส่งผลท าให้ไฟร์วอลล์มีช่องโหว่ และน าไปสู่
สาเหตุของการโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ 

7.2 ไฟรว์อลลแ์บบฮารด์แวร ์  

ไฟร์วอลล์แบบฮาร์ดแวร์สามารถใช้งานและติดตั้งได้ง่าย  ซึ่งโดยปกติจะมีความเร็วสูงกว่าและ
เชื่อถือได้มากกว่าไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์ ไฟร์วอลล์ชนิดนี้มักมีประสิทธิภาพด้านอื่น ๆ รวมเข้ามา
ด้วย เช่น ท าหน้าที่เป็น Router, DHCP ที่ก าหนดที่อยู่ IP ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย
โดยอัตโนมัติ,  ป้องกันไวรัสและสปายแวร์, กลั่นกรองอีเมลขยะ,  IDS/IPS และเป็น Poxy เป็นต้น   
อาจจะเรียกไฟร์วอลล์ประเภทนี้ว่า UTM (Unified Threat Management)  ซึ่งก าลังได้รับความนิยม
อย่างสูงดังภาที่ 7.2 
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ภาพที่ 7.2 ไฟร์วอลล์แบบ UTM 
ที่มา : Super UTM (2020) 

อย่างไรก็ตามไฟร์วอลล์แบบ UTM อาจไม่เหมาะที่จะท างานบนเครือข่ายขนาดใหญ่  (ระดับ 
Enterprise) ที่มีจ านวน User ในระบบจ านวนมาก  เพราะอาจไม่สามารถรองรับกับการท างานระดับ
นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่จึงควรเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่
แยกหน้าที่การท างานในแต่ละส่วนออกไปจะดีกว่า 

7.3 ไฟรว์อลลแ์บบซอฟต์แวร ์  

ไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์จะมีการท างานที่ยืดหยุ่นและสามารถควบคุมการท างานได้มากกว่า 

ไฟร์วอลล์แบบฮาร์ดแวร์ (มีราคาที่ถูกกว่าด้วย) สามารถติดตั้งไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ติดตั ้ง Router เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรมไฟร์วอลล์ที่มีประสิทธิภาพต้อง

สามารถท างานในโหมดพ้ืนหลังได้ด้วยและไม่ควรใช้ทรัพยากรของระบบมากจนเกินไป 

สิ่งที่ต้องค านึงถึงการใช้ไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์ คือ  การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไฟร์

วอลล์อาจถูกรบกวนหรือถูกผู้ไม่หวังดีเข้ามาใช้งานได้ง่ายจนเกินไป  รวมถึงความน่าเชื่อถือและ

เสถียรภาพในการท างานที่อาจยังไม่ปลอดภัยเท่ากับไฟร์วอลล์แบบฮาร์ดแวร์  และที่ส าคัญต้อง

สามารถอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์ผู ้ผลิตอยู่เสมอ  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันที่

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
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ปัจจุบันไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์มักถูกรวมเข้ากับโปรแกรมป้องกันไวรัสในชุด Security 

Suite เช่น Internet security เพื่อท าหน้าที่ป้องกันภัยแบบครบวงจรคล้ายกับไฟร์วอลล์แบบ UTM 

นั่นเองดังภาพที่ 7.3 

ภาพที่ 7.3 ไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์ 
ที่มา : AVG AntiVirus (2020) 

ไฟร์วอลลแ์บบซอฟต์แวร์เหมาะส าหรับการใช้งาน ดังนี้   

1. เป็นประตูกั้นระหว่างผู้ใช้งานภายในองค์กร กับระบบเครือข่ายภายนอก เช่น อินเตอร์เน็ต 

ซึ่งมีวิธีการจู่โจมระบบในรูปแบบใหม่ ๆ รายวัน Firewall ที่จะมารับมือกับ Thread ต่าง ๆ เหล่านี้จึง

แทบจะต้องปรับเปลี่ยนกันแบบรายวัน 

2. เป็นประตูกั้นระหว่าง User กับ User ด้วยกันเอง เช่นกั้นระหว่าง Wireless LAN User 

ก ับ  Wired LAN User เป ็นต ้น  ซ ึ ่ งจะเน ้น ไปท ี ่ ก ารท  างานร ่ วมก ับ  User database หรือ 

Authentication mechanism อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นจะต้องอาศัย API เข้ามาเกี่ยว (Application Program 

Interface) 

สาเหตุที่ Software Firewall เหมาะส าหรับการปกป้องในรูปแบบข้างต้นนั้น เพราะภัยที่มา

กับพฤติกรรมการใช้งานของ User นั้นค่อนข้างมีความหลากหลายยากแก่การคาดเดา หรืออาจจะเดา
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ไม่ได้เลยทีเดียว แถมยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวและควบคุมได้ยาก จึงต้องเอา Firewall ที่

สามารถปรับตัวได้ดีและเร็วแบบ Software Firewall อย่างเช่น Kerio WinRoute Firewall ซึ่ง

สามารถท างานร่วมกับ Firewall อื่น ๆ ได้มากมายไม่ว่าจะเป็น Anti-Virus Engine ชั้นน าเพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ที่สุด 

ภาพที่ 7.4 ไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 11 

สิ่งท่ีไฟร์วอลล์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบได้โดย  

1. บังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัย โดยการก าหนดกฎให้กับไฟร์วอลล์ว่าจะอนุญาตหรือ

ไม่ให้ใช้เซอร์วิสชนิดใด เช่น ป้องกันการ login ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่มาจากภายนอกเครือข่าย หรือปิด

กั้นไม่ให้การจราจร (traffic) จากนอกเครือข่ายเข้ามาภายในเครือข่ายแต่ก็ยอมให้ผู ้ที ่อยู่ภายใน

เครือข่ายสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ เป็นต้น 

2. ท าให้การพิจารณาดูแลและการตัดสินใจด้านความปลอดภัยของระบบเป็นไปได้ง่ายขึ้น 

เนื่องจากการติดต่อทุกชนิดกับเน็ตเวิร์กภายนอกจะต้องผ่านไฟร์วอลล์ การดูแลที่จุดนี้เป็นการดูแล

ความปลอดภัยในระดับของเน็ตเวิร์ก (Network-based Security)  
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3.บันทึกข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าออกเน็ตเวิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ป้องกันเน็ตเวิร์กบางส่วนจากการเข้าถึงของเน็ตเวิร์กภายนอก เช่นถ้าหากเรามีบางส่วนที่

ต้องการให้ภายนอกเข้ามาใช้เซอร์วิส (เช่นถ้ามีเว็บเซิร์ฟเวอร์) แต่ส่วนที่เหลือไม่ต้องการให้ภายนอก

เข้ามากรณีเช่นนี้เราสามารถใช้ไฟร์วอลล์ช่วยได ้

5. ไฟร์วอลล์บางชนิดสามารถป้องกันไวรัสได้ โดยจะท าการตรวจไฟล์ที่โอนย้ายผ่านทาง

โปรโตคอล HTTP, FTP และ SMTP 

6. เป็นจุดรวมส าหรับการรักษาความปลอดภัยและการท า audit (เปรียบเสมือนจุดรับแรง

กระแทกหรือ \"choke\" ของเครือข่าย) 

ข้อจ ากัดของ Firewall หรือสิ่งท่ีไฟร์วอลล์ช่วยไม่ได้ 

1. firewall ไม่สามารถป้องกันการโจมตีที่ไม่ได้กระท าผ่าน firewall เช่น อันตรายที่เกิด

จากเน็ตเวิร์กภายใน ไม่สามารถป้องกันได้เนื่องจากอยู่ภายในเน็ตเวิร์กเองไม่ได้ผ่านไฟร์วอลล์เข้ามา  

2. ไม่สามารถป้องกันการโจมตีที่เข้ามากับ application protocols ต่าง ๆ (เรียกว่าการ 

tunneling) หรือกับโปรแกรม client ที่มีความล่อแหลมและถูกดัดแปลงให้กระท าการโจมตีได้ 

(โปรแกรมที่ถูกท าให้เป็น Trojan horse)  

3. อันตรายจากวิธีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ทุกวันนี้มีการพบช่องโหว่ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน เราไม่

สามารถไว้ใจไฟร์วอลล์โดยการติดตั้งเพียงครั้งเดียวแล้วก็หวังให้มันปลอดภัยตลอดไป เราต้องมีการ

ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ  

4. ไม่สามารถป้องกัน virus ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากจ านวน virus มีอยู่มากมาย จึง

จะเป็นการยากมากที่ firewall จะสามารถตรวจสอบ virus ได้ในทุก ๆ โปรโตคอล ถึงแม้จะมีไฟร์

วอลล์บางชนิดที่สามารถป้องกันไวรัสได้ก็ตาม 
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7.4 วิวฒันาการของไฟรว์อลล ์

ยุคที่ 1 Access Control Lists (การก าหนดเงื่อนไขเข้าถึงเครือข่ายภายใน) 

ในช่วงต้น Firewall จะท างานโดยใช้การก าหนดเงื่อนไขเข้าถึงเครือข่ายภายใน หรือ Access 

Control Lists (ACLs) โดยเฉพาะในเราเตอร์ส ่วนใหญ่ ACLs คือกฎระเบียบที ่เขียนขึ ้นมาเพ่ือ

ตรวจสอบการเข้าถึงจากภายนอกว่า อนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายภายในได้หรือไม่ เช่น การเข้าถึงจาก

ภายนอกของ IP address 172.168.2.2 จะเข้าใช้เครือข่ายภายในไม่ได้ หรือแม้แต่การอนุญาตให้ 

port 80 ของ IP address 172.168.2.2 เข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ IP 10.10.10.201 ได้ 

ACLs มีประโยชน์ตรงที ่สามารถก าหนดได้ว ่าต้องการให้ส่วนใดเข้าถึงบ้าง และยังมี

ประสิทธิภาพสูง แต่ว่าไม่สามารถอ่าน packet headers ก่อนหน้าได้ ACLs จะท าหน้าที่เพียงแค่อ่าน

ข้อมูลการเข้าถึงเท่านั้น ดังนั้นการคัดกรองการเข้าถึงจากภายนอกโดยใช้ ACLs เพียงอย่างเดียวจึงไม่

เพียงพอต่อการป้องกันการคุกคามข้อมูลภายในจากภายนอกได้ 

ยุคที่ 2 Proxy firewalls (การก าหนดตัวกลางเข้าถึงเครือข่ายภายใน) 

Proxy firewalls จะท าหน้าที่เป็นตัวกลาง โดยจะรับค าขอเข้าถึงข้อมูลภายใน โดยอ้างตัวเอง

ว่าเป็นเครือข่ายภายใน หลังจากที่ตรวจสอบค าขอแล้วให้เข้าถึงข้อมูลภายในได้ ก็จะส่งข้อมูลไปให้

เครือข่ายภายใน เครือข่ายภายในก็จะส่งข้อมูลกลับมาให้ Proxy แล้ว Proxy ก็จะท าให้ข้อมูลนั้นเป็น

ส่งไปให้ภายนอก โดยใช้ชื ่อของ Proxy server กระบวนการนี ้ Proxy firewall จะท าหน้าที ่เป็น

สื่อกลางระหว่างเครือข่ายภายในกับภายนอกไม่ให้เชื ่อมต่อกันโดยตรง Proxy firewall สามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมด และยังท าหน้าที่คัดกรองให้ด้วย โดยอ้างอิงจากข้อมูลระดับย่อย การท า 

Access Control จึงเป็นที่น่าสนใจของเหล่าแอดมินเครือข่ายต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชั่นแต่

ละตัวก็ต้องมี proxy เป็นของตัวเองในระดับแอพพลิเคชั่น (application-level) Proxy-firewalled 

เองก็เผชิญปัญหาด้านประสิทธิภาพของการเข้าถึงข้อมูลและข้อจ ากัดด้านการรองรับแอพพลิเคชั่น

ต่างๆ รวมไปถึงการท างานทั่วไปด้วย  
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ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะน าไปสู่ปัญหาด้านการควบคุมข้อมูล ซึ่งอาจท าให้ถูกดึงข้อมูลภายในออกไป

ภายนอกได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าท าไมจึงไม่ค่อยใช้ proxy firewalls กัน แม้ว่า Proxy firewall จะ

เป็นที่นิยมมากในช่วงปี 1990 ปัญหาด้านประสิทธิภาพและการควบคุมข้อมูลก็ท าให้อัตราการน า 

proxy firewalls ไปใช้ในเครือข่ายภายในลดลงไปมาก 

ยุคที่ 3 Stateful Inspection firewalls (การแบ่งการเข้าถึงและติดตาม) 

Stateful inspection หรือ stateful filtering เป็น Firewall ในยุคที ่ 3 ของเทคโนโลยี 

Firewall โดยที่ Stateful filtering จะท าหน้าที่ 2 อย่าง  

หน้าที่แรกคือแบ่งการเข้าถึงโดยใช้พอร์ทปลายทาง (destination port) เช่น tcp/80 = 

HTTP และหน้าที่ที่สองก็คือติดตามสถานะการเข้าถึงข้อมูลโดยดูแลการโต้ตอบระหว่างภายในกับ

ภายนอกตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการเชื่อมต่อ 

หน้าที ่ทั ้งสองที ่กล่าวไปข้างต้นจะช่วยให้การท างานของการควบคุมการเข้าถึงให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น stateful inspection firewalls ไม่เพียงแต่เปิดปิดการเข้าถึงจากภายนอกโดย

อ้างอิงจาก port กับ protocol เท่านั้น แต่ยังดูที ่ประวัติย้อนหลังของ packet ในตารางสถานะ 

packet ด้วย เมื่อ stateful firewalls รับ packet มา ก็จะตรวจสอบในตารางสถานะของ packet 

