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วัตถุประสงค 

1. อธบิายจริยธรรมการใชคอมพิวเตอรได 

2. อธบิายความสาํคญัและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศได 

3. อธบิายอาชญากรรมคอมพิวเตอรได 

4. อธบิายวิธีการปองกันการเขาถงึขอมูลและคอมพิวเตอรได 

 

 

1. จริยธรรมคอมพิวเตอร 

2. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. อาชญากรรมคอมพิวเตอร 

4. วิธกีารปองกันการเขาถึงขอมูลและคอมพิวเตอร 

5. ขอควรระวังและแนวทางการปองกันการใชเครือขายคอมพิวเตอร  

6. ขอควรระวังกอนเขาไปในโลกไซเบอร 

7. ขอควรระวังในการเขาไปยังโลกไซเบอร 

 

 จริยธรรมคอมพิวเตอร (Computer Ethics) หมายถึง หลักเกณฑที่กําหนดขึน้

เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใชระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

 การกระทําที่ผดิจริยธรรมในการใชคอมพิวเตอร 

 การนําภาพหรือขอมูลสวนตัวของบคุคลไปลงบนอนิเทอรเน็ตโดยไมไดรับ

อนุญาต 

 การใชคอมพิวเตอรในการขโมยขอมูล 

 การเขาถงึขอมูลหรอืคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาต 

 การละเมิดลิขสทิธิ์ซอฟตแวร 

1. ความเปนสวนตัว (Privacy) 

2. ความถูกตองของขอมูล (Accuracy) 

3. ความเปนเจาของ (Intellectual Property) 

4. การเขาถึงขอมูล (Data Accessibility) 



2 

 ความเปนสวนตัวของขอมูลและสารสนเทศ หมายถึง สทิธท่ีิจะอยูตามลําพังและสิทธิท่ี

เจาของ (ท้ังบคุคล และองคกร) สามารถควบคมุขอมลูของตนเองในการเปดเผยใหกบัผูอ่ืน 
ประเด็นที่เกีย่วของกับความเปนสวนตัว ไดแก 

1. การเขาไปดูขอความในอีเมล การบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร และการบันทึก

แลกเปลี่ยนขอมูลท่ีบุคคลเขาไปใชบรกิารเวบ็ไซตและกลุมขาวสาร 

2. การใชขอมูลของลูกคาจากแหลงตาง ๆ  

3. การรวบรวมหมายเลขโทรศพัท ท่ีอยูอีเมล หมายเลขบัตรเครดติ และขอมูลสวนบคุคล

อื่น ๆ โดยใหกรอกขอมลู การคลิก หรือกดยืนยันเพ่ือเขาถึงบรกิาร การใชโปรแกรม 

sniffer ตรวจสอบการใชอินเทอรเน็ต การสง Junk mail หรอื spam mail 

 เพ่ือปองกันการละเมดิสิทธิความเปนสวนตัว จงึควรระวงัการใหขอมลูโดยเฉพาะการใช
อนิเทอรเน็ตท่ีระบุใหมกีารลงทะเบียนกอนเขาไปใชบรกิาร เชน ขอมูลบตัรเครดิต และอีเมล 

 โปรแกรมอรรถประโยชนท่ีนํามาใชในการตรวจและกําจัด Spy ware ไดแก โปรแกรม Ad-

ware , Spybot-Search & Destroy  

 ประเด็นดานจริยธรรมที่เกี่ยวของกับความถูกตองของขอมลู โดยทั่วไปจะ

พิจารณาวาใครจะเปนผูรับผิดชอบความถูกตองของขอมูลท่ีจดัเกบ็และเผยแพร 

 ควรใหสิทธิ์แกบคุคลในการเขาไปตรวจสอบความถูกตองของขอมูลของตนเองได 

 สิทธิความเปนเจาของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรพัยสิน ซ่ึงอาจเปน

ทรัพยสินทั่วไปที่จับตองได เชน คอมพิวเตอร รถยนต หรืออาจเปนทรัพยสินทาง

ปญญาที่จับตองไมได เชน บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับการคุมครองสิทธิภายใตกฎหมาย ไดแก 

