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จริยธรรมและความปลอดภยัของสารสนเทศ 
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วัตถุประสงค ์

• อธิบายจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

• อธิบายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

• อธิบายวิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ได้ 

• อธิบายความส าคัญของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 
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วัตถุประสงค์ 



เนื้อหา 

• จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

• อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

• วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 

• ข้อควรระวังในการเข้าไปยังโลกไซเบอร์หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต 

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
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จริยธรรมคอมพิวเตอร์ 

 จริยธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics) หมายถึง หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 การกระท าที่ผิดจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 การน าภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไปลงบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

 การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล 

 การเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมคอมพิวเตอร์ 
(PAPA) 

• ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 

• ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) 

• ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) 

• การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) 
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ความเป็นส่วนตัว 
(Privacy) 

 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามล าพังและสิทธิที่
เจ้าของ (ทั้งบุคคล และองค์กร) สามารถควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว ได้แก่ 

• การเข้าไปดูข้อความในอีเมล์ การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และการบันทึกแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่มข่าวสาร 

• การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ 

• การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 
ๆ โดยให้กรอกข้อมูล การคลิก หรือกดยืนยันเพื่อเข้าถึงบริการ การใช้โปรแกรม 
sniffer ตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ต การส่ง Junk mail หรือ spam mail 

 เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว จึงควรระวังการให้ข้อมูลโดยเฉพาะการใช้
อินเทอร์เน็ตที่ระบุให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าไปใช้บริการ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และอีเมล์ 

 โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่น ามาใช้ในการตรวจและก าจัด Spy ware ได้แก่ โปรแกรม 
Ad-ware , Spybot-Search & Destroy  
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ความถูกต้องของข้อมูล 
(Accuracy) 

 ประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูล โดยทั่วไปจะ
พิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร ่

 ควรให้สิทธิ์แก่บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้ 
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ความเป็นเจ้าของ 
(Intellectual Property) 

 สิทธิความเป็นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไป
ที่จับต้องได้ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จับต้องไม่ได้ เช่น 
บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุมครองสิทธิภายใต้กฎหมาย ได้แก่ 

• ความลับทางการค้า (Trade secret) เป็นข้อมูลที่เกิดจากความคิดของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับสูตร กรรมวิธี การผลิต รูปแบบสินค้า 

• ลิขสิทธิ์ (Copyright) เป็นสิทธิในการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับงานที่สร้างขึ้น ได้รับการ
คุ้มครองในการคัดลอกหรือท าซ้ าผลงาน ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะคุ้มครองเป็นเวลา 
50 ปี หลังจากคิดค้นขึ้น หรือตั้งแต่แสดงผลงานครั้งแรก 

• สิทธิบัตร (Patent) เป็นหนังสือส าคัญที่ออกรับรองให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์  หรือ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งคุ้มครอง 20 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร 
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ความเป็นเจ้าของ 
(Intellectual Property) 

 ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร แตกต่างกันตรงที่ ผลงานที่ได้รับความคุ้มครองจาก
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะสร้างขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปใช้    

 ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลขิสทิธิ์ โดยการคัดลอกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ต้องค านึงถึงสิทธิของผู้ใชว้่ามีสิทธิระดับใด ตัวอย่างเช่น 
• Copyright software   เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่ผู้ใช้ซื้อลิขสิทธิ์มา และมีสิทธิ์ใช้ 

• Shareware   เป็นซอฟต์แวร์ท่ีให้ทดลองใช้ได้ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 

• Freeware   เป็นซอฟต์แวร์ท่ีให้ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ 
 

 ความลับทางการค้ากับสิทธิบัตรจะมีความแตกต่างกันหลายเร่ืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ
การให้ความคุ้มครอง สิทธิที่ได้รับ หรือในเรื่องของอายุการคุ้มครอง 
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การเข้าถึงข้อมูล 
(Data Accessibility) 

 การเข้าใช้งานโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมีการก าหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งาน 

 ตัวอย่างสิทธิในการใช้งานระบบ เช่น การบันทึก การแก้ไข/ปรับปรุง และการลบ 

 การเข้าถึงของข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นก็ถือเป็นการผิดจริยธรรม
เช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว 
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อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer crime หรือ Cyber crime) เป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เช่น การโจรกรรมข้อมูลหรือความลับ
ของบริษัท การบิดเบือนข้อมูล การฉ้อโกง การฟอกเงิน การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงการก่อกวนโดยกลุ่มแฮกเกอร์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ การท าลายข้อมูลและอุปกรณ์ 