ว่าเคยเชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือยัง หรือแม้แต่ตรวจดูว่า packet นั้นมาจาก host ภายในหรือไม่ 

หากว่าไม่พบข้อมูลใดๆ packet ก็จะถูกส่งไปตรวจสอบตามกฎระเบียบการเข้าถึงข้อมูลภายใน 

Firewall แบบ stateful filtering จะโปร่งใสและให้ผู ้ใช้งานควบคุมได้ โดยการเพิ ่มการ

ป้องกันที่ซับซ้อนให้กับโครงสร้างข้อมูล แต่ stateful firewalls ก็ยังเผชิญปัญหาด้านการรับมือกับ

ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างเช่น SIP หรือ H.323 

ยุคที่ 4 Unified Threat Management (UTM) (การรวมฟังก์ชันความปลอดภัย) 

Unified Threat Management (UTM) ก ็ ค ื อการรวบรวมการท  า งานของ  stateful 

inspection firewalls, แอนตี้ไวรัส, และ IPS ไว้ในที่เดียวกัน ต่อมา UTM ก็มีฟังก์ชันการรักษาความ

ปลอดภัยเครือข่ายเพิ่มขึ้นให้จ าไว้ว่า UTMs จะต้องอาศัยการท างานของ Firewall แบบ stateful 

inspection ซึ่งจะปูทางการท างานให้ UTM เพราะฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ของ UTM จะท างาน
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บทที่ 7 ไฟร์วอลล ์

ตามระบบรักษาความปลอดภัยที่วางไว้ ดังนั้นหากเงื่อนไข access control วางมาดี การท างานต่างๆ

ใน Firewal ในเครือข่ายก็จะดีตามด้วย ถึงแม้ว่า UTMs จะมีฟังก์ชันด้านความปลอดภัยหลายๆอัน

รวมกัน แต่เทคโนโลยี access control เบื้องต้นของ Firewall ก็ยังเหมือนเดิม 

ยุคที่ 5 Next-generation firewalls (Firewall ยุคล่าสุด) 

Next-generation firewalls (NGFWs) ถ ูกออกแบบข ึ ้นมาให ้ต ่อส ู ้ ก ับแอพพล ิ เคชั่น

และมัลแวร์ที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์หรือมัลแวร์ต่างก็ท าพลาดในการตั้ง

ค่าการเข้าถึงแบบ long-standing port-based เพราะใช้เทคนิคการเลี่ยงตัว port ในการพัฒนา

โปรแกรมซอฟต์แวร์ ทุกวันนี้มัลแวร์ต่างๆก็เลยแฝงตัวติดอยู่กับแอพพลิเคชั่นเข้าไปยังเครือข่ายภายใน 

แล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างตัวมัลแวร์ในเครือข่ายภายในอีกที  

NGFWs จะท าหน้าที ่เป็นแพลทฟอร์มด้านความปลอดภัยที ่จะช่วยตรวจสอบการเข้าใช้

เครือข่ายจากภายนอก Gartner Inc. ก็ได้ท าการวิจัยเทคโนโลยีนี้ แล้วก็อธิบายคุณสมบัติของ NGFWs 

ไว้ดังนี้ 

- Standard capabilities of the first-generation firewall: มีความสามารถเหมือน 

Firewall ยุคแรกๆ: เป ็นเสมือนการรวมฟังก ์ช ันการกรอง packet, การตรวจสอบ stateful 

protocol, network-address translation (NAT), การเชื่อมต่อแบบ VPN, et cetera. ไว้ในที่เดียว 

- Truly integrated intrusion prevention: สามารถป้องกันการบุกรุกจากภายนอกได้

ทั้งหมด: รองรับปัญหาการคุกคามจากภายนอก และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากการท างาน

ของ IPS เมื่อฟังก์ชันการท างานทั้งสองอย่างนี้ท างานร่วมกันผ่าน NGFW ย่อมท างานได้ดีกว่าท างาน

แบบแยกส่วน 

- Full stack visibility and application identification: โปร่งใสและชี้จุดได้: สามารถ

บังคับใช้เงื ่อนไขการเข้าถึงเครือข่ายภายในในระดับแอพพลิเคชั ่น โดยไม่ต้องอาศัย port และ 

protocol 
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- Extra firewall intelligence: เป็น Firewall ขั้นสูง: สามารถรับข้อมูลจากภายนอกเข้า

มาและประมวลผลเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยของตัวเอง เช่น สร้างแบล็คลิสการเข้าถึงที่ไม่น่า

ไว้ใจ และสร้างไวท์ลิสของการเข้าถึงที่อนุญาตให้ใช้เครือข่ายภายในได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างการ

เข้าถึงต่างๆให้ผู้ใช้งานหรือกลุ่มผู้ใช้งานได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานที่แอคทีฟในระบบ 

- Adaptability to the modern threat landscape: ปรับตัวเข้ากับการคุกคามต่าง ๆ

ได้ รองรับการอัพเกรดเพ่ือเชื่อมต่อกับส่วนข้อมูลใหม่ ๆ ได้ และยังรองรับเทคนิคใหม่ๆที่ใช้ตรวจสอบ

การคุกคามท่ีอาจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

- In-line support รองรับการท างานที่ลดลงหรือการหยุดท างานของระบบ 

7.5 ชนิดของไฟรว์อลล ์

ชนิดของไฟร์วอลล์แบ่งตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมแบ่งได้เป็น 3 ชนิด

ดังนี้ 

1. Packet Filtering 

Packet Filter คือเราเตอร์ที่ท าการหาเส้นทางและส่งต่อ (route) อย่างมีเงื ่อนไข โดยจะ

พิจารณาจากข้อมูลส่วนที่อยู่ในเฮดเดอร์ (header) ของแพ็กเก็ตที่ผ่านเข้ามา เทียบกับกฎ (rules) ที่

ก าหนดไว้และตัดสินว่าควรจะทิ้ง (drop) แพ็กเก็ตนั้นไปหรือว่าจะยอม (accept) ให้แพ็กเก็ตนั้นผา่น

ไปได้ ส่วนมากจะติดตั้งอยู่บน router จึงเรียก Firewall ชนิดนี้ว่า Screening Router 

ข้อดีของ Screening Router 

- ราคาถูกเพราะเป็นคุณสมบัติที่มีใน router อยู่แล้ว 

- หาก Network ไม่ใหญ่มากนักสามารถใช้งานแทน Firewall ได ้

- การใช้ Screening Router ควบคู่กับ Firewall จะช่วยแบ่งภาระของ Firewall ได้มาก 

- สามารถใช้ป้องกันบางประเภทที่ Firewall ไม่สามารถป้องกันได ้
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บทที่ 7 ไฟร์วอลล ์

ข้อเสียของ Screening Router 

- การใช้งานยาก และไม่มีมาตรฐานกลาง 

- ไม่สามารถก าหนดกฎที่ซับซ้อนได้ และมีความสามารถจ ากัด 

- อาจท าให้ Network ช้าได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.5 ไฟร์วอลล์ชนิด Screening Router ท าหน้าที่ Packet Filtering 

ที่มา : Elizabeth et al. (2000: 143) 

 

ข้อดีของ Packet Filtering 

- ไม่ข้ึนกับแอพพลิเคชัน  

- มีความเร็วสูง 

- รองรับการขยายตัวได้ดี 

 ข้อเสียของ Packet Filtering 

- บางโปรโตคอลไม่เหมาะสมกับการใช้ Packet Filtering เช่น FTP  

 

 



รู้ทันกฎหมายดิจิทัล 

 

129 

 

2. Proxy 

Proxy หรือ Application Gateway เป็นแอพพลิเคชันโปรแกรมที่ท างานอยู่บนไฟร์วอลล์ที่

ตั้งอยู่ระหว่างเน็ตเวิร์ก 2 เน็ตเวิร์ก ท าหน้าที่เพิ่มความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์กโดยการควบคุม

การเชื่อมต่อระหว่างเน็ตเวิร์กภายในและภายนอก Proxy จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้มากเนื่องจาก

มีการตรวจสอบข้อมูลถึงในระดับของแอพพลิเคชันเลเยอร์ (Application Layer)  

การท างานของ Proxy 

เมื ่อไคลเอนต์ต้องการใช้เซอร์วิสภายนอก ไคลเอนต์จะท าการติดต่อไปยัง Proxy ก่อน 

ไคลเอนต์จะเจรจา (negotiate) กับ Proxy เพ่ือให้ Proxy ติดต่อไปยังเครื่องปลายทางให้ เมื่อ Proxy 

ติดต่อไปยังเครื่องปลายทางให้แล้วจะมีการเชื่อมต่อ (connection) 2 การเชื่อมต่อ คือ ไคลเอนต์กับ 

Proxy และ Proxy กับเครื่องปลายทาง โดยที่ Proxy จะท าหน้าที่รับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลให้ใน 2 

ทิศทาง ทั้งนี้ Proxy จะท าหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะให้มีการเชื่อมต่อกันหรือไม่ จะส่งต่อแพ็กเก็ตให้

หรือไม ่

 

ภาพที่ 7.6 ไฟร์วอลล์ชนิด Proxy  

ที่มา : hrouhani (2016) 
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บทที่ 7 ไฟร์วอลล ์

ข้อดีของ Application Level Firewall (Proxy) 

- สามารถควบการต ิดต ่อส ื ่ อสารระหว ่าง Internet ก ับ Network ในระดับ 

Application เท่านั้น ท าให้ลดความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามใน ระดับ Network Layer 

- -สามารถเพิ่มหน้าที่อย่างอื่นเข้าไปได้ เช่นการควบคุมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ ไม่

ต้องการได ้

- สามารถท าการแคชข้อมูลไว้ที่ตัว proxy ส าหรับข้อมูลที่ใช้บ่อย ท าให้เพิ่มความเร็ว

ในการใช้งานในครั้งต่อไป 

- การใช้งานแบนด์วิดธ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

- มีความสามารถในการตรวจสอบผู้ใช้ (User Authenticate) 

- มีความสามารถในการกลั่นกรองเนื้อหาได้ (Content Filtering) 

ข้อเสียของ Application Level Firewall (Proxy) 

- ใช้ได้กับ Application บางตัวเท่านั้น 

- ไม่สามารถใช้งานกับ Application ที่ต้องการการสื่อสารโดยตรงแบบ end-to-end 

ได ้

- เสี่ยงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัว 

- จ าเป็นต้องมี proxy หลายตัวหากต้องการใช้งานหลาย Application 

- อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาคอขวดได้ 

- เสี่ยงต่อการโดนโจมตีแบบ DoS 

3. Stateful Inspection Technology 

Stateful Inspection เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้าไปใน Packet Filtering โดยในการพิจารณา

ว่าจะยอมให้แพ็กเก็ตผ่านไปนั้น แทนที่จะดูข้อมูลจากเฮดเดอร์เพียงอย่างเดียว Stateful Inspection 

จะน าเอาส่วนข้อมูลของแพ็กเก็ต (message content) และข้อมูลที่ได้จากแพ็กเก็ตก่อนหน้านี้ที่ได้ท า

การบันทึกเอาไว้ น ามาพิจารณาด้วย จึงท าให้สามารถระบุได้ว่าแพ็กเก็ตใดเป็นแพ็กเก็ตที่ติดต่อเข้ามา

ใหม่ หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้ว 
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ภาพที่ 7.7 ไฟร์วอลล์ชนิด Stateful Inspection Technology 

ที่มา : hrouhani (2016) 

ข้อดีของ Stateful Firewall 

- ใช้งานง่าย เพราะถูกออกแบบมาท าหน้าที่ Firewall โดยเฉพาะ 

- ประสิทธิภาพสูง เพราะถูกออกแบบมาท าหน้าที่ Firewall โดยเฉพาะ 

- สามารถท า IDS เพ่ือป้องกันการโจมตีได้ 

- การก าหนด Access Ruleท าได้ง่าย 

- สามารถเพ่ิมบริการอ่ืน ๆ ได ้

- มีความสามารถในการท า Authentication 

- การสื่อสารระหว่าง Firewall กับ Administration Console มีความปลอดภัยสูง 

 

 

 



 

132 
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ข้อเสียของ Statefull Firewall 

- ราคาแพง 

- มีความเสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบในระดับ OS ที่ตัว Firewall ติดต้ัง 

- ผู้ใช้จ าเป็นต้องอาศัยผู้ผลิตค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ Firewall ประเภท Network 

Appliance คือ เป็นทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่ใช้ Stateful Inspection Technology ได้แก่ Check Point 

Firewall-1, Cisco Secure Pix Firewall และ SunScreen Secure Net และส ่วนท ี ่ เป ็น open 

source แจกฟรี ได้แก่ NetFilter ใน Linux (iptables ในลีนุกซ์เคอร์เนล 2.3 เป็นต้นไป)  

บทสรปุ 

 ไฟร์วอลล์เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ได้ ไฟร์

วอลล์ท าหน้าที่เป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสาร โดยการก าหนดกฎและระเบียบมาบังคับใช้ โดยเฉพาะเรื่อง

ของการดูแลระบบเครือขา่ย องค์กรธุรกิจทั่วไปมักจะติดตั้งระบบนี้ไว้เพ่ือท าหน้าที่คอยดักจับ  ป้องกัน

และตรวจสอบการบุกรุก รวมถึงการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอก    

วิวัฒนาการของไฟร์วอลล์มีทั้งหมด 5 ยุค คือ ยุคที่ 1 Access Control Lists  ยุคที่ 2 Proxy 

firewalls  ยุคที่ 3 Stateful Inspection firewalls  ยุคที่ 4 Unified Threat Management (UTM)  

ยุคที่ 5 Next-generation firewalls (Firewall ยุคล่าสุด)  และชนิดของไฟร์วอลล์แบ่งตามเทคโนโลยี

ที ่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมแบ่งได้เป็น 3 ชนิด   ดังนี ้  1. Packet Filtering 2. Proxy 3. 