1. ความลับทางการคา (Trade secret) เปนขอมูลทีเ่กิดจากความคิดของบุคคลหรือ

กลุมบคุคลที่เก่ียวกับสูตร กรรมวิธี การผลิต รูปแบบสินคา 

2. ลิขสิทธ์ิ (Copyright) เปนสิทธิในการกระทําใด ๆ เก่ียวกับงานที่สรางข้ึน ไดรับ

การคุมครองในการคัดลอกหรือทําซํ้าผลงาน ตามพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์จะ

คุมครองเปนเวลา 50 ป หลังจากคิดคนขึ้น หรือตั้งแตแสดงผลงานครั้งแรก 

3. สิทธิบัตร (Patent) เปนหนงัสือสําคัญที่ออกรับรองใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ  

หรือออกแบบผลิตภณัฑตาง ๆ ซ่ึงคุมครอง 20 ป นับต้ังแตวันขอรับสิทธิบัตร 

 การเขาใชงานโปรแกรมหรอืระบบคอมพิวเตอรมักจะมีการกําหนดสิทธิตามระดับของ

ผูใชงาน 

 ตัวอยางสิทธิในการใชงานระบบ เชน การบันทึก การแกไข/ปรับปรุง และการลบ 

 การเขาถึงของขอมูลของผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอมนั้นกถ็ือเปนการผิดจริยธรรม

เชนเดียวกับการละเมิดขอมูลสวนตวั 
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 ความผิดแฮกเกอร 

 มาตรา 5 “ผูใดเขาถึงโดยมิชอบ ซ่ึงระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการ

เขาถงึโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไม

เกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000บาท หรอืท้ังจาํทั้งปรับ” 

 มาตรา 7 “ผูใดเขาถึงโดยมิชอบ ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มมีาตรการปองกัน

เขาถงึโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไม

เกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ” 

 ความผิด มือบอน ชอบลองของสรางไวรสั 

 มาตรา 9 “ผูใดทําใหเสยีหาย ทําลาย แกไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติม ไมวาท้ังหมด
หรอืบางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมชิอบ ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน 5 
ป หรือปรบัไมเกิน 100,000บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”            

 มาตรา 10 “ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมชิอบ เพ่ือใหการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางาน
ตามปกติไดตองระวางโทษจาํคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาทหรือท้ังจํา
ท้ังปรับ” 

 มาตรา 12 “ถาการกระทําความผดิตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10          

       (1) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน 2 ป และปรับไม
เกนิ 200,000 บาท             

       (2) เกิดความเสียหายตอขอมลูคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําตอ
ขอมลูคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่มไีวเพ่ือประโยชนสาธารณะ ตองระวาง
โทษจําคุกต้ังแต 3-5 ป และปรับตั้งแต 60,000-300,000 บาท” 

 

 ความผิดโพสตกระทู ฟอรเวิรดเมล แอบอางใสรายปายสอีอนไลน 

 มาตรา 14 “ผูใดกระทําความผดิท่ีระบุไวดงัตอไปน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 

หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือท้ังจาํท้ังปรับ” 

 (1)  นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือขอมูล
อนัเปนเทจ็ โดยประการท่ีนาจะเกดิความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน            

 (2)  นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลอันเปนเท็จโดยประการที่นาจะเกดิความ

เสยีหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตืน่ตระหนกแกประชาชน             

 (3)  นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลอันเปนความผดิเก่ียวกับความมั่นคงแหง

ราชอาณาจักรหรอืความผดิเกีย่วกบัการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา             

 (4)  นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลที่มีลกัษณะอันลามกและขอมูลน้ันประชาชน

ท่ัวไปอาจเขาถึงได 

 (5)  เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมลูโดยรูอยูแลววาเปนขอมลูตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
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 ความผิดโพสตกระทู ฟอรเวิรดเมล แอบอางใสรายปายสีออนไลน 

 มาตรา 16 “ผูใดนําเขาสูระบบคอมพวิเตอรท่ีประชาชนทั่วไปอาจเขาถงึได ซ่ึง

ขอมูลทีป่รากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตดั

ตอ แตงเติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสหรือวิธกีารอ่ืนใด ทั้งนี้ 

โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนน้ันเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับ

ความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหน่ึง เปนการนําเขาขอมูลโดยสุจริต 

ผูกระทําไมมีความผิด” 

 อีเมลขยะ....อีเมลไวรัส 

 มาตรา 11 “ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืน 

โดยปกปด หรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมลูดังกลาว อันเปนการ

รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไม

เกิน 100,000 บาท” 