 แฮกเกอร์ (Hacker) คือบุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ไม่ถูกต้อง/ผิดกฎหมาย 
ได้แก่ การลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยผ่านการสื่อสารเครือข่าย โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเพื่อเข้าไปอ่าน คัดลอก เปลี่นแปลง ลบ หรือท าความเสียหายให้กับข้อมูล   ซึ่งอาจ
กระท าไปโดยความสนุก ต้องการทดลองความสามารถของตนเอง รวมถึงการอวด
ความสามารถกับเพื่อน ๆ 

 แครกเกอร์ (Cracker) คือแฮกเกอร์ที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ 
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การใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม 

• การขโมยหมายเลขบัตรเครดิต (Credit card theft) เมื่อจะช าระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตจะต้องแน่ใจว่าระบบมีการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสังเกตจากมุมขวาล่างของเว็บไซต์จะมีรูป
กุญแจล็อกอยู่ หรือ URL จะระบุ https:// 

• การแอบอ้างตัว (Identity theft) โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต หนังสือ
เดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้ถูกกระท าหรือเหยื่อไปใช้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ 

• การสแกมทางคอมพิวเตอร์ (Scam) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการหลอกลวงผู้อื่น เช่น  

• การส่งข้อความ หรือโฆษณาบนเว็บไซต์โดยแจ้งข้อมูลไม่ครบ เมื่อใช้บริการก็จะคิดค่าใช้จ่าย
เพิ่ม ดังนั้นจึงควรมีข้อตกลงเป็นลายลักอักษร รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการยกเลิกให้ชัดเจน  

• การเสนอให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ฟรี หากผู้ใช้ระบุหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อเป็น
การยืนยันอายุของผู้ใช้ ก็จะได้รับใบเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต ดังนั้นก่อนที่ผู้ใช้จะกรอก
หมายเลขบัตรเครดิตจะต้องอ่านรายละเอียดหรือข้อตกลงให้รอบคอบเสียก่อน 
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คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเป้าหมายของอาชญากรรม 

• การเข้าถึงและใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

• การก่อกวนหรือการท าลายข้อมูล 

• การท าให้ระบบปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service) 

• การขโมยข้อมูลและอุปกรณค์อมพิวเตอร ์
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การเข้าถึงและใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 โดยขโมยรหัสส่วนตัว (Personal identification number : PIN) หรือ
รหัสผ่าน (Password) 
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การก่อกวนหรือการท าลายข้อมูล 
 ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) จะแฝงตัวอยู่ในไฟล์หรือสื่อเก็บข้อมูล การสร้างความ

เสียหายจะมี 2 ลักษณะคือ แสดงข้อความรบกวนหรือท าให้คอมพิวเตอร์ท างานช้าลง แต่จะไม่ท าลาย
ข้อมูล ส่วนอีกประเภทหนึ่งจะท าลายระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ลบไฟล์ การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
รบกวนการท างานของโปรแกรมอื่น ไวรัสคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 
• ไวรัส Boot sector หรือบางครั้งเรียก System Virus จะแฝงตัวอยู่ท่ี Boot 

sector ของฮาร์ดดิสก์ จะท างานเม่ือเริ่มเปิดระบบ 
• ไวรัสท่ีติดที่แฟ้มงานหรือโปรแกรม โดยเฉพาะไฟล์ท่ีมีนามสกุลเป็น .exe และ .com การติด
ไวรัสประเภทน้ีส่วนมากมาจากการดาวน์โหลดไฟล์หรือโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ต หรือการเปิดไฟล์
ที่แนบมากับอีเมล ์

• แมโครไวรัส (Macro Virus) ท างานบนโปรแกรมที่ใช้ภาษาแมโคร เช่น โปรแกรมประมวลผล
ค า (Word processing) และโปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) 

 เวิร์ม (Worm) กระจายตัวเองได้เช่นเดียวกับไวรัส ต่างกันที่ไวรัสต้องให้มนุษย์เรียกใช้งาน ส่วนเวิร์ม
จะแพร่กระจายโดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ม้าโทรจัน (Trojan Horse) จะไม่กระจายตัวมันเอง แต่จะแฝงตัวอยู่กับโปรแกรมอื่นทีอ่าจ
ส่งผ่านมาทางอีเมล์ เช่น Zipped_files.exe และเมื่อมีการเรียกใช้ไฟล์ โปรแกรมจะลบไฟล์ท่ี
อยู่ในฮาร์ดดิสก์ 

 ข่าวหลอกลวง (Hoax) เป็นการส่งข้อความเหมือนจดหมายลูกโซ่เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดย
อาศัยเทคนิคทางจิตวิทยาท าให้ข่าวนั้นน่าเชื่อถือ 
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ข้อสังเกตเพื่อการตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับไวรัส 