Stateful Inspection Technology 
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ค าถามทา้ยบท 

1. จงบอกความหมายของไฟร์วอลล์ 

2. ไฟร์วอลล์แบบฮาร์ดแวร์มีความแตกต่างจากไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์อย่างไร จงอธิบาย 

3. จงอธิบายวิวัฒนาการของไฟร์วอลล์มีก่ียุค  อะไรบ้างจงอธิบาย 

4. จงบอกถึงข้อจ ากัดของ Firewall มีอะไรบ้าง  

5. จงอธิบายชนิดของไฟร์วอลล์  
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บทที่ 7 ไฟร์วอลล ์
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทท่ี 8 

จริยธรรมกบัสงัคมยุคสารสนเทศ  

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของจริยธรรม 
2. ความเป็นส่วนตัว 
3. ความถูกต้องแม่นย า 
4. ความเป็นเจ้าของ 
5. การเข้าถึงข้อมูล 
6. พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 

7. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 
2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความหมายของจริยธรรม 
3. เพื่อให้ผู ้ศึกษาสามารถอธิบายกรอบแนวคิดทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมยุค

สารสนเทศ 
4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื ้อหาบทเรียนเกี ่ยวกับจริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ  ความหมายของ
จริยธรรม 

2. อธิบายกรอบแนวคิดทางด้านจริยธรรมที่เกี ่ยวข้องกับสังคมยุคสารสนเทศ ความเป็น
ส่วนตัว ความถูกต้องแม่นย า ความเป็นเจ้าของ การเข้าถึงข้อมูล และพฤติกรรมการกลั่น
แกล้งบนโลกออนไลน์   

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อยกตัวอย่างจริยธรรมกับสังคมยุค
สารสนเทศ ตามกรออบแนวคิดทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมยุคสารสนเทศทั้ง 4 
ด้านตามที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้งอธิบายและน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้
นักศึกษากลุ่ม ๆ อื่นได้ซักถาม  
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บทที่ 8 จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื ่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน

ดังกล่าว 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชารู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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    ระบบข้อมูลสารสนเทศนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย แผนกสารสนเทศเพื่อการจัดการมีนโยบายที่แน่นอนใน

การจัดการข้อมูลให้เกิดความปลอดภัย ใช้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ ซึ ่งเราจะกล่าวถึง

รายละเอียดในบทนี้ จริยธรรมก็เป็นสิ่งส าคัญของผู้ที่ท างานและผู้ที่เกี่ยวข้องกันเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไว้และให้ความส าคัญ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ [Information Technology (IT) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องการกระจายอ านาจ ทรัพย์สิน สิทธิ และความ

รับผิด (Obligation) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ท าให้เกิดผู้แพ้ ผู้ชนะ ผู้ได้ประโยชน์ จาก

ภาวะเช่นนี้ท าให้เกิดการกระท าที่เป็นความรับผิดชอบด้านจริยธรรมและด้านสังคมข้ึน จริยะธรรมของ

นักคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชอบธรรม เพราะคนเรา

ย่อมรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกหาก ไม่มีความเที่ยงธรรมหรือซึ่งสัตย์ในเรื่องของข้อมูลข่าววารแล้วย่อม

ล่อแหลมต่อความเสียหายในองค์กรมีตัวอย่าง เช่น พนักงานในองค์กรได้ขายข้อมูลส าคัญของบริษัท

โดยที่เขาไม่ได้ค านึงหรือรับรู้ถึงล าดับชั้นความลับข้อมูลขององค์กร และก็ไม่ได้คิดที่จะปกป้องข้อมูล

ขององค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานคนดังกล่าวจะต้องมีจิตส านึกในเรื่องการรักษาข้อมูลขององค์กร

ที่ตนสังกัดอยู่ ด้วยเหตุนี้จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงมีความส าคัญ 

 

 

 

 

จรยิธรรมกบัสงัคมยุค

สารสนเทศ 
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บทที่ 8 จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 

8.1 ความหมายของจริยธรรม 

 จริยธรรม  หมายถึง  แบบแผนความประพฤติหรือความมีสามัญส านึกต่อสังคมในทางที่ดี  
โดยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว  ขึ้นอยู่กับกลุ่มสังคมหรือการยอมรับในสังคมนั้น ๆ เป็นหลัก  โดยส่วนใหญ่
จริยธรรมจะเกี่ยวข้องกับการคิดและตัดสินใจได้ว่าสิ่งไหน ควร-ไม่ควร  ดี-ไม่ดี  ถูก-ผิด เช่น  นายเอ
ลอกข้อสอบปลายภาคของนางสาวบี การลอกข้อสอบดังกล่าวของนายเอ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
แต่เป็นสิ่งที่คนในสังคมการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า  ถือได้ว่านายเอขาดจริยธรรมทางด้าน
การศึกษาที่ด ี

จริยธรรมกับกฎระเบียบ คนที่ “มีจริยธรรม” อาจหมายถึง คนที่ในกลุ่มสังคมยอมรับว่ามี
สามัญส านึกที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมโดยรวม คนที่ “ขาด
จริยธรรม” เป็นคนที่กลุ่มในสังคมไม่ยอมรับ การควบคุมให้คนมีจริยธรรมที่ดีนั้นอาจใช้ข้อบังคับกฎ
หรือระเบียบของสังคมมาเป็นส่วนสนับสนุน เพ่ือชี้ชัดลงไปว่า ถูกหรือผิด 

สุชาดา นันทะไชย (2547) ได้อธิบายความส าคัญของจริยธรรมว่ามีประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต และการพัฒนาสังคม กล่าวคือ 

1. ในแง่ท่ีจริยธรรมมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต คนที่มีจริยธรรมย่อมมีเครื่องมือที่ช่วยให้
คิด ให้กระท าในสิ่งที่ดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและจูงใจให้
กระท าในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา ซ ้ายังสร้างความส าเร็จความเจริญให้แก่ชีวิตตนเอง รู้จักที่จะใช้
ความรู้ความสามารถที่มีในทางที่สร้างประโยชน์ได้เต็มที่ ดังเช่นตัวอย่างที่มีให้เห็นว่านิสิตที่มีความ
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ก็ย่อมประสบความส าเร็จในการเรียน ส่วนผู้ที่เกียจคร้าน ขาดความ
เอาใจใส่ในหน้าที่ ก็ย่อมพบกับปัญหาสอบตก เรียนซ ้าหรือต้องออกบ้าง ผู้ให้บริการที่มี กิริยามารยาท
สุภาพ อ่อนน้อม มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน ก็ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับความชื่นชมและสนับสนุนมากกว่าผู้ที่มี
กริยาวาจา หยาบคาย ฯลฯ 

2. ในแง่ที่จริยธรรมมีความส าคัญต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมกลุ่มย่อย เช่น ครอบครัว เพื่อน
ฝูง หรือสังคมกลุ่มใหญ่ เป็นต้นว่า สังคมอาชีพสังคมชุมชน สังคมชาติ สังคมโลกก็ตาม ล้วนแล้วแต่
ได้รับประโยชน์จากการมีจริยธรรมของคนในแต่ละสังคมด้วย เมื่อสมาชิกในสังคมประพฤติตามหลัก
จริยธรรม สมาชิกเองเป็นผู้ได้รับความสุข ความเจริญ ก็ย่อมเป็นผลให้สังคมไทยส่วนรวม มีความสุข
ความเจริญไปด้วย 
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ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล (2551) ได้อธิบายค าว่า จริยธรรม หมายถึง 
ความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องที่เป็นตัวแทนศีลธรรมที่เป็นอิสระในการเลือกที่เป็นการชักน าพฤติกรรม
บุคคล เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) และระบบสารสนเทศ ท าให้เกิดปัญหาความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและสังคม เพราะ 2 สิ ่งนี ้ท าให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงด้านสังคม ในบางครั ้งการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมน ามาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ สามารถท าให้เกิดการกระจายอ านาจในองค์กร การบุกรุกสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน
หรือของคู่แข่งขัน การตกงาน การประกอบอาชญากรรมข้อมูล ตลอดจนการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เป็นต้น 

จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงจริยธรรมที่เกี ่ยวข้องกับสังคมยุค
สารสนเทศ จะพูดถึงประเด็นหรือกรอบแนวคิดทางด้านจริยธรรมที่ตั ้งอยู่บนพ้ืนฐาน 4 ประเด็น 

ด้วยกันคือ ความเป็นส่วนตัว, ความถูกต้องแม่นย า, ความเป็นเจ้าของและการเข้าถึงข้อมูล  (Turban 
et al., 2004) ดังภาพที่ 8.1  

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพที่ 8.1 กรอบแนวคิดทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมยุคสารสนเทศ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก (Turban et al., 2004: 318) 
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8.2 ความเป็นส่วนตวั 

หมายถึง สิทธิ์ส่วนตัวของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่จะคงไว้ซึ่งสารสนเทศที่มีอยู ่นั้น  
เพื่อตัดสินว่าสารสนเทศดังกล่าวสามารถเปิดเผยหรือยินยอมให้ผู ้อื ่นน าไปใช้ประโยชน์ต่อ หรือ
เผยแพร่ได้หรือไม่ หากมีการน าไปใช้จะมีการจัดการกับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของสิทธิ์
ควรที่จะได้รับรู้ และด้วยเหตุที่สังคมยุคสารสนเทศมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งข้อมูลมีการ
เผยแพร่และเรียกใช้งานกันอย่างมากมาย 

การควบคุมไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวกันนั้นอาจท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะ
ในยุคของอินเทอร์เน็ตที่เฟ่ืองฟูและคนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย เราอาจพบเห็นการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไป เช่น มีการใช้โปรแกรมติดตามและส ารวจพฤติกรรมของผู้ที่ใช้งานบนเว็บ
ไซท์และแอบเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายนั้นไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ มีการน าฐานข้อมูลส่วนตัวรวมถึง
อีเมล์ของสมาชิกผู้ใช้งานบนเครือข่ายส่งให้กับบริษัทผู้รับท าโฆษณาออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายว่าผู้ใช้รายใดเหมาะกับกลุ่มสินค้าที่จะโฆษณาประเภทไหนมากที่สุด จากนั้นก็จัดส่ง
โฆษณาไปให้ผ่านอเีมล์เพื่อน าเสนอขายสินค้า เป็นต้น 

การกระท าดังกล่าวผู้ใช้งานไม่มีทางทราบเลยว่าข้อมูลของตนนั้นได้ถูกน าไปใช้กับแหล่งข้อมูล
ที่ไหนบ้าง มีข้อมูลส่วนใดบ้างที่ถูกน าไปใช้ ใครเป็นผู้น าไปใช้ และจะก่อให้เกิดความไม่เป็นส่วนตัว
ตามมาอย่างไร 

การที่อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้น บริษัทหรือนายจ้างอาจมีการใช้
ระบบตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมของลูกจ้าง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการท างานโดยรวม 
เช่น  น าระบบกล้องวิดีโอวงจรปิดมาตรวจสอบและติดตามดูพฤติกรรมการท างานของลูกจ้าง รวมถึง
การใช้โปรแกรมตรวจสอบพฤติกรรมการท างานของพนักงานบางประเภท ซึ่งผู้บริหารหรือหัวหน้างาน
สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา 

ประเด็นนี้ถึงแม้นายจ้างจะไม่ได้ท าผิดกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการตรวจสอบการ
ท างานของพนักงานโดยปกติ แต่ก็ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรม เนื่องจากพฤติกรรมของ
พนักงานถูกแอบดูอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้พนักงานไม่มีความเป็นส่วนตัวนั่นเอง 
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ความเป็นส่วนตัวนี้ อาจหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวได้ เช่น ในกรณีของบางบริษัทที่

ต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า อาจมีการประกาศแจ้งหรือสอบถามลูกค้าก่อนที่จะเข้าใช้

บริการว่าจะยอมรับที่จะให้น าข้อมูลส่วนตัวนี้ไปเผยแพร่หรือน าไปให้กับบริษัทอื่น เพื่อใช้งานอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือไม่   จะพบเห็นได้จากผู้ให้บริการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทั้งหลายที่ให้ใช้งานฟรี ๆ เพ่ือ

แลกกับรายได้ค่าโฆษณาที่ผู้ให้บริการรายนั้นจะได้มา  เช่น บริการฟรีอีเมล์  บริการพื้นที่เก็บข้อมูล  

บริการใช้งานโปรแกรมฟรี  เป็นต้น  ซึ ่งผู ้ที ่ประสงค์จะเข้าใช้งานจ าเป็นจะต้องกรอกและให้

รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเสียก่อน  จากนั้นจึงจะสามารถเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์และใช้งานได้ในที่สุด 

เป็นต้น 

8.3 ความถูกตอ้งแม่นย า 

ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูลข่าวสาร เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงมากเช่นเดียวกัน ข้อมูลและ

สารสนเทศที่ถูกน าเสนอ เผยแพร่ มีการเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายในยุคของสังคมสารสนเทศนั้น อาจมี

บางประเด็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง มีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก ตลอดจนความน่าเชื่อถือมีค่อนข้าง

น้อย การน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้งานอาจก่อให้เกิดผลเสียหายได้ในกรณีที่ผู ้ใช้งานขาดการ

วิเคราะห์รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ดีพอ จริยธรรมส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่เผยแพร่หรือ

น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จึงควรตระหนักว่า การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศนั้น ควรเป็นข้อมูลที่มี

การกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลมีความแม่นย าและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดย

ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ กับผู้ใช้งาน 

ตัวอย่างของการขาดจริยธรรมในประเด็นนี ้ เราอาจพบเห็นแหล่งข่าวทางอินเตอร์เน็ต  

หนังสือพิมพ์ หรือรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยเนื้อหาที่น าเสนออาจมีทั้งข้อมูลจริง  

ข้อมูลที่สร้างขึ้นเอง หรือข่าวสารที่ไม่ได้มีการกลั่นกรอง เมื่อผู้ใช้งานอ่านหรือน าไปตีความ และเข้าใจ

ว่าข่าวสารนั้นเป็นเรื่องจริง อาจท าให้เกิดความผิดพลาดต่อสังคมโดยรวมและส่งผลกระทบต่อบุคคลที่

เกี่ยวข้องได้  ดังนั้นการรับข้อมูลข่าวสารมาใช้จึงควรมีการตรวจสอบ  ตีความและวิเคราะห์พิจารณา

ให้ดีเสียก่อน ผู้ใช้งานสารสนเทศจึงควรเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือได้ และ

สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้โดยง่าย 
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จริยธรรมในประเด็นของความถูกต้องแม่นย า อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรอบคอบของผู้ที่

น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูล การขาดการดูแลเอาใจใส่กับข้อมูลอย่างดีพอ ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลต่าง 

ๆ ให้เป็นปัจจุบัน  รวมถึงมีการบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่ผิดพลาด เมื่อน าข้อมูลข่าวสารที่

ผิดพลาดนั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจก็อาจท าให้เกิดผลเสียได้  ประเด็นนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ผู้ที่มี

หน้าที่เกี่ยวข้องต้องแสดงออกถึงการมี “จริยธรรมที่ดี” ด้วยการรับผิดชอบต่อสิ่งผิดพลาดทีเกิดขึ้น 

รวมถึงปรับปรุง แก้ไขรายการต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและเพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และ

ก่อให้เกิดผลเสียหายน้อยที่สุด 

8.4 ความเป็นเจา้ของ 

สังคมยุคสารสนเทศที่มีการเผยแพร่และน าเสนอข้อมูลได้อย่างง่ายดาย มีเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ทันสมัยสนับสนุนวิธีการจัดสร้างและเผยแพร่ที่ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบ ท าซ ้า

หรือล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นสิทธิ์โดยชอบในการแสดงความเป็นเจ้าของชิ้นงานนั้น ๆ ของบุคคล

หรือบริษัทผู้ท าการผลิต  การละเมิดดังกล่าวอาจท าได้โดยที่เจ้าของผลงานได้รับผลกระทบทั้งโดยตรง

และโดยอ้อม 

ผลกระทบโดยตรงเช่น ยอดจ าหน่ายสินค้านั้นลดลง เนื่องจากมีคนหันไปซื้อของที่ท าซ ้ามาก

ขึ้น ท าให้รายได้ลดลง ส่วนผลโดยอ้อม เช่น ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เสียหายแก่บริษัท เนื่องจากมีการ

ดัดแปลง ต่อเติมข้อมูลแนะน าไปใช้ในทางที่ผิดและผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่บริษัทได้กระท าขึ้น เป็นต้น 

ตัวอย่างของการขาดจริยธรรมประเด็นนี้ ได้แก่ การท าซ ้าหรือผลิตซีดีเพลง ซีดีภาพยนตร์

รวมถึงซีดีโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ออกมาจ าหน่ายในตลาดมืดอย่างมากมาย โดยเฉพาะอุปกรณ์

สนับสนุนในการบันทึกข้อมูลซ ้าได้นั้น มีการผลิตขึ้นมาอย่างมากและมีแนวโน้มที่ถูกลง เช่น การ 

download โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ท าให้ผู้ใช้ตามบ้านก็สามารถบันทึกข้อมูลซ ้าและน าไปใช้งานต่อ

ได้อย่างง่ายดาย  กรณีของข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เผยแพร่ไปยังผู ้ใช้งานทั ่วไปก็เช่ นเดียวกัน ข้อมูล

บางอย่างอาจถูกลักลอบและขโมยเผยแพร่ได้ ผู ้ให้บริการบางรายจึงต้องชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น

เกี่ยวกับการประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ต่าง ๆ ไว้ภายในเว็บไซต์แห่งนั้นด้วย 
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อย่างไรก็ดี  ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตอาจมีแนวทางป้องกันการท าซ ้าข้อมูลหรือเอาข้อมูลนั้นไปใช้

ต่อโดยใช้เทคโนโลยีการป้องกันแบบต่าง ๆ เช่น มีการใช้ serial number ซึ่งเป็นรหัสที่ได้จากการซื้อ

โปรแกรมที่ขายโดยผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่าย เพื่อเอาไว้ตรวจสอบการใช้โปรแกรมของผู้ที่เอาไปใช้

ว่ามีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ หรือมีการใช้เทคนิคของการเข้ารหัสส าหรับป้องกันการท าซ ้าหรือคัดลอก

ซีดีต้นฉบับ รวมถึงการให้ลูกค้าท่ีน าโปรแกรมไปใช้ต้องท าการลงทะเบียนการใช้งานไปยังบริษัทผู้ผลิต

เพ่ือตรวจสอบการใช้งานด้วย  

8.5 การเขา้ถงึขอ้มูล 

ข้อมูลที่มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลายนั้น  อาจจะมีการก าหนดสิทธิ์การ

เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ต่างระดับกัน โดยผู้ท าหน้าที่ดูแลระบบ  จะเป็นผู้ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

ว่าใครควรใช้งานในระดับใด และใช้ในระดับใดได้บ้าง ซึ่งบางหน่วยงานอาจก าหนดสิทธิ์ให้ได้เฉพาะ

กับพนักงานบางคนหรือบางแผนกที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น  หากเป็นพนักงานคนอื่น ๆ ก็ไม่สามารถ

ใช้ได ้

บางแห่งอาจจะก าหนดให้บุคคลภายนอกให้ใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือไม่สามารถเข้าใช้

งานได้เลย  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ข้อมูลการค้นคว้า หรือใช้อ้างอิงซึ่งมีการเก็บไว้เป็น

ฐานข้อมูล อาจก าหนดสิทธิ์ให้เข้าใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วเท่ านั้น บุคคลอื่นที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกอาจจะเข้าไปใช้บริการต่าง ๆ นั้นไม่ได้ เป็นต้น 

เหตุที่ต้องมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเช่นนี้  ก็เพราะในความเป็นจริงองค์กรไม่

สามารถทราบได้ว่าใครบ้างที่ “ประสงค์ดี”  และใครบ้างที่ “ประสงค์ร้าย” ต่อองค์กร เนื่องจากใน

ปัจจุบันสารสนเทศมีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายมากยิ่งขึ้น  ข้อมูลต่าง ๆ และ

การเข้าถึงข้อมูลจึงกระจายมากขึ้นตามไปด้วย ข้อมูลบางอย่างที่มีความส าคัญอาจรั่วไหล  หรือถูก

เผยแพร่ได้โดยที่หน่วยงานนั้น ๆ ไม่อาจทราบได้  ดังนั้นการก าหนดสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะ

บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงสามารถป้องกันปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่ง 
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8.6 พฤติกรรมการกล ัน่แกลง้บนโลกออนไลน ์

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีพัฒนาการอย่าง ต่อเนื่องและไร้ขีดจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อินเทอร์เน็ต ได้กลายเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารที่แทรกซึม ไปทุกมิติของคนในสังคม ท าให้คนใน

สังคมสามารถ เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อออนไลน์กันเป็นจ านวนมากผ่าน ทางการใช้อุปกรณ์อิเล็กโทนิคต่าง 

ๆ ในปัจจุบัน เช่น Tablet โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบ

พกพา  ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา ได้ถูกพัฒนาให้สามารถท าหน้าที่ หลาย ๆ อย่าง ได้ในเครื่อง

เดียวกัน ทั้งการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การแชทผ่านระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

Facebook, Twitter หรือ Line ส่งผลให้คนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น 

สามารถสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ทางสังคมออนไลน์ได้มากขึ้น ด้วยสมบัติการท างานดังกล่าว ของ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก  เพราะเป็นสิ่งที่ตอบสนอง

ความต้องการในการใช้เพื่อสื่อสารของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้ เป็นอย่างดี ดังนั้นอุปกรณ์เทคโนโลยี

สื่อสารต่าง ๆ จึง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้วัยรุ่นได้สร้างและแสดงอัตลักษณ์ตัวตน สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มเพ่ือน รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ทางเพศ ตลอดจนใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการท าร้ายหรือ

รังแกกันผ่านพื้นที่สาธารณะบนโลกออนไลน์ได้มากข้ึน 

ความหมายพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 

โลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีสมาร์ทโฟน เกิดขึ้น

ท าให้ใคร ๆ ก็เข้าถึงโลกออนไลน์ได้แม้ไม่มีคอมพิวเตอร์ แค่เพียงสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์เพื่อ กดเปิด

แอปพลิเคชันก็สามารถย่อทุกความไกลห่างให้เชื่อมต่อกันได้ภายในเสี้ยววินาที แต่เทคโนโลยี แบบนี้ก็

เหมือนดาบสองคม ที่มีช่องโหว่ให้เกิดการรังแกหรือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) 

ซึ่งอาจท าให้ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งเสียสุขภาพจิตและอาจยกระดับเป็นโรคซึมเศร้าได้ ภัยร้ายใกล้ตัวอย่าง 

Cyberbullying ไม่ใช่เรื่องใหม่ และสมัยนี้ก็เริ่มมีการระบาดของ Cyberbullying มากขึ้น  
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การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)  เป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

หรือคุกคามผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีการซ ้าแล้วซ ้าเล่าโดยไตร่ตรองไว้แล้ว จาก 

U.S. Legal Definitions ให้ค านิยามว่า "การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ อาจหมายถึงการประกาศข่าวลือ 

หรือค านินทาเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดการรังเกียจแก่จิตใจต่อผู้อื่น หรืออาจ

หมายถึง คุกคามเหยื่อโดยเผยแพร่เนื้อหาที่ท าลายชื่อเสียงหรือท าให้เกิดความขายหน้า  

การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) คืออะไร 

มูลนิธิยุวพัฒน์ (2563) ได้ให้ความหมาย Cyberbullying คือ การใช้เครื่องมือสื่อสารอย่าง

โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คนอื่น ๆ สามารถเห็นได้ มี

การแชร์ต่อ หรือมีการพูดถึงประเด็นนั้น ๆ ต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 

แชท หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือหลักในการรังแกหรือกลั่นแกล้งกัน ยกตัวอย่างเช่น การโพสต์ 

การแชร์ หรือการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จของ บุคคลอื่น ซึ่งมักจะเป็นข้อความหรือเนื้อหาในทางให้ร้าย 

กระท าการอันใดที่ส่งผลให้เกิดความอับอายต่อผู้อ่ืน และบางทีก็อาจเป็นการกระท าที่เลยเถิดถึงขั้นผิด

ต่อกฎหมาย จริยธรรม รวมไปถึงเป็นการละเมิด สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอีกด้วย 

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social 

tool) เพื ่อใช้สื ่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social network) ผ่านทางเว็บไซต์ และ

โปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  

สื่อสังคม (Social media) หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมี ส่วน

ร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถ มี

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง โดยสื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน 

เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ทวิตเตอร์  วิกิพีเดีย เป็นต้น 
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ตัวอย่างของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)   

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) (2563) ได้อธิบาย การกลั่นแกล้งกันใน

โลกออนไลน์ สามารถกระท าได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้  

1. การโจมตี ขู่ท าร้าย หรือใช้ถ้อยค าหยาบคาย การโพสต์ด่าทอ พูดจาส่อเสียด ให้ร้าย หรือขู่

ท าร้าย ผ่านช่องทางการสนทนา หรือโพสต์ อย่างโจ่งแจ้งที่หน้าโซเชียลมีเดียของผู้ถูกกระท า เช่น 

แชทเฟซบุ๊กหรือไลน์มาว่าจะดักท าร้าย เมื่อเจอ หน้ากันที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตาม เป็นต้น  

2. การคุกคามทางเพศแบบออนไลน์ โดยการพูดจาคุกคามทางเพศผ่านโซเชียลมีเดีย การ

บังคับให้แสดงพฤติกรรมทางเพศผ่าน กล้อง การส่งภาพหรือวิดีโอโป๊เปลือยมาให้โดยที่ผู ้รับไม่ได้

ต้องการ การแฉคลิปอนาจารของเหยื่อหรือตัดต่อ ภาพโป๊เปลือยไปโพสต์ ในสื่อโซเชียลเพื่อให้ได้รับ

ความอับอาย เป็นต้น 

3. การแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น โดยเฉพาะกรณีเปิดเผยรหัสผ่านทางโซเชียลของตนเองให้

ผู้อื่นรู้ ยกตัวอย่าง เช่น ให้เพื่อนสมัครเฟซบุ๊กหรือไลน์ให้ เคสนี้ก็อาจโดนรังแกด้วยการถูกสวมรอยใช้

เฟซบุ๊กของตัวเองโพสต์ ข้อความหยาบคายให้ร้ายบุคคลอื่นโพสต์รูปโป๊ คลิปวิดีโอลามก หรือสร้าง

ความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ  

4. การแบล็เมล์กัน โดยน าความลับหรือภาพลับของเพื่อนหรือบุคคลที่รู้จักมาเปิดเผยผ่าน

เครือข่ายสังคม ออนไลน์และมีการแชร์ต่อกันไปอย่างกว้างขวาง หรือการใส่ร้ายป้ายสี เช่น ตัดต่อ

รูปภาพน่าเกลียด ๆ หรือ การแอบถ่าย ภาพหลุดที่น่าข ามาโพสต์ประจาน และแสดงความคิดเห็น