 อาชญากรรมคอมพิวเตอร (Computer crime หรือ Cyber crime) เปนการ

กระทําที่ผิดกฎหมายโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ เชน การโจรกรรมขอมูลหรือ

ความลับของบริษัท การบิดเบือนขอมูล การฉอโกง การฟอกเงิน การถอดรหัส

โปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงการกอกวนโดยกลุมแฮกเกอร เชน ไวรัสคอมพิวเตอร 

การทําลายขอมูลและอุปกรณ 

 แฮกเกอร (Hacker) คือบุคคลที่ใชความรูความสามารถในทางที่ไมถูกตอง/ผิด

กฎหมาย ไดแก การลักลอบเขาไปยังคอมพวิเตอรเครื่องอ่ืนโดยผานการสื่อสาร

เครือขาย โดยไมไดรับอนุญาตเพื่อเขาไปอาน คัดลอก เปลี่นแปลง ลบ หรอืทําความ

เสียหายใหกับขอมูล   ซ่ึงอาจกระทําไปโดยความสนุก ตองการทดลองความสามารถ

ของตนเอง รวมถึงการอวดความสามารถกับเพื่อน ๆ 

 แครกเกอร (Cracker) คือแฮกเกอรท่ีลกัลอบเขาไปยังคอมพวิเตอรของผูอ่ืนเพื่อ

วัตถุประสงคในเชิงธรุกิจ 

1. การขโมยหมายเลขบัตรเครดิต (Credit card theft) เมื่อจะชําระเงนิดวยบัตรเครดิตผานทาง
อนิเทอรเน็ตจะตองแนใจวาระบบมกีารรกัษาความปลอดภัย ซ่ึงสังเกตจากมุมขวาลางของ
เว็บไซตจะมรีปูกุญแจล็อกอยู หรือ URL จะระบุ https:// 

2. การแอบอางตัว (Identity theft) โดยใชหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบตัรเครดิต 
หนังสือเดินทาง และขอมูลสวนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผูถูกกระทําหรือเหยื่อไปใชแอบอางเพ่ือหา
ผลประโยชน 

3. การสแกมทางคอมพวิเตอร (Scam) เปนการใชคอมพิวเตอรในการหลอกลวงผูอื่น เชน  

 การสงขอความ หรือโฆษณาบนเว็บไซตโดยแจงขอมูลไมครบ เมื่อใชบริการก็จะคดิ
คาใชจายเพ่ิม ดังน้ันจึงควรมขีอตกลงเปนลายลกัอักษร รวมท้ังขอตกลงเกีย่วกบัการ
ยกเลิกใหชัดเจน  

 การเสนอใหผูใชสามารถเขาไปใชบริการเว็บไซตฟร ีหากผูใชระบุหมายเลขบัตรเครดิต
เพ่ือเปนการยืนยันอายขุองผูใช กจ็ะไดรับใบเรียกเกบ็เงนิจากบตัรเครดติ ดังน้ันกอนที่ผูใช
จะกรอกหมายเลขบัตรเครดติจะตองอานรายละเอียดหรือขอตกลงใหรอบคอบเสียกอน 
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1. การเขาถึงและใชคอมพิวเตอรโดยไมไดรบัอนุญาต 

2. การกอกวนหรือการทําลายขอมูล 

3. การทําใหระบบปฏิเสธการใหบริการ (Denial of Service) 

4. การขโมยขอมลูและอุปกรณคอมพิวเตอร 

 โดยขโมยรหัสสวนตัว (Personal identification number : PIN) หรือรหัสผาน 

(Password) 

 ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) จะแฝงตัวอยูในไฟลหรือสือ่เกบ็ขอมลู การสรางความเสยีหาย
จะมี 2 ลักษณะคือ แสดงขอความรบกวนหรือทําใหคอมพิวเตอรทํางานชาลง แตจะไมทําลายขอมลู 
สวนอีกประเภทหนึ่งจะทําลายระบบคอมพิวเตอร ไดแก ลบไฟล การปดเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
รบกวนการทํางานของโปรแกรมอ่ืน ไวรัสคอมพิวเตอรจะแบงเปน 3 ชนิดคือ 

1. ไวรัส Boot sector หรือบางคร้ังเรียก System Virus จะแฝงตัวอยูท่ี Boot sector ของ
ฮารดดิสก จะทํางานเมื่อเร่ิมเปดระบบ 