 มีข้อความหรือภาพแปลก ๆ แสดงบนจอภาพ 

 มีเสียงที่ผิดปกติหรือเสียงเพลงเปิดขึ้นเป็นบางเวลา  

 หน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ลดน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น 

 โปรแกรมหรือไฟล์หายไป โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ลบทิ้ง 

 มีโปรแกรมแปลกปลอมเข้ามา 

 ขนาดของไฟล์ใหญ่ผิดปกต ิ

 การท างานของไฟล์หรือโปรแกรมผิดปกติจากเดิม 

 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 



การท าให้ระบบปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service: 

DoS) 

 เป็นการโจมตีเว็บไซต์เพื่อไม่ให้ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น 
 การโจมตีอาจมาจากเครื่องเดียว หรือคอมพิวเตอร์จ านวนมากที่ถูกควบคุมสั่งการ 

(Distributed Denial of Service: DDoS) 

 แฮกเกอร์จะเข้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่เป้าหมายของการจู่โจม แต่จะเปลี่ยนระบบให้
กลายเป็นตัวแทน (Agents) หรือ ทาส (Zombies or Slaves) และสั่งให้ส่ง
ข้อความ หรือขอใช้บริการจ านวนมากพร้อมกันไปยังเหยื่อเป้าหมาย (Victims) ท าให้
ระบบติดขัดจนต้องปิดบริการชั่วคราว ส่วนใหญ่จะโจมตีเว็บไซต์ที่ให้บริการทางธุรกิจ เช่น 
“Ping of Death” ซึ่งโจมตีระบบของ E*Trade, amazon.com, 

CNN.com และ yahoo.com 

 “Code Red” เป็นเวิร์มที่ท างานแบบ DoS โดยใช้ E-mail address book 

ส่งตัวเองไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวนมาก ( ประมาณ 500,000 เซิร์ฟเวอร์ต่อวัน) 
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การขโมยข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 ข้อมูลและสารสนเทศเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าของบริษัท การถูกขโมยข้อมูลอาจสร้างความ
เสียหายให้กับองค์กรมากกว่าการถูกขโมยโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 การขโมยข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ  เช่น  การเข้าถึงข้อมูลหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต การขโมยหมายเลขบัตรเครดิตจากฐานข้อมูลการบัญชี 
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วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 

• การใช้ User name หรือ User ID และรหัสผ่าน (Password) ควรหลีกเลี่ยงการ
ก าหนดรหัสที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว หรือรหัสที่สามารถเดาได้ง่าย 

• การใช้วัตถุใด ๆ เพื่อการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ บัตร หรือกุญแจ เช่น การใช้บัตร ATM ซึ่งใช้บัตรคู่
กับ PIN (Personal Identification Number) ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลักที่
ควรให้ความส าคัญไม่ควรใช้ปีเกิดหรือการจดลงในบัตร 

• การใช้อุปกรณ์ทางชีวะภาพ (Biometric Devices) ตรวจสอบลักษณะส่วนบุคคลเพื่อ
อนุญาตใช้โปรแกรม ระบบ หรือการเข้าใชห้้อง เช่น ตรวจสอบเสียง ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ลายเซ็น 
ม่านตา และรูปหน้า โดยจะแปลงลักษณะส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปดิจิทัลแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูล
ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่ตรงกันก็จะปฎิเสธการเข้าสูร่ะบบ 

• ระบบเรียกกลับ (Callback  System) ผู้ใช้จะระบชุื่อและรหัสผ่าน เพื่อเข้าใชร้ะบบ
หากข้อมูลถูกต้องคอมพิวเตอร์ก็จะเรียกกลับให้เข้าใช้งานได้ โดยจะตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้ใช้เมื่อเรียกกลับ 
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วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 

• เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส สแกนสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาใน
เครื่อง และอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสอย่างสม่ าเสมอ 

• อย่าดาวน์โหลดโปรแกรม ในเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง 
• ส ารองข้อมูลต่าง ๆ ที่มีในเครื่องไว้ กรณีฉุกเฉินจะสามารถน ากับมาใช้ใหม่ได้ หรือใส่รหัสผ่านใน
การเปิดไฟล์ รหัสผ่านส าหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงไฟล์ ที่ส าคัญ ๆ 

•   
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ข้อควรระวังก่อนเข้าไปในโลกไซเบอร์ 
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 บัตรเครดิตและการแอบอ้าง 