อย่างสนุกสนานจนเกินเลย  

5. การหลอกลวง มีทั้งการหลอกลวงให้หลงเชื่อ นัดให้ออกมาเจอเพื่อท ามิดีมิร้าย หรือการ

หลอกลวงให้ ผู้เสียหายโอนเงินไปให้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  

6. การสร้างกลุ่มในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะ อย่างที่เราเห็นคนตั้งเพจแอนตี้ โจมตีบุคคล

หนึ่งขึ้นมา มีการจับผิดทุกอิริยาบถ แล้ว น ามาถกประเด็นให้เกิดความเสียหายต่อคนที่ตัวเองไม่ชอบ 

หรืออาจมีการโน้มน้าวให้คนอ่ืนรู้สึกรังเกียจ และกีดกันให้ออกจากกลุ่ม จากสังคมที่อยู่ บางครั้งก็เลย

เถิดถึงขนาดไล่ให้เขาไปตาย หรือยุให้ฆ่าตัวตาย  
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ทั้งนี้การกระท าที่เข้าข่าย Cyberbullying จะเกิดจากเจตนาที่มุ่งร้ายให้อับอาย เจ็บใจ และ

เสียใจ ดังนั้นการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์จึงมักจะเป็นการกระท าซ ้า ๆ ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแล้ว 

เลิก และในเมื ่อเป็นสื ่อสังคมออนไลน์ การกลั ่นแกล้งในรูปแบบนี้จึงท าได้ตลอด 24 ชั ่วโมง ไม่

จ าเป็นต้อง เจอหน้ากันจะจะ ถึงจะกลั่นแกล้งได้ 

อะไรคือสาเหตุของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)   

สาเหตุของการเกิด Cyberbullying มีทั้งเริ่มจากความขัดแย้งเล็ก ๆ ความหมั่นไส้กัน หรือมี

กรณีพิพาทเรื่องชู ้สาว อันเป็นชนวนของการรังแกกันต่อในโลกออนไลน์ เนื่องจากพื้นที่บนโลก

ออนไลน์ ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ด้วยเหตุนี้จึงมีความกล้าที่จะรังแกกันมากขึ้น นอกจากนี้คนส่วนใหญ่

ยังเข้าใจว่า โซเชียลคือพ้ืนที่ระบายความรู้สึก ถ้อยค าที่ใช้โพสต์ หรือพฤติกรรมในการกลั่นแกล้งกัน

ออกแนวรุนแรง แสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเทคโนโลยียังเอื้อให้การท าร้ายกันผ่านโซ

เชียล เป็นเรื่องง่าย แค่พิมพ์ข้อความไปไม่ต้องเสียก าลังอะไรก็โพสต์เสียดสีหรือสร้างความเสียหายให้

อีกฝ่ายได้แล้ว  

ใครเสี่ยงต่อการถูกการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)   

ในสังคมทุกวันนี้ Cyberbullying เป็นการกลั่นแกล้งรังแกกันที่เกิดข้ึนได้กับทุกวัย ไม่ว่าจะวัย

เด็ก วัยรุ่น วัยท างาน วัยกลางคนและคนมีชื่อเสียง เรียกได้ว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียมีความเสี่ยงต่อการ 

Cyberbullying ได้ทุกคน แต่ทั้งนี้แม้สื่อสังคมออนไลน์จะระบุอายุของผู้ใช้งานไว้ที่ 13 ปี เนื่องจาก

เด็กอายุ ต ่ากว่า 13 ปียังไม่สมควรใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ เพราะเสี่ยงที่จะได้รับข้อมูลอันตราย 

อีกทั้งเด็ก ยังไม่อยู่ในวัยที่จะมีทักษะควบคุมหรือป้องกันตัวเองจากการกลั่นแกล้งเหล่านี้ได้ และอาจ

ตกเป็นเหยื่อ Cyberbullying ในที่สุด ทว่าก็ยังมีเด็กอายุต ่ากว่าก าหนดจ านวนไม่น้อยที่โกงอายุตัวเอง

เพ่ือให้สมัคร เข้าใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้  
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สังเกตอาการของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ได้อย่างไร  

ในบางครั้งเหยื่อของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) อาจไม่กล้าระบาย

ความทุกข์ใจกับใคร ไม่กล้า เล่าสิ่งที่เจอมาให้ใครฟัง  ตัวอย่างอาการของเหยื่อ Cyberbullying   มี

ดังนี้ (มูลนิธิยุวพัฒน์, 2563) 

1. มีอาการซึมเศร้า เครียด หรือมีความวิตกกังวล  

2. ชอบเก็บตัว ไม่ค่อยพูดจา วัน ๆ เล่นแต่มือถือหรือแท็บเล็ต  

3. ท าตัวห่างเหินจากคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพ่ือนที่โรงเรียนหรือที่ท างาน  

4. อาจมีอาการทางกายแสดงให้เห็น เช่น การกินการนอนผิดปกติ ปวดท้อง ปวดศีรษะ  

5. เมื่อเจอคนพูดถึงเรื่องที่น่าอับอาย หรือสอบถามถึงสาเหตุของการไม่ออกจากบ้าน ไม่ไป 

ท างาน ไม่ไปเรียน เขาอาจมีอาการกรี๊ด ร้องไห้อย่างหนัก หรือสติหลุดเนื่องจากความกดดันให้เห็น  

6. ถ้าเป็นเด็กอาจมีอาการไม่อยากไปโรงเรียน แอบหนีเรียน หรือขาดเรียนบ่อยจนต้อง ออก

จากโรงเรียน  

7. ประสิทธิภาพในการท างานหรือการเรียนตกต ่าอย่างไม่ทราบสาเหตุ  

8. บางคนอาจใช้สารเสพติด  

9. หากเป็นมาก ๆ อาจถึงขั้นท าร้ายตัวเอง หรือพยายามฆ่าตัวตาย  

ทั้งนี้ หากเป็นการกลั่นแกล้งในวัยเด็ก เด็กท่ีถูกรังแกมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นผู้รังแก คน

อ่ืนในอนาคต ขณะที่เด็กที่ชอบรังแกผู้อ่ืน จะมีความเสี่ยงใช้แอลกอฮอล์หรือสารเสพติดเมื่อเป็นวัยรุ่น 

รวมทั้งชอบท าร้ายร่างกาย ท าลายทรัพย์สิน เสี่ยงท าผิดกฎหมาย ตลอดจนมีความเสี่ยงที่จะท าร้ายคู่ 

สมรสและบุตร เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้  

ผลกระทบจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)   

ผลกระทบจาก Cyberbullying ที่มีต่อเด็ก ๆ อาจมีตั้งแต่สร้างความร าคาญ ความเดือด เนื้อ

ร้อนใจ บางคนรู้สึกเบื่อชีวิต ไม่อยากไปโรงเรียน ไม่อยากพบเจอใคร โดยมีเรื่องที่ถูกรังแกตามมา 

หลอกหลอนเป็นระยะ หรือบางรายอาจมีความเครียดอย่างหนัก ท าให้กินไม่ได้ นอนไม่หลับ และอาจ

ร้ายแรงถึงข้ันไม่อยากมีชีวิตอยู่ เป็นผลให้รู้สึกอยากฆ่าตัวตาย ส่วนคนที่เป็นฝ่ายรังแก อาจมีความรู้สึก

ไม่สบายใจหรือเกิดความรู้สึกผิดกัดกินใจในภายหลังได้เช่นกัน  
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แต่อย่างไรก็ดี ผลกระทบจาก Cyberbullying ไม่ว่าจะต่อผู้รังแกหรือผู้ถูกรังแกนั้น จะมาก

หรือน้อย ก็ข้ึนอยู่กับบุคลิกของแต่ละบุคคล รวมไปถึงทักษะการรับมือของแต่ละคน 

วิธีการรับมือดีกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)   

ในกรณีที่เจอการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ มีวิธีรับมือกับการกลั่นแกล้งดังนี้  

1. อย่าตอบสนอง ยิ่งเรามีปฏิกิริยาตอบโต้ก็จะยิ่งสมดั่งใจที่เขาต้องการ ดังนั้นนิ่งไว้จะดีกว่า 

ให้เขาดิ้น ของเขาไปฝ่ายเดียว  

2.  อย่าตอบโต้ การตอบโต้ด้วยถ้อยค าที่รุนแรงพอ ๆ กัน หรือวิธีการคล้าย ๆ กัน อาจท าให้

เรื่องราว ยิ่ง บานปลายมากขึ้นได้ดังนั้นเราควรเป็นคนปิดวงจรการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ด้วย

การนิ่งเฉยจะดีกว่า  

3. เก็บหลักฐานให้มากที่สุด เดี๋ยวนี้มีกฎหมายคุ้มครองการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุ คคลหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นหากมีใครมากระท าการอันส่อไปในทางที่ไม่ถูก

ไม่ควร ไม่เป็นความจริง และสร้างความเสียหายให้กับเราผ่านโลกโซเชียล นั่นจะเป็นหลักฐานที่ดีที่จะ

เอาผิดกับผู้กระท าได้  

4. บล็อกไปเลย ถ้ายังราวีไม่หยุดเรามีสิทธิ์ที่จะบล็อกคนนั้นออกจากวงจรโซเชียลมีเดียของ

เรา ปิดช่องทางไม่ให้เขามาวอแวกับเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือทวิตเตอร์เราได้ เพราะการไม่รับรู้ ไม่

ตอบโต้ ไม่เดือดร้อนใด ๆ ของเราก็จะท าให้ผู้กลั่นแกล้งรู้สึกไม่สนุกและเบื่อไปเอง  

5. ขอความช่วยเหลือ ถ้าถูกกลั่นแกล้งหนักจนเกินรับมือ เราควรบอกกล่าวปัญหาที่เจอกับ

คนใกล้ตัว หรือ คนที่มีอ านาจ มากพอจะหยุดวงจรการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ เช่น หากเป็นวัย

เรียน อาจแจ้งผู้ปกครองและครู ประจ าชั้นให้รับรู้ เป็นต้น แต่ในกรณีผู้ใหญ่ อย่าลืมว่าต ารวจช่วยคุณ

ได้ อยา่งน้อยการลงบันทึก ประจ าวันไว้กับสถานีต ารวจ ก็อาจท าให้ผู้กลั่นแกล้งรู้สึกเกรงกลัวกฎหมาย

ขึ้นมาบ้าง  

6. ใช้เครื่องมือในสื่อออนไลน์ช่วยจัดการ สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางมีตัวเลือกให้เรากดแจ้ง

ให้ผู้บริการสื่อออนไลน์ระงับโพสต์ หรือแบนโพสต์ที่ไม่เหมาะสมได้นะคะ ดังนั้นเราก็สามารถใช้วิธีนี้

จัดการกับคนที่มากลั่นแกล้งเราได้ เช่นกัน  
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7. ไม่ท าร้ายหรือแกล้งใคร พยายามอย่าท าตัวเป็นชนวนก่อให้เกิดปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ตอบโต้ในรูปแบบ เดียวกัน ฉะนั้น หากเราไม่อยากถูกการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ก็อย่าไปท ากับ

ผู้อื่น แม้แต่การโพสต์บ่นหรือว่าร้ายใครในสังคมออนไลน์ก็ไม่ควรท า  

วิธีป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ในเด็ก  

ส าหรับการดูแลบุตรหลานไม่ให้เสี่ยงต่อการถูก Cyberbullying ผู้ปกครองสามารถท าได้ 

ดังนี้ (มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก, 2563) 

1. สอนลูก ๆ ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้า โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ใครมาขอเป็นเพื่อนต้อง 

ตรวจสอบให้ดี หากไม่รู้จักก็ไม่ควรตอบรับค าขอเป็นเพื่อนนั้น  

2. คอยสอดส่องว่าลูกจะไปไหน กับใคร หรือเพ่ือนที่ลูกคุยด้วย แชตด้วยเป็นใคร  

3. สอนลูกให้เก็บข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้ดี โดยเฉพาะกับคนแปลกหน้าและคนที่ ไม่สนิท

สนมไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลส่วนตัว ควรแนะน าวิธีตั้งค่า

ความปลอดภัยในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่ส าคัญควรย ้ากับลูกว่าไม่ควรนัดเจอกันส่วนตัวกับ 

เพ่ือนในโลกออนไลน์โดยเด็ดขาด  

4. ควรก าหนดข้อตกลงกันก่อนที่จะอนุญาตให้ลูกใช้เครื่องมือสื่อสารและโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้

พ่อแม่สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกใช้โซเชียลมีเดียยังไง คุยกับใครบ้าง หรือมีความผิดปกติอะไร ในนั้น

หรือไม่  

5. พ่อแม่ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูก เพื่อให้ลูกไว้วางใจมากพอจะบอกเล่าทุ ก

เรื่องราว ในชีวิตเขาได้เมื่อมีปัญหาอะไรลูกจะได้กล้าขอค าปรึกษากับเรา  

อย่างไรก็ตาม ส าหรับตัวเด็กที่ถูกรังแกผ่านโลกออนไลน์ก็ควรต้องมีสติในการใช้สื่อสังคม 

ออนไลน์เหล่านี้ด้วย และอย่าลืมว่าเราสามารถลบข้อความที่สร้างความเสียหายกับเราได้ ทั้งยัง

สามารถ บล็อก หรือ Report คนที่กลั่นแกล้งเราได้ หรือพาตัวเองออกจากสังคมออนไลน์ไปสักระยะ 

เพื่อไม่ให้ ตกเป็นเหยื่อ Cyberbullying ต่อไป ผู้ปกครองก็ควรสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน หาก

เขามีอาการ หงุดหงิด หรือพฤติกรรมแปลกไปหลังเล่นโซเชียลมีเดีย อาจต้องเข้าไปพูดคุยและถามไถ่