2. ไวรัสท่ีติดท่ีแฟมงานหรือโปรแกรม โดยเฉพาะไฟลที่มนีามสกลุเปน .exe และ .com การติดไวรัส
ประเภทนี้สวนมากมาจากการดาวนโหลดไฟลหรือโปรแกรมจากอินเทอรเน็ต หรือการเปดไฟลท่ี
แนบมากบัอีเมล 

3. แมโครไวรัส (Macro Virus) ทํางานบนโปรแกรมท่ีใชภาษาแมโคร เชน โปรแกรมประมวลผลคํา 
(Word processing) และโปรแกรมตารางคํานวณ (Spreadsheet) 

 เวิรม (Worm) กระจายตัวเองไดเชนเดยีวกบัไวรัส ตางกนัท่ีไวรัสตองใหมนษุยเรียกใชงาน สวนเวิรม
จะแพรกระจายโดยผานทางเครอืขายอินเทอรเน็ต 

 มาโทรจัน (Trojan Horse) จะไมกระจายตวัมนัเอง แตจะแฝงตัวอยูกบัโปรแกรมอ่ืนท่ีอาจสงผานมา
ทางอีเมล เชน Zipped_files.exe และเมื่อมีการเรียกใชไฟล โปรแกรมจะลบไฟลท่ีอยูในฮารดดสิก 

 ขาวหลอกลวง (Hoax) เปนการสงขอความเหมือนจดหมายลกูโซเพื่อใหเกดิความเขาใจผิดโดยอาศัย
เทคนิคทางจิตวิทยาทําใหขาวนัน้นาเชื่อถือ 

 มขีอความหรือภาพแปลก ๆ  แสดงบนจอภาพ 

 มเีสียงที่ผิดปกติหรอืเสียงเพลงเปดข้ึนเปนบางเวลา  

 หนวยความจําคอมพิวเตอรลดนอยลงกวาท่ีควรจะเปน 

 โปรแกรมหรือไฟลหายไป โดยท่ีผูใชไมไดลบทิ้ง 

 มโีปรแกรมแปลกปลอมเขามา 

 ขนาดของไฟลใหญผิดปกติ 

 การทํางานของไฟลหรอืโปรแกรมผิดปกติจากเดิม 
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 เปนการโจมตีเว็บไซตเพ่ือไมใหตดิตอสื่อสารกับคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน 

 การโจมตีอาจมาจากเครื่องเดียว หรือคอมพิวเตอรจํานวนมากท่ีถูกควบคมุสั่งการ 

(Distributed Denial of Service: DDoS) 

 แฮกเกอรจะเขาไปยังระบบคอมพิวเตอรที่ไมใชเปาหมายของการจูโจม แตจะเปลี่ยน

ระบบใหกลายเปนตัวแทน (Agents) หรือ ทาส (Zombies or Slaves) และสั่งใหสง

ขอความ หรอืขอใชบริการจํานวนมากพรอมกนัไปยังเหยื่อเปาหมาย (Victims) ทําให

ระบบติดขัดจนตองปดบริการช่ัวคราว สวนใหญจะโจมตีเว็บไซตที่ใหบรกิารทางธุรกจิ 

เชน “Ping of Death” ซ่ึงโจมตีระบบของ E*Trade, amazon.com, CNN.com 

และ yahoo.com 

 “Code Red” เปนเวิรมท่ีทํางานแบบ DoS โดยใช E-mail address book สง

ตัวเองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมาก ( ประมาณ 500,000 เซิรฟเวอรตอวัน) 

 ขอมูลและสารสนเทศเปนทรพัยสินที่มีคุณคาของบริษัท การถูกขโมยขอมูลอาจสราง

ความเสียหายใหกับองคกรมากกวาการถูกขโมยโปรแกรมหรอือุปกรณคอมพิวเตอร 

 การขโมยขอมูลจะเก่ียวของกับอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ   เชน  การเขาถึงขอมูล

หรือเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต การขโมยหมายเลขบัตรเครดิตจาก

ฐานขอมูลการบญัชี 

1. การใช User name หรือ User ID และรหัสผาน (Password) ควรหลีกเลี่ยงการ
กําหนดรหัสที่เก่ียวกับขอมูลสวนตัว หรือรหสัท่ีสามารถเดาไดงาย 