• ให้หมายเลขบัตรเครดิตเฉพาะบริษัทที่ผู้ใช้ไว้วางใจได้เท่านั้น 

• ใช้เฉพาะเว็บไซต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น https:// 
• ใช้รหัสผ่านอย่างน้อย 10 ตัวอักขระ (ควรผสมระหว่างตัวอักษรและตัวเลข) 

• ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันในแต่ละระบบหรือเว็บไซต์ 

 การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนให้ข้อมูลส่วนตัว และให้ข้อมูล
ในส่วนที่จ าเป็นเท่านั้น 

 การป้องกันการติดตามการท่องเว็บไซต์ เช่น ใช้โปรแกรม SurfSecret ซึ่งท างานคล้าย
โปรแกรมป้องกันไวรัส และลบข่าวสาร/โฆษณาที่เกิดข้ึนเมื่อผู้ใช้ท่องเว็บไซต์ 

 การหลีกเลี่ยงสแปมเมล์ โดยระมัดระวังการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร 

 การป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อท าหน้าที่
เป็นยามตรวจสอบการเข้าระบบ 

 

 

 



• ไม่เปิดอีเมล์จากคนแปลกหน้า เพราะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดไวรัสหรือเป็นอีเมล์ขยะ 

• สังเกตหัวข้อของจดหมายก่อนที่จะเปิดอ่านโดยเฉพาะอีเมล์ทีม่ีหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษที่มี
ใจความดึงดูดให้รีบเปิดอ่าน หรือมีการหลอกล่อด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น มีค าว่า “RE....” อยู่
หน้าหัวข้อ ท าให้ผู้รับอีเมล์คิดว่าเป็นการตอบจดหมายกลับมา 

• ควรติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส และหมั่นอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสอย่างสม่ าเสมอ 

• ควรให้ความสนใจกับข่าวเกี่ยวกับไวรัส ติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 

• อย่าเปิดอีเมล์แบบไม่ยั้งคิดเพราะจากการส ารวจพบว่าร้อยละ 70-80 ของอีเมล์ทั้งหมดคือไวรัส
และอีเมล์ขยะ 

• ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการก่อกวนและท าลายข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงานการรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (http://thaicert.nectec.or.th) 

 

 ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 



พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 



พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 

สื่อประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

 ประเทศไทยมีกฏหมายที่ใช้ลงโทษผู้ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ  

 พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550  ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เร่ิมมีผลบังคับใช ้ 18 กรกฎาคม 2550   

 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  

 



พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 

สื่อประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

 “ระบบคอมพิวเตอร”์ หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ
ท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้
อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

 “ข้อมูลคอมพิวเตอร”์ หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่
ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความ
รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

 “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ 
ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์
นั้น 

 

 

 



พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 

สื่อประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
 ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เนต็ หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทาง

ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
อื่น  

 ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 

 “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม 

 

 



หมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 มาตรา 5 “ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง

โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 มาตรา 6 “ถ้ารู้วิธีการป้องกันในการเข้าถึงข้อมูลข้องผู้อื่นแล้วน าไปเผยแพร่ ท าให้ผู้อื่น
เสียหาย มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  

 มาตรา 7 “ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับ
ไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 8 “ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้
ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไมเ่กิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

 สื่อประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 



 มาตรา 9 “ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าท้ังหมด
หรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
5 ปี หรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 มาตรา 10 “ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติ
ได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 11 “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิด
หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

 

 

สื่อประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

หมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 



 มาตรา 12  “ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือ
มาตรา 11 เป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการ
รักษา ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 7 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาท 

 มาตรา 13 “ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าข้ึนโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการกระท าความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 
มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

สื่อประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

หมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 



 มาตรา 14 ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือ
ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

 (2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการที่น่าจะเกิด ความ
เสียหายต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคง ในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด 
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

 (3) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความม่ันคง แห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

 (4) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเขา้ถึงได้ 

 (5) เผยแพรห่รือส่งต่อซึ่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แลว้ว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) 
หรือ (4) 

 สื่อประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

หมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 



 มาตรา 15 “ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท า
ความผิด ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด ตามมาตรา 14” 

 มาตรา 16 “ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้าง
ขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการ
ที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไมเ่กิน 200,000 บาท” 

 

สื่อประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

หมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 



ตัวอย่างความผิดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  

  ความผิดแฮกเกอร์ 

 มาตรา 5 “ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 มาตรา 7 “ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันเข้าถึง
โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 



ตัวอย่างความผิดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  

 ความผิด มือบอน ชอบลองของสร้างไวรัส 
 มาตรา 9 “ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่
เกิน 100,000บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ”            

 มาตรา 10 “ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ” 

 มาตรา 12 “ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10          
       (1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 