ถึงสาเหตุเหล่านั้น เป็นการช่วยแชร์ความรู้สึกแย่ ๆ จากสิ่งที่เขาเผชิญอีกทาง รวมทั้งพยายามพาเขา

ออกห่างจาก โลกออนไลน์บ้าง เพ่ือลดความเครียด 
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วิธีป้องกัน Cyberbullying ในคนทั่วไป  

1. ไม่สื่อสารเรื่องราวที่สร้างความเกลียดชัง เพราะอาจน าไปสู่ความรุนแรง  

2. ไม่ส่งต่อข้อความหรือเรื่องราวที่สร้างความเกลียดชัง  

3. ตักเตือนเมื่อเห็นการกลั่นแกล้งกันทางโซเชียลมีเดีย โดยใช้ถ้อยค าที่สุภาพและแสดงถึง 

ความเป็นห่วงเป็นใย  

การเล่นโซเชียลมีเดียสมัยนี้เหมือนเป็นดาบสองคม ซึ่งอยากแนะน าให้เล่นกันอย่างมีสติ ที่

ส าคัญ หากพบเห็นการ Cyberbullying ก็อย่าดู อย่าแชร์ต่อ อย่าคอมเมนต์ อย่าไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะ

ทางใด เพราะการแสดงแอ็คชั่นในรูปแบบไหนก็อาจเป็นการส่งเสริมให้ผู้กระท าเกิดความรู้สึกชอบใจ 

และคิดว่าสิ่งที่ตนท านั้นถูกต้องเหมาะสม 

บทสรปุ 

จริยธรรม หมายถึง ความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องที่เป็นตัวแทนศีลธรรมที่เป็นอิสระในการเลือก

ที่เป็นการชักน าพฤติกรรมบุคคล เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบสารสนเทศ ท าให้เกิด

ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม เพราะ 2 สิ่งนี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ใน

บางครั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมน ามาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรก็ตาม การ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ สามารถท าให้เกิดการกระจายอ านาจในองค์กร การบุกรุกสิทธิส่วน

บุคคลของผู้อื ่นหรือของคู่แข่งขัน การตกงาน การประกอบอาชญากรรมข้อมูล ตลอดจนการเกิด

นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น 

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมยุคสารสนเทศ จะพูดถึงประเด็นหรือกรอบแนวคิดทางด้าน

จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 ประเด็น ด้วยกันคือ ความเป็นส่วนตัว, ความถูกต้องแม่นย า, ความเป็น

เจ้าของและการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ หรือบนไซเบอร์ (Cyberbullying)  

เป็นการกระท าที ่ก่อให้เกิดความเสียหาย การประกาศข่าวลือ ค านินทาเกี ่ยวกับบุคคลหนึ่งบน

อินเทอร์เน็ต คุกคามเหยื่อโดยเผยแพร่เนื้อหาที่ท าลายชื่อเสียงหรือท าให้เกิดความขายหน้า เป็นต้น 
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บทที่ 8 จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 

ค าถามทา้ยบท 

1. จงอธิบายความหมายของจริยธรรม 

2. กรอบแนวคิดทางด้านจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานมีกี่ประเด็น ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จง

อธิบาย 

3. จงบอกความหมายพฤติกรรมการกลั ่นแกล้งบนโลกออนไลน์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างมา 1 

ตัวอย่าง 

4. จงอธิบายถึงสาเหตุของ Cyberbullying  

5. จงอธิบายวิธีป้องกัน Cyberbullying ในเด็ก มา 3 ข้อ 
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บทที่ 8 จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทท่ี 9 

การวิเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบักฎหมายและจริยธรรมร่วมสมัย 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. กรณีศึกษาทางด้านจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. กรณีศึกษาความผิดทางด้านการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. กรณีศึกษาความผิดทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
4. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความเป็นมาของกฎหมายดิจิทัล 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถแยกแยะและวิเคราะห์กรณีศึกษา เชื่อมโยงกับกฎหมายดิจิทัล 
  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

2. อธิบายสาระส าคัญขอองกฎหมายที่รับรอองการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์   

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ ่มย่อย กลุ ่มละ 3-4 คน เพื ่อยกตัวออย่างและวิเคราะห์
กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมร่วมสมัยที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้งอธิบายและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่ม ๆ อื่นได้ซักถาม  

4. มอบหมายแบบฝึกหัดเพื ่อให้นักศึกษาทบทวนความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาในบทเรียน

ดังกล่าว 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชารู้ทันกฎหมายดิจิทัล 
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในเอกสารอ้างอิง 
3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
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บทที่ 9 การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกบักฎหมายและจริยธรรมร่วมสมัย 

การวัดและประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมาย   
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    จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้มีกฎหมายระบุชัดเจนว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควร

ท า มีเพียงกรอบกว้าง ๆ ที่แนะน าในสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรกระท า ต่างจากกฎหมายที่มีระเบียบ

ข้อบังคับชัดเจน การละเมิดหรือกระท าความผิดย่อมมีบทลงโทษตามมา การกระท าที่ผิดจริยธรรม

ถึงแม้ไม่ผิดกฎหมาย แต่การละเมิดข้อตกลง กฎเกณฑ์ เพียงชั่วครั้งชั่วคราว อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ

ความเสียหาย ความน่าเชื่อถือ ส่งผลกระทบต่อการท างาน ท าให้งานไม่สามารถบรรลุไปสู่เป้าหมาย 

 จุดเริ่มต้นการละเมิดจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจจะเริ่มจากการกลั่นแกล้งเพ่ือ

ความสนุก แต่การละเมิดบ่อยครั้งก่อให้เกิดพฤติกรรมและการกระท าที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะกระท า

ลงไปด้วยความไม่รู้ ไม่ได้ตั ้งใจ ความคึกคะนอง จนน าไปสู่การกระท าที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น

ความผิดทางด้านการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  

เนื ้อหาในบทนี ้จ ึงเป็นการยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั ้งทางด้านจริยธรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความผิดทางด้านการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดทางด้านอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นการละเมิดและผลเสียที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนที่ไม่มีข้อกฎหมายบังคับ รวมไปถึง

บทลงโทษในส่วนที่มีความผิดทางกฎหมายที่ผู้กระท าความผิดได้รับ เพื่อ ให้เกิดความตระหนักถึง

ความส าคัญของจริธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดความยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรองก่อนที่จะ

กระท าการละเมิดองค์ประกอบจริยธรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นส่วนตัว, ความถูกต้องแม่นย า, 

ความเป็นเจ้าของและการเข้าถึงข้อมูล   

 

 

 

 

การวิเคราะห์กรณศีกึษาเกีย่วกบั

กฎหมายและจรยิธรรมร่วมสมยั 
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บทที่ 9 การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกบักฎหมายและจริยธรรมร่วมสมัย 

9.1 กรณศีึกษาทางดา้นจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เรื่อง “เบื้องลึกเบื้องหลัง ต้นเหตุกระแสบูลลี่ท า"ฮานะ คิมูระ"คิดสั้น” 

โดยเมื่อเดือน ก.ย. ปี ค.ศ. 2562 ฮานะ คิมูระ วัย 22 ปี ได้ไปเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ 
Terrace House ที่เผยแพร่ทาง Netflix รายการแนวความสัมพันธ์ ความรักและชีวิตคู่ ที่จับเอาหนุ่ม
สาวให้มาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสานสัมพันธ์กันต่อไป  ซึ่งการมี
ส่วนร่วมในรายการนี้ ก็ท าให้ฮานะมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จนสมาคมมวยปล ้าที่เธอ
สังกัดอยู่ ได้พยายามผลักดันให้ฮานะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ จนท าให้เธอได้ขึ้นปล ้า ในการแข่งขัน
ใหญ่ที่โตเกียวโดมเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากของวงการมวยปล ้าญี่ปุ ่น เพราะศึก
ดังกล่าว เป็นการแข่งขันมวยปล ้าหญิงที่โตเกียวโดม เป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี แต่เหตุการณ์ใน
รายการ Terrace House ตอนที่ 2 ของรายการในซีซัน 2019 - 2020 ก็เป็นจุดเปลี่ยน ที่ท าให้ฮานะ 
ถูกคนดูวิจารณ์อย่างรุนแรง 

โดย ฮานะ เกิดปัญหากับหนุ่มที่ชื่อว่า "ไค" ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้าน Terrace House ด้วยกัน ที่ 
ไค ได้เผลอน าชุดมวยปล ้าสุดรักของ ฮานะ ไปซักรวมกับเสื้อผ้าของเขาเองซึ่งจริง ๆ แล้ว เป็นตัวฮานะ 
เองที่ซักผ้าก่อนหน้า ไค แล้วไปลืมชุดมวยปล ้าของตัวเองเอาไว้ในเครื่อง ซึ่งไคไม่รู้ ไปใช้เครื่องซักผ้า
ต่อและน าเสื้อผ้าทั้งหมดไปใส่ในเครื่องอบแห้ง ท าให้ชุดส าคัญของฮานะเสียหายท าให้ฮานะเกิดความ
ไม่พอใจอย่างมาก เพราะชุดนี้เป็นชุดที่เธอสวมข้ึนปล ้าที่โตเกียวโดม แมทส าคัญวันนั้นนั่นเอง 

ซึ่งฮานะได้ระเบิดอารมณ์ออกมาจนเกิดเหตุการณ์ถกเถียงและใช้อารมณ์ใส่กัน ฮานะได้เดิน

ไปคว้าหมวกที่ไคสวมอยู่ไปโยนทิ้ง กลายเป็นฉากที่ถูกวิจารณ์จากผู้ชมอย่างมากตามข่าวระบุว่า ยังมี

เหตุการณ์ที่ ฮานะ ไม่พอใจไคอีกหลายอย่างก่อนหน้านี้ ทั้งที่ตอนแรกทั้งไคและฮานะต่างก็มีท่าทีถูก

อกถูกใจกันมาก่อน แต่หลายอย่างเป็นเรื่องที่ฮานะเข้าใจผิดไค ซึ่งในที่สุดไคก็ออกจากบ้าน Terrace 

House และไม่ติดต่อกับฮานะอีก ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดท าให้เกิดกระแสไม่พอใจในตัวฮานะ 

อย่างรุนแรงจากผู้ชมบางส่วนมี ชาวเน็ตญี่ปุ่นจ านวนหนึ่งไปส่งข้อความแสดงความเห็นด้านลบกับฮา

นะแบบต่อเนื่องและรุนแรงทุกวัน 

การต่อว่าไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการ แต่ลามปามไปถึงเรื่องรูปร่างหน้าตา
ของฮานะเหยียดรูปร่างหน้าตาของเธอ เรียกเธอว่า "กอริลล่า" เชื่อว่าเรื่องนี้ ท าให้ฮานะเกิดอาการ
เครียดหนัก เริ่มกลายเป็นอาการซึมเศร้า ก่อนเสียชีวิตฮานะทวีตข้อความที่คล้ายเป็นการลาตายว่า 
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"ทุกวัน ฉันได้รับข้อความต่อว่าอย่างรุนแรงเกือบ 100 ข้อความ ฉันรู้สึกเจ็บปวดเหมือนตาย
ทั้งเป็น ขอบคุณแม่ท่ีท าให้ฉันเกิดมาฉันอยากมีชีวิตที่ได้รับความรัก ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุน แต่
ฉันอ่อนแอเกินไป ฉันขอโทษ ฉันไม่ต้องการเป็นมนุษย์อีกต่อไป ฉันอยากมีชีวิตที่ได้รับความรัก 
ขอบคุณทุกคนฉันรักคุณ ลาก่อน"  

ก่อนที่จะตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง ด้วยการกรีดข้อมือในเวลาหลังจากนั้นไม่ก่ีชั่วโมง  

ที่มา : Nation Online (2563, 25 พฤษภาคม) 

ประเด็นการกระท าผิดทางด้านจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หากเป็นข้อความแสดงค าหยาบคาย ดูถูกเหยียดหยามอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท
ด้วยการโฆษณา แต่หากมีการตัดต่อภาพ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอาจจะมีความผิดฐานน าเข้าข้อมูลที่
บิดเบือนหรือเป็นเท็จ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และใน
ส่วนของผู้ที่ชักชวนให้ผู้อื่นมาร่วมกระท าความผิดอาจจะมีความผิดฐานโฆษณาหรือประกาศให้บุคคล
ทั่วไปกระท าความผิด 

9.2 กรณศีึกษาความผดิทางดา้นการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื่อง “การโพสต์ข้อความในสื่อออนไลน์ประชดประชันลูกหนี้” 

ข้อเท็จจริง 

นาย”A”เป็นเพื่อนสนิทกับนาย”B”หลายปีแล้ว วันหนึ่ง นาย”B” ท าสัญญากู้ยืมเงินจาก
นาย”A” จ านวน 595,000 บาท เพ่ือไปเปิดร้านอาหารโดยนาย”B”ตกลงว่าจะน ามาคืนให้ในตอนสิ้น
เดือนพฤษภาคม ต่อมาก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมนาย”B”ได้ขอเลื่อนการคืนเงินแก่นาย”A”เป็นสิ้น
เดือนมิถุนายนเพราะมีปัญหาเรื่องธุรกิจ ซึ่งนาย”A”เห็นว่านาย”B”มีความจ าเป็นจริงๆ จึงตกลงให้
น ามาคืนในสิ้นเดือนมิถุนายน 