2. การใชวตัถุใด ๆ เพ่ือการเขาสูระบบ ไดแก บัตร หรือกุญแจ เชน การใชบัตร ATM ซ่ึง
ใชบัตรคูกับ PIN (Personal Identification Number) ประกอบดวยตัวเลข 4 หลักที่
ควรใหความสําคัญไมควรใชปเกิดหรือการจดลงในบัตร 

3. การใชอุปกรณทางชีวะภาพ (Biometric Devices) ตรวจสอบลักษณะสวนบุคคลเพ่ือ
อนุญาตใชโปรแกรม ระบบ หรือการเขาใชหอง เชน ตรวจสอบเสียง ลายนิ้วมือ ฝามือ 
ลายเซ็น มานตา และรูปหนา โดยจะแปลงลักษณะสวนบุคคลใหอยูในรูปดิจิทัลแลว
เปรียบเทียบกับขอมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร ถาไมตรงกันก็จะปฎเิสธการเขาสูระบบ 

4. ระบบเรยีกกลับ (Callback  System) ผูใชจะระบุช่ือและรหัสผาน เพื่อเขาใชระบบ
หากขอมูลถูกตองคอมพิวเตอรก็จะเรียกกลับใหเขาใชงานได โดยจะตรวจสอบหมายเลข
โทรศพัทของผูใชเม่ือเรยีกกลับ 

 คอมพิวเตอรมีโอกาสถูกขโมย ใหปองกันโดยการลอ็ก 

 ไฟลมีโอกาสที่จะถูกทาํลาย ใหปองกันดวยการสาํรอง (Backup) โดยทาํสําเนาลงใน

สื่อตาง ๆ 
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 บัตรเครดิตและการแอบอาง 

 ใหหมายเลขบัตรเครดิตเฉพาะบริษัทท่ีผูใชไววางใจไดเทาน้ัน 

 ใชเฉพาะเว็บไซตท่ีมีระบบรกัษาความปลอดภัย เชน https:// 

 ใชรหัสผานอยางนอย 10 ตัวอักขระ (ควรผสมระหวางตวัอักษรและตวัเลข) 

 ใชรหัสผานท่ีแตกตางกันในแตละระบบหรือเว็บไซต 

 การปองกันขอมูลสวนบุคคล ใหพิจารณาอยางรอบคอบกอนใหขอมูลสวนตัว และให
ขอมูลในสวนทีจ่ําเปนเทานั้น 

 การปองกันการติดตามการทองเว็บไซต เชน ใชโปรแกรม SurfSecret ซ่ึงทํางาน
คลายโปรแกรมปองกันไวรัส และลบขาวสาร/โฆษณาที่เกิดข้ึนเม่ือผูใชทองเว็บไซต 

 การหลีกเลี่ยงสแปมเมล โดยระมัดระวังการลงทะเบียนเพ่ือรับขาวสาร 

 การปองกันระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยใชไฟรวอลล (Firewall) เพ่ือทํา
หนาท่ีเปนยามตรวจสอบการเขาระบบ 

 

1. ไมเปดอเีมลจากคนแปลกหนา เพราะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดไวรสัหรอืเปนอีเมลขยะ 

2. สังเกตหัวขอของจดหมายกอนท่ีจะเปดอานโดยเฉพาะอีเมลที่มีหัวขอเปนภาษาอังกฤษ

ที่มีใจความดึงดูดใหรีบเปดอาน หรือมีการหลอกลอดวยวธิีการตาง ๆ เชน มีคําวา 

“RE....” อยูหนาหวัขอ ทําใหผูรับอีเมลคิดวาเปนการตอบจดหมายกลับมา 

3. ควรติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัส และหมั่นอพัเดตฐานขอมูลไวรัสอยางสมํ่าเสมอ 

4. ควรใหความสนใจกับขาวเก่ียวกับไวรัส ติดตามขาวสารจากสื่อตาง ๆ 

5. อยาเปดอีเมลแบบไมยั้งคดิเพราะจากการสํารวจพบวารอยละ 70-80 ของอีเมลทั้งหมด

คือไวรัสและอีเมลขยะ 

6. ติดตามขาวสารเก่ียวกับการปองกันการกอกวนและทําลายขอมูลไดที่ศูนยประสานงาน

การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรประเทศไทย (http://thaicert.nectec.or.th) 

 

 