200,000 บาท             
       (2) เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีมไีว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 3-5 ปี และปรับตั้งแต่ 
60,000-300,000 บาท” 

 
ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 

ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 



 ความผิดโพสต์กระทู้ ฟอร์เวิร์ดเมล์ แอบอ้างใส่ร้ายป้ายสีออนไลน์ 
 มาตรา 14 “ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 (1)  น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล
อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน            

 (2)  น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน             

 (3)  น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา             

 (4)  น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลนั้นประชาชน
ทั่วไปอาจเข้าถึงได ้

 (5)  เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 

ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

ตัวอย่างความผิดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  



 ความผิดโพสต์กระทู้ ฟอร์เวิร์ดเมล์ แอบอ้างใส่ร้ายป้ายสีออนไลน์ 
 มาตรา 16 “ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ซึ่งข้อมูลที่

ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ แต่งเติม 
หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะท า
ให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท าตาม
วรรคหนึ่ง เป็นการน าเข้าข้อมูลโดยสุจริต ผู้กระท าไม่มีความผิด” 

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 

ตัวอย่างความผิดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  



 อีเมลข์ยะ....อีเมล์ไวรัส 
 มาตรา 11 “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดย

ปกปิด หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท” 

ตัวอย่างความผิดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  

ส่ือประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ 
ผศ.ดร. กมลรัตน์  สมใจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 



สรุป 
 จริยธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics) หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ก าหนดข้ึนเพื่อ

เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

 การกระท าที่ผิดจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การน าภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของ
บุคคลไปลงบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้คอมพิวเตอร์ขโมยข้อมูล การเข้าถึง
ข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดลิขสิทธิซ์อฟต์แวร ์

 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ความ
ถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) 
และการเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) 

 ความผิดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความผิดแฮกเกอร์ ความผิดมือบอนชอบลองของสร้างไวรัส 
ความผิดโพสต์กระทู้ ฟอร์เวิร์ดเมล์ แอบอ้างใส่ร้ายป้ายสีออนไลน์ และความผิดการส่งอีเมล์
ขยะ อีเมล์ไวรัส 



สรุป 
 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer crime หรือ Cyber crime) เป็นการ

กระท าที่ผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 
 แฮกเกอร์ (Hacker) คือบุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ไม่ถูกต้อง/ผิดกฎหมาย 
 แครกเกอร์ (Cracker) คือแฮกเกอร์ที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเพื่อ

วัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ 
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการก่ออาชญากรรม ได้แก่ การขโมยหมายเลขบัตรเครดิต การแอบ

อ้างตัว และการสแกมทางคอมพิวเตอร์ 
 ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ ไวรัส Boot 

sector ไวรัสที่ติดที่แฟ้มงานหรือโปรแกรม และแมโครไวรัส (Macro Virus) 

 เวิร์ม (Worm) ต่างจากไวรัสที่ไวรัสต้องให้มนุษย์เรียกใช้งาน ส่วนเวิร์มจะแพร่กระจาย
โดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ม้าโทรจัน (Trojan Horse) จะไม่กระจายตัวมันเอง แต่จะแฝงตัวอยู่กับโปรแกรมอื่น 
 ข่าวหลอกลวง (Hoax) เป็นการส่งข้อความเหมือนจดหมายลูกโซ่เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ผิด 



สรุป 
 Denial of Service: DoS เป็นการโจมตีเว็บไซต์เพื่อไม่ให้ติดต่อสื่อสารกับ

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น 

 วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้ User name หรือ 
User ID และรหัสผ่าน (Password), การใช้วัตถุใด ๆ เพื่อการเข้าสู่ระบบ เช่น 
บัตร หรือกุญแจ, การใช้อุปกรณ์ทางชีวะภาพ (Biometric Devices) ตรวจสอบ
ลักษณะส่วนบุคคล และการใช้ระบบเรียกกลับ (Callback  System) 



แบบฝึกหัดท้ายบท 

• จงยกตัวอย่างการกระท าผิดจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
• จงอธิบายความแตกต่างของความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร ว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร 

• จงยกตัวอย่างปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง พร้อม
ทั้งบอกวิธีการป้องกันและแก้ไข 

• จงอธิบายความแตกต่างของแฮกเกอร์กับแครกเกอร์มาให้เข้าใจ 
• ปัจจุบันประเทศไทยใช้กฎหมายหลักอะไรที่ลงโทษผู้กระท าความผิดโดยใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบอกเหตุผลด้วยว่าท าไมต้องมีการตรา
กฎหมายดังกล่าวขึ้นมาใช้ 
 

 

 