ต่อมาเม่ือถึงก าหนดดังกล่าว นาย”A”ได้ถามนาย”B”เรื่องเงินที่ยืมไป ปรากฏว่า นาย”B”ขอ
เลื่อนคืนเงินตอนสิ้นเดือนกรกฎาคมโดยอ้างว่าต้องไปติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศ ท าให้นาย”A”จึงต้อง
เลื่อนการคืนเงินออกไป แต่แล้วนาย”A”ได้เห็นภาพที่นาย”B”โพสต์ใน Facebook ส่วนตัว ทั้งภาพที่
ถ่ายขณะไปต่างประเทศ ภาพของแบรนด์เนมที่ซื้อมา ท าให้นาย”A”โกรธมากจึงส่งข้อความไปหา
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นาย”B” ในFacebook เพื่อถามความจริง แต่นาย”B”ไม่ตอบกลับแต่อย่างใด ยิ่งท าให้นาย”A”โกรธ
มากขึ้น ด้วยความโกรธเขาจึงส่งข้อความไปหานาย”B”อีกครั้งด้วยความประชดประชันว่า 

“เงินต้นที่ยืมไปจ านวน 595,000 บาท รวมดอกเบี้ยเป็น 670,000 บาท ไม่ต้องคืนแล้วและ
ไม่ต้องส่งดอกเบี้ยด้วยถือว่ายกหนี้ให้ละกัน จะได้หมดหนี้กันไป ไม่ต้องมีภาระหนีสิ้นติดตัวกันอีก” 

หลังจากนั้น นาย”A”จึงตัดสินใจฟ้องคดีเพื่อเรียกให้นาย”B”คืนเงินจ านวนดังกล่าวที่ยืมต่อ
ศาลพร้อมดอกเบี้ยโดยที่นาย”B”ยกข้อต่อสู้ว่า นาย”A”แสดงปลดหนี้ให้กับตนแล้ว พร้อมกับแนบ
ภาพถ่ายหน้าจอข้อความที่นาย”A”ส่งมาเป็นหลักฐาน 

ที่มา : ส านักกฎหมายกอบเกียรติและเพ่ือน (2563) 

ข้อพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544   

คดีนี้ได้มีการต่อสู้กันมาถึงในชั้นฎีกาซึ่งศาลฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความที่นาย”A”
ส่งไปหานาย”B”ใน Facebook ว่า  

“เงินต้นที่ยืมไปจ านวน 595,000 บาทรวมดอกเบี้ยเป็น 670,000 บาท ไม่ต้องคืนแล้วและไม่
ต้องส่งดอกเบี้ยด้วย ถือว่ายกหนี้ให้ละกัน จะได้หมดหนี้กันไป ไม่ต้องมีภาระหนีสิ้นติดตัวกันอีก” 

นั้นเป็นการสนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  ตาม 

มาตรา 7 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของ
ข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

มาตรา 8 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การ
ใดต้องท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงถ้าได้มีการจัดท าข้อความขึ้นเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่า
ข้อความนั้นสามารถใช้เป็นหลักฐาน และ ห้ามปฏิเสธข้อความที่เป็นหลักฐานเพราะเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์แม้ไม่มีการลงลายมือชื่อก็ตามแต่การส่งข้อความ ทาง Facebook จะปรากฏชื่อผู้ส่ง
ด้วย และนาย”A”ก็ยอมรับว่าเป็นคนส่งข้อความดังกล่าวจริง ดังนั้นข้อความดังกล่าวที่นาย”A”ส่งไป
หานาย”B”แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อบนข้อความดังกล่าว แต่ศาลถือว่านาย”A”ได้แสดงเจตนาใน
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การปลดหนี้ให้นาย”B”โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 340 ส่งผลให้หนี้เงินกู้ดังกล่าวย่อมระงับไป 

เรื่อง “การน าบัตรกดเงินสดไปกดเงินถือเป็นการท าสัญญากู้ยืมหรือไม่” 

ข้อเท็จจริง 

นาย”A” ไดส้มัครบัตรกดเงินสดและกดเงินสดไปจ านวน 249,337.76 บาท เมื่อถึงระยะเวลา
ช าระ นาย”A” ผิดช าระและขอผ่อนผัน จนท้ายที่สุดนายนาย”A” ปฏิเสธการช าระเงินดังกล่าว โดย
อ้างว่าไม่มีการท าสัญญาและลงลายมือชื่อว่านาย”A” ท าสัญญากู้ยืมเงินจ านวนดังกล่าว ท าให้ทาง
บริษัทที่ให้นาย”A”กู้ยืมเงินยื่นฟ้อง ให้นาย”A”ช าระเงิน 318,933.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 249,337.76 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 

ข้อพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544   

คดีนี้ได้มีการต่อสู้กันมาถึงในชั้นฎีกาซึ่งศาลฎีกาโดยทีข้อพิจารณาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนี้ 

มาตรา 7 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของ
ข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 8 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การ
ใดต้องท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงถ้าได้มีการจัดท าข้อความขึ้นเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่า
ข้อความนั้นสามารถใช้เป็นหลักฐาน และ ห้ามปฏิเสธข้อความที่เป็นหลักฐานเพราะเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์แม้ไม่มีการลงลายมือชื่อก็ตาม 

มาตรา 9 บัญญัติว่า ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า 

(1) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อ
รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ 



 

162 

 

บทที่ 9 การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกบักฎหมายและจริยธรรมร่วมสมัย 

(2) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยค านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี 

วิธีการทีเ่ชื่อถือได้ตาม (2) ให้ค านึงถึง 

ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้
งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เก่ียวกับลายมือชื่อที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระดับความ
มั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้
เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการท าธุรกรรม 
วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการท าธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร 

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ท า จ านวนครั้งหรือความสม ่าเสมอในการท า
ธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติความส าคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ท า หรือ 

ค. ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื ่อสาร ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการ
ประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยอนุโลม 

 “การที่จ าเลยน าบัตรกดเงินสดควิกแคชไปถอนเงินและใส่รหัสส่วนตัวเปรียบได้กับการลง
ลายมือชื่อตนเอง ท ารายการเบิกถอนเงินตามที่จ าเลยประสงค์ และกดยืนยันท ารายการพร้อมรับเงิน
สดและสลิป การกระท าดังกล่าวถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินจากโจทก์” 

9.3 กรณศีึกษาความผดิทางดา้นอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ 

เรื่อง " จับเด็ก 14 ปี แฮกข้อมูลเว็บไซต์ดังในไต้หวัน " 

(5 ก.ค.) ส านักข่าวต่างประเทศรายงาน จูเนียร์แฮกเกอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุ

เพียง 14 ปี ชาวไต้หวัน ถูกจับกุมข้อหาคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเขาเจาะข้อมูลท าให้

คอมพิวเตอร์ติดไวรัสปรากฏภาพมือเปื้อนเลือดบนหน้าจอ แม้แต่สถาบันเทคโนโลยีชื่อดังของไต้หวันที่

มีการป้องกันอย่างเข้มงวดเขายังได้รับความเสียหาย 

พ่อแม่ของจูเนียร์แฮกเกอร์ เล่าว่า สาเหตุอาจเป็นเพราะพวกเขาท างานหนักจนไม่มีเวลาใส่ใจ 

ลูกชายเป็นเด็กที่ชอบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก สั่งซื้อหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากอินเตอร์เน็ต

มาศึกษาด้วยตนเอง พ่อแม่เห็นว่าลูกชายชอบทางด้านนี้จึงส่งเขาไปเรียนพิเศษที่ Chihlee Institute 
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of Technology (CIT) เป็นสถาบันเทคโนโลยีชื่อดังของไต้หวัน โดยไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าลูกชายจะ

เป็นแฮกเกอร์ 

จูเนียร์แฮกเกอร์ ให้การต่อศาลว่า ตอนที่เข้าเรียนนั้นตนรู้สึกกดดันและทรมานมาก ด้วย

ความที่ต้องการระบายอารมณ์และอยากลองทดสอบความสามารถของตัวเอง เขาเลือกสถาบัน

เทคโนโลยีที่เขาเรียนพิเศษอยู่เป็นเป้าหมาย 

ต ารวจผู ้เชี ่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ชี ้ให้เห็นว่าจูเนียร์แฮกเกอร์คนนี ้มีความรู้เกี ่ยวกับ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนมาก เขาได้ลักลอบเข้าไปในเว็บไซต์ซึ ่งมีระบบการป้องการอย่าง

เข้มงวด ความสามารถของเขาน่าทึ่งมาก แม้แต่เขายังต้องศึกษาการเจาะระบบของเขาอย่างจริงจัง 

เพ่ือใช้ส าหรับการสอนในโรงเรียนต ารวจ 

หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจสืบค้น IP และท าการตรวจค้นบ้านพักของเขา พบว่าห้องนอนของ

เขาเต็มไปด้วยหนังสือเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงหนังสือที่เป็นอักษรจีนตัวย่อซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับ

การถอดเข้ารหัสลับระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

จากการสืบสวนพบว่า จูเนียร์แฮกเกอร์คนนี้ได้รวบรวมเทคนิคการเจาะข้อมูลที่เขาศึกษาด้วย

ตนเองลักลอบเข้าสู่ระบบโฮสต์ของหลายเว็บไซต์ได้ส าเร็จ เช่น เว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมที่เขาก าลัง

ศึกษาอยู่ , Chihlee Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีชื่อดังของไต้หวัน , นอกจากนี้เขา

ยังแฮ็คข้อมูลของเว็บไซต์รวมสูตรอาหาร รวมถึงเว็บไซต์หนังและเพลงอีกด้วย 

ที่มา : Sanook Online. (2555, 6 กรกฎาคม) 

ข้อพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

หากการกระท าดังกล่าวเกิดในประเทศไทยจะมีความผิด 

มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดย 

เฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา 6 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ อื่นจัดท าขึ้น เป็นการ

เฉพาะถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 7 ผู ้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที ่มีมาตรการป้องกันการเ ข้าถึง 

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่

หมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ัง ปรับ 

มาตรา 8 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือดักรับไว้ ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่การส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคล ทั่วไปใช้ประโยชน์ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่

เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

เรื่อง “เอเชียซอฟท์” ผนึกก าลังเจ้าหน้าที่ ปอท. บุกจับกุมตัวผู้กระท าผิดเผยแพร่โปรแกรมช่วย

เล่นเกมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์” 

บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับกองปราบปรามการกระท าผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) แถลงข่าวการจับกุมผู้เผยแพร่โปรแกรมช่วยเล่นเกม

ออนไลน์ โดยผู้กระท าผิดมีการจัดท าเว ็บไซต์ ddprogame.blogsport.com ขึ ้นเพื ่อกระจาย

โปรแกรมช่วยเล่นดังกล่าว 

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 

3 มิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่จากกองปราบปรามการกระท าผิดเกี ่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทางเอเชียซอฟท์และเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามหมายค้นจากศาลแขวง

ธนบุรีเพื่อเข้าตรวจค้นและยึดของกลางที่ใช้ในการกระท าความผิด 2 จุด คือบ้านของผู้ที่ถูกกล่าวหา

และที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ที่บรรจุข้อมูลโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ณ ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (Internet 

Data Center: IDC) ของบริษัทแพ็คเน็ท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
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เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้เข้าจับกุมผู้กระท าผิด นาย “A” เพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่โปรแกรมช่วย

เล่นจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ Cabal TCB (ใช้กับตัวเกม Cabal) และ TRH Trainer (ใช้กับตัวเกม 

Rohan) โดยมีของกลางที่ยึดมาได้เป็นเซิร์ฟเวอร์จ านวน 1 ชุด , เราเตอร์จ านวน 1 ตัว, ซีพียูและ

ฮาร์ดดิสก ์

การกระท าดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่บริษัทเอเชียซอฟท์ เป็นอย่างมาก ส่งผลให้

ผู้ใช้บริการเกมของบริษัทฯ ลดลง โดยเกมคาบาลออนไลน์เสียหายประมาณ 14 ล้านบาทต่อเดือน         

ส่วนเกมโรฮานออนไลน์เสียหายประมาณ 8.5 ล้านบาทต่อเดือน รวมแล้วสูญเสียรายได้ต่อปี รวม

มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท  

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ (2554, 7 มิถุนายน) 

ข้อพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

มาตรา 13 ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือ

ในการกระท าความผิด 

มาตรา 14 ผู ้ใดเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั ้งหมดหรือ

บางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู ้อื ่น หรือ

ประชาชน 
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บทสรปุ 

 การใช้โซเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ ในปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตประจ าวันไปแล้ว ซึ่งหากใช้อย่างถูกต้องก็จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ในทางกลับกันหากใช้

ในทางไม่ถูกต้องก็จะก่อให้เกิดผลร้ายตามมาเช่นกัน อาทเิช่น การไซเบอร์บูลลี่  การกลั่นแกล้ง การให้

ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น 

ในทางกฎหมายอาจเข้าข่ายฐานหมิ่นประมาท  มีทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ หากประชาชนทั่วไป

สามารถเห็นหรือเข้าถึงข้อความดังกล่าวได้อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 

มีทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับเช่นกัน หรือกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งในฐานความผิดดังกล่าวเป็น

ความผิดต่อส่วนตัว และนอกจากนี้ยังส่งผลร้ายในด้านของจิตใจ และอาจส่งผลต่อร่างกายของผู้ที่ถูก

กระท าด้วย 

ด้านกฎหมายการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีสาระส าคัญคือ ให้ถือว่าข้อความนั้น

สามารถใช้เป็นหลักฐาน และ ห้ามปฏิเสธข้อความที่เป็นหลักฐานเพราะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แม้ไม่

มีการลงลายมือชื่อก็ตามแต่การส่งข้อความ  และด้านกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ซ่ึงอาจจะมี

การใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมิชอบโดยบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น รวมไปถึงการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีลักษณะลามกอนาจาร จึงต้องมีมาตรการขึ้นมาเพ่ือ