 จริยธรรมคอมพิวเตอร (Computer Ethics) หมายถึง หลกัเกณฑที่กําหนดข้ึนเพ่ือ

เปนแนวทางปฏิบัต ิหรือควบคุมการใชระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

 การกระทําท่ีผิดจริยธรรมในการใชคอมพิวเตอร ไดแก การนําภาพหรือขอมลูสวนตัว

ของบคุคลไปลงบนอินเทอรเน็ตโดยไมไดรบัอนุญาต การใชคอมพิวเตอรขโมยขอมูล 

การเขาถึงขอมูลหรอืคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต และการละเมดิ

ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 

 ประเด็นที่เก่ียวของกับจริยธรรมคอมพิวเตอร ไดแก ความเปนสวนตัว (Privacy) 

ความถูกตองของขอมูล (Accuracy) ความเปนเจาของ (Intellectual Property) 

และการเขาถึงขอมูล (Data Accessibility) 

 ความผิดในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

๒๕๕๐ แบงเปน 4 ประเภท ไดแก ความผิดแฮกเกอร ความผิดมือบอนชอบลองของ

สรางไวรัส ความผิดโพสตกระทู ฟอรเวิรดเมล แอบอางใสรายปายสีออนไลน และ

ความผิดการสงอีเมลขยะ อีเมลไวรัส 

 อาชญากรรมคอมพิวเตอร (Computer crime หรอื Cyber crime) เปนการกระทําท่ีผิด

กฎหมายโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครือ่งมอื 

 แฮกเกอร (Hacker) คือบุคคลท่ีใชความรูความสามารถในทางท่ีไมถกูตอง/ผดิกฎหมาย 

 แครกเกอร (Cracker) คือแฮกเกอรท่ีลักลอบเขาไปยังคอมพิวเตอรของผูอื่นเพ่ือ
วัตถปุระสงคในเชงิธุรกิจ 

 การใชคอมพิวเตอรในการกออาชญากรรม ไดแก การขโมยหมายเลขบตัรเครดติ การแอบ

อางตัว และการสแกมทางคอมพิวเตอร 

 ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) แบงเปน 3 ชนิดคือ ไวรัส Boot sector ไวรัสท่ีติด

ท่ีแฟมงานหรือโปรแกรม และแมโครไวรสั (Macro Virus) 

 เวิรม (Worm) ตางจากไวรัสที่ไวรัสตองใหมนุษยเรยีกใชงาน สวนเวิรมจะแพรกระจายโดย

ผานทางเครือขายอนิเทอรเน็ต 

 มาโทรจัน (Trojan Horse) จะไมกระจายตวัมนัเอง แตจะแฝงตัวอยูกับโปรแกรมอ่ืน 

 ขาวหลอกลวง (Hoax) เปนการสงขอความเหมือนจดหมายลูกโซเพ่ือใหเกิดความเขาใจผดิ 
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 Denial of Service: DoS เปนการโจมตีเวบ็ไซตเพ่ือไมใหตดิตอสื่อสารกับ

คอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน 

 วิธีการปองกนัการเขาถึงขอมูลและคอมพิวเตอร ไดแก การใช User name หรือ 

User ID และรหัสผาน (Password), การใชวัตถุใด ๆ เพ่ือการเขาสูระบบ เชน บตัร 

หรือกุญแจ, การใชอปุกรณทางชีวะภาพ (Biometric Devices) ตรวจสอบลักษณะ

สวนบุคคล และการใชระบบเรียกกลบั (Callback  System) 

1. จริยธรรมที่มุงเนนความเปนสวนตัว (information Privacy) เกี่ยวของกับ

ขอมูลอะไรบาง จงยกตัวอยางประกอบ 

2. จงอธิบายลิขสทิธิแ์ละสิทธบิตัรมีความแตกตางกันอยางไร 

3. จงยกตัวอยางอาชญากรรมคอมพิวเตอรมาอยางนอย 1 ตัวอยาง พรอมทั้งหาวิธี

ปองกันและแกไขโดยอธบิายประกอบ 

4. ปจจุบันประเทศไทยใชกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศอะไร 

5. ขอปฏิบัติที่ควรตองทําในการปองกนัไวรัส มีอะไรบาง จงยกตัวอยาง 

6. การสํารองขอมลูคืออะไร สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไร 

7. แฮกเกอรและแครกเกอรมีความแตกตางกันอยางไรบาง 

 

 