เป็นการควบคุมนั่นเอง 
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ค าถามทา้ยบท 

1. จงวิเคราะห์กรณีศึกษา ดังต่อไปนี้ 

กรณีศึกษาที่ 1 

จากการพูดคุยแบบปกติในห้องสนทนาของชายหนุ่มกับหญิงสาวคู่หนึ่ง เมื่อผ่านไป

สักระยะหนึ่ง หญิงสาวผู้นี้ได้แอบอ้างว่า เธอคือนาเดีย นิมิตรวานิช ดาราสาวและวีเจชื่อดัง

ของรายการ Channel VThailand ซึ่งท าให้ชายหนุ่มผู้นั้นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง ทั้ง ๆ ที่ยังไม่

เคยเห็นหน้ามาก่อน  จากนั้นจึงติดต่อกันเรื่อยมาทางโทรศัพท์  จนในที่สุดเวลาผ่านไป ฝ่าย

ชายที่คาดว่าน่าจะหลงใหลในหญิงสาวผู้แอบอ้างเป็นอย่างมากจึงขอฝ่ายหญิงแต่งงาน  โดยที่

ยังไม่เคยเห็นหน้าแม้แต่ครั้งเดียว โดยตรงลงกันว่าฝ่ายชายจะน าเงินค่าสินสอดไปฝากไว้กับ

เคาน์เตอร์ ของโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่ง แล้วให้รอการติดต่อกลับ หลังจากนั้นแล้วฝ่ายหญิงก็

เงียบหายเข้ากลีบเมฆไป ฝ่ายชายจึงรู้ว่าตนถูกหลอกแน่  จึงเข้าแจ้งความ ในที่สุดต ารวจก็

สามารถจับตัวสาวนักต้มตุ๋นผู้นี้ได้ ซึ่งพบว่าเธอมีเสียงที่เหมือนกับนาเดียตัวจริงมาก  จึงท าให้

ชายหนุ่มหลงเชื่อสนิทใจ 

จากกรณีศึกษาท่ี 1 จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1.1 จากกรณีศึกษาท่ี 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติใด   

1.2 จากกรณีศึกษาท่ี 1 มีความผิดตามมาตราใด (เขียนเนื้อหาของมาตรานั้นมาด้วย)   

1.3 จงอธิบายเชื่อมโยงระหว่างมาตราในข้อ 1.2 กับกรณีศึกษา 

 

2. จงวิเคราะห์กรณีศึกษา ดังต่อไปนี้ 

กรณีศึกษาที่ 2 

มีวิศวกรนายหนึ่ง เข้าไปโพสท์ในเว็บบอร์ดของ Pantip.com ว่า ตนได้ข่มขืนหญิง

รับใช้ภายในบ้าน ท าให้เธอมีเลือดออกมาก  แต่เขาไม่กล้าพาไปหาหมอ เพราะกลัวจะเป็น

เรื่องราวใหญ่โต จึงอยากรู้ว่ามีวิธีช่วยเหลืออะไรบ้าง ปรากฏว่ามีผู้หวังดีอ่านพบจึงอีเมล์ไป

บอก Webmaster ของ Pantip.com Webmaster จึงน าเรื่องไปแจ้งต ารวจ หลังจากต ารวจ

เช็ควันเวลาที่โพสท์และ IP Address กับทางเว็บไซต์แล้ว จึงติดต่อไปยัง ISP ที่วิศวกรผู้นั้นใช้

บริการอยู่ ซึ่ง ISP ก็สามารถบอกเบอร์โทรศัพท์ของวิศวกรที่ใช้ต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาได้  โชค

ดีที่วิศวกรรายนี้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตตามอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แต่ใช้จากคอนโดมิเนียมของเขาเอง  
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ต ารวจจึงสามารถหาที ่อยู ่ได้ไม่ยาก แต่เมื ่อไปถึงแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ ้นเลย  

เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องแต่งข้ึนเพื่อความสนุกเท่านั้น 

จากกรณีศึกษาท่ี 2 จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

2.1  จากกรณีศึกษาท่ี 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติใด   

2.2 จากกรณีศึกษาท่ี 1 มีความผิดตามมาตราใด (เขียนเนื้อหาของมาตรานั้นมาด้วย)   

2.3 จงอธิบายเชื่อมโยงระหว่างมาตราในข้อ 2.2 กับกรณีศึกษา 
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ระเบียบว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ขององค์กรอย่างปลอดภัย 
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ระเบยีบว่าดว้ยการใชง้านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอรข์ององคก์รอย่างปลอดภยั 

ระเบียบ ...................................................  
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ 

พ.ศ. ....................... 
-------------------------------- 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของข้อ……….…. และข้อ……….…. และมติที ่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ครั้งที่ ……….…….…. วันที่ ……………………………….…. คณะกรรมการดำเนินการจึงได้กำหนดระเบียบว่า
ด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ดังต่อไปนี ้
 

หมวด 1 บทท่ัวไป 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ………………………………….…………………..……… ว่าด้วย วิธีปฏิบัติ 
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ พ.ศ. ….…….. ” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่……………….………………… พ.ศ. ……………… เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“องค์กร” หมายถึง ……………….………………………………….………  
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ ……………….……………………  
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการ …………….…….……… 
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการ ……………….………………………………….……… 
“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ี ……………….………………………………….……. 
“บุคลากร” หมายถึง ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ซึ่งครอบคลุมถึงเจ้าหน้าท่ี 

สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในหรือท่ีเข้ามาดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับ…………………………ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับ หรือที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ดูแลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล 

“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ทำ
หน้าท่ีได้เสมือน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานอยู่ภายใน หรือภายนอกแล้วเช่ือมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย 

“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย และไร้สาย 
“ข้อมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ใน

รูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งท่ีบันทึกไว้ปรากฏได้ 

“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูล ที่จัดไว้อย่าง
เป็นระบบ 
ข้อ 5 วิธีการเผยแพร่ระเบียบ 

(1) แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
(2) ทำหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าท่ีรบัทราบ 
(๓) ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ เปน็ระยะเวลาอยา่งน้อย 60 วัน นับแต่วันท่ีประกาศถือใช้ระเบียบนี ้

ข้อ 6 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบยีบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย 
ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้
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หมวด 2 วัตถุประสงค ์
 

ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้ 
(1) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 
(2) เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
(3) เพื ่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมีความมั ่นคง  ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) เพื่อให้ได้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปตาม 
นโยบาย ระเบียบและระเบียบนายทะเบียน 
 

หมวด 3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
 
ข้อ 9 จะต้องจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในท่ีที่เหมาะสม และห้ามผู้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์
ของโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ข้อ 10 จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  และจัดทำ
แผนผังการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 11 จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสถานท่ี
รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานท่ีที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
ข้อ 12 จัดให้มีระบบสำรองไฟเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียง เพื่อลดการหยุดชะงักการทำงานของ
เครื่องแม่ข่ายในกรณีที่มีไฟฟ้าดับหรือไฟตก 
 

หมวด 4 คณะกรรมการดำเนินการ 
 

ข้อ 13 ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับ……………………….. 
ข้อ 14 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน  
และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ……………………………… 
ข้อ 15 สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ………………………… 
ข้อ 16 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือสนับสนุนให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่มกีารจัดอบรมในเรื่องดังกล่าว 
ข้อ 17 ต้องกำหนดให้ผู้บริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมและเอกสารด้านฐานข้อมูล  ได้แก่ 
โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้กับเพื่อ ประกอบการใช้งาน
โปรแกรมระบบบัญชี 
ข้อ 18 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัย  
และให้เรียกใช้งานได้ทันท ี
ข้อ 19 พิจารณาคัดเลือกและจัดทำสัญญากับผู้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพิจารณา
เกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล เงื่อนไขต่างๆ และขอบเขตงานของผู้ให้บริการ กรณีที่ใช้บริการโปรแกรมของ
เอกชน 
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ข้อ 20 แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
ข้อ 21 จัดให้มีการทำหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
ข้อ 22 รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และปิด
อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งท่ีไม่มีการใช้งาน ให้เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ รวมทั้งการใช้มาตรการลดการใช้กระดาษให้
น้อยลงด้วย 
 

หมวด 5 ผู้จัดการ/ผู้ดูแลระบบงาน 
 

ข้อ 23 ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อ 24 ดำเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย และมั่นคงปลอดภัย
ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของ 
ข้อ 25 ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้สามารถป้องกันบุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่าย ได้แก่ ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ระยะเวลาการ
ตั้งเวลาพักหน้าจอในกรณีผู้ใช้งานไม่อยู่ท่ีเครื่อง เป็นต้น 
ข้อ 26 มีหน้าที ่ร ับผิดชอบในการบริหารจัดการผู ้ใช้งาน  เกี ่ยวกับการสร้าง/เปลี ่ยนแปลง/ลบชื ่อผู ้ใช ้งาน 
(username)โดยการกำหนดสิทธิการใช้งาน จะต้องเป็นไปตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 
ข้อ 27 มีหน้าที่สอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้สอดคล้อง
กับหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งเป็นประจำทุกปี 
ข้อ 28 บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การทำงานทั้งหมด 
ได้แก่ 

(1) กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่ายให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
(2) จัดทำการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
(3) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเกี ่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่าง

สม่ำเสมอ 
(4) ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบัน

สม่ำเสมอ 
ข้อ 29 จัดทำตารางแผนการสำรองข้อมูลและวิธีการกู้คืนข้อมูล และให้มีการสำรองข้อมูลและการทดสอบการกู้คืน
ข้อมูลเป็นไปตามแผนที่กำหนด ได้แก่ 

(1) กำหนดตารางแผนการสำรองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ 
(2) กำหนดให้สำรองข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหากจากเครื่อง 

แม่ข่ายหลักของ จำนวน 1 ชุดเป็นประจำทุกวันทำการของและสำรองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ชุดเป็น
ประจำทุกเดือน 

(3) กำหนดให้สำรองโปรแกรม ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ชุด เป็นประจำทุก 3 เดือน 

(4) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบงานสำรองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลและติดฉลากที่มีรายละเอียด  
โปรแกรมระบบงานวัน เดือน ปี จำนวนหน่วยข้อมูล 

(5) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในท่ีปลอดภัยทั้งในและนอกสำนักงาน และให้สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีใน 
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

(6) ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องทดสอบข้อมูลที่สำรองทุก 6 เดือน และเก็บรักษาชุดสำรองข้อมูล
ไว้อย่างน้อย 10 ปีตามกฎหมาย 

(7) จัดทำทะเบียนคุมข้อมูลชุดสำรอง และควบคุมการนำข้อมูลชุดสำรองออกมาใช้งาน 
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ข้อ 30 จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับ
ความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกำหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ข้อ 31 ดำเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดทำผลการทดสอบแผนฉุกเฉิน 
ข้อ 32 จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยทันทีเมือ่
ได้รับรายงานจากบุคลากร 
 

หมวด 6 บุคลากร 
 

ข้อ 33 ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อ 34 ให้คำนึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่าง 
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
ข้อ 35 บุคลากรแต่ละคนมีหน้าท่ีป้องกันดูแลรักษาข้อมูลช่ือผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) 
ทั้งนี้ต้องห้ามเผยแพร่ให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (password) ของตนเอง 
ข้อ 36 การกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 4 ตัวอักษร โดยกำหนดให้มี ความ
ยากต่อการคาดเดาและให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุก ๆ 4 เดือน 
ข้อ 37 บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของบุคคลอื่นมาใช้งานไม่ว่า
จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม 
ข้อ 38 การใช้งานเครื ่องคอมพิวเตอร์ ผู ้ใช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู ้ถือครองเครื ่องนั ้น  ๆ และต้อง 
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติ โดยชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน 
(password) ของผู้ถือครองเครื่องนั้น ๆ 
ข้อ 39 เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้รีบแจ้งให้
ผู้จัดการ/ผู้ดูแลระบบงานของโดยทันที 
 
 
 
 

ประกาศใช้เมื่อวันท่ี ………………………………….. พ.ศ. …………….. 
 
 
 
 

(……………………………………………………) 
ประธานกรรมการ 

       .............................................................................  
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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พระราชบัญญัติ 
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
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ประวตัิผูเ้ขยีน 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนิษา ศักดิ์ชูวงษ์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน     หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ที่ท างานปัจจุบัน   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.)  

สาขาวิชาสารสนเทศ  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548  

   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2542  

ประสบการณ์ด้านการสอน 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

2. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 

3. กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

4. รู้ทันกฎหมายดิจิตอล 

5. การบริหารระบบคอมพิวเตอร์เพ่ืองานธุรกิจ   

6. โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 

7. โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 

ผลงานการวิจัย  

1. การศึกษาทุนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์      

ภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี, 2550 

2. สื่อพื้นบ้านในฐานะทุนวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : บ้านเชียง  

จังหวัดอุดรธานี, 2550 
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3. อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมและความเชื ่อที ่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย์, 2551 

4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อการสอนเกมธุรกิจจ าลอง :กรณีศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551 

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2552 

6. การประเมินมูลค่าทางการท่องเที่ยวของวนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี , 

2560 

7. การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ก าหนดการยอมรับเทคโนโลยีช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี, 2562 

8. การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยดึงดูดที่ก าหนดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของวนอุทยานแห่งชาติ   

ภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี, 2562 

ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

พ.ศ. 2554 – 2563 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

พ.ศ. 2551 – 2553 หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

พ.ศ. 2549 – 2550 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

พ.ศ. 2548 – 2549 ผู้จัดการเขต 

    บริษัทร่วมเจริญพัฒนาจ ากัด (แว่นท๊อปเจริญ) 

พ.ศ. 2545 – 2547 ผู้ช่วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 




