กฎหมาย

และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทนํา

ด้ ว ยความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทํ า ให้ มี ก ารนํ า ระบบ
เครื อ ข่ า ย อิน เทอร์ เ น็ ต และการสื่ อ สารเข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํ า วัน การ
ประกอบธุรกิจ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กันมากขึน้ ขณะเดียวกัน ก็มี
ผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่ ถูกต้ อง ดังนั้น การพัฒนาความรู้ ทางด้ าน
วิทยาการ ด้ านคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารอย่ างเดียวคงไม่ เพียงพอ ผู้ใช้ จะต้ อง
ศึ ก ษาและให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ กฎหมายและประเด็ น จริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้ วย เพื่อให้ ปฏิบัติได้ ถูกต้ องตามกฎหมาย และระมัดระวัง
การละเมิ ด ประเด็น จริ ย ธรรมที่ อ าจจะเกิด ขึ้น ทั้ ง โดยตั้ ง ใจและไม่ ต้ั ง ใจ อัน จะ
ก่ อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ ตนเองและหน่ วยงาน

กฎหมายและจริยธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การละเมิดลิขสิ ทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
3. การใช้ คอมพิวเตอร์ ในทางทีผ่ ดิ
4. ไวรัสคอมพิวเตอร์
5. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

1.

ก

ารละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Software)

ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์
“โปรแกรมคอมพิวเตอร์”
พ.ศ.2537 มาตรา 4 หมายถึง คําสั่ ง ชุ ดคําสั่ ง หรือสิ่ งอืน่ ใดที่นําไปใช้ กบั เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทํางานหรื อเพื่อให้ ได้ รับผลอย่ างใด
อย่ างหนึ่ง หากมีบุคคลใดไปทําซํ้า ดัดแปลง หรือกระทําการอย่ างหนึ่งอย่ างใด
โดยไม่ ได้ อนุญาตจากเจ้ าของ ถือว่ าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ตามรายละเอียดของ
กฎหมายทีใ่ ห้ ความหมายของลิขสิ ทธิ์ (Copyright)

1.

การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถอื เป็ นทรัพย์ สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกิด
จากการใช้ สติปัญญาของมนุษย์ ในการสร้ างสรรค์ งานให้ เกิดขึน้ มา มีคุณค่ าทาง
เศรษฐกิจและศี ลธรรม ได้ รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยอัตโนมัตินับแต่
สร้ า งสรรค์ ผ ลงาน ลิข สิ ท ธิ์ เ ป็ นสิ ท ธิ์ ข องเจ้ า ของแต่ เ พีย งผู้ เ ดีย ว โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็ นงานที่มีลิขสิ ทธิ์ ประการสํ าคัญที่ผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควรจะทําความเข้ าใจแม้ จะเป็ นการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีที่ถูกต้ อง
ตามกฎหมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กย็ ังเป็ นงานที่มีลขิ สิ ทธิ์
จึงหมายถึง
ข้ อตกลงการอนุญาตให้ ใช้ (User License Agreement)
แต่ ผู้ เ ดี ย ว หรื อ ให้ ใ ช้ ภายในองค์ ก ร หรื อ เพื่ อ ใช้ ในการศึ ก ษาเท่ า นั้ น มิ ใ ห้
ดัดแปลง ทําซํ้าเพือ่ ประโยชน์ ทางการค้ า

2. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer crime)
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer crime) หมายถึงการ
กระทําใด ๆ ก็ตามเกีย่ วกับการใช้ คอมพิวเตอร์ ที่ทําให้ ผู้ใช้ (User) ได้ รับความ
เสี ยหาย ลั ก ษณะของอาชญากรคอมพิ ว เตอร์ ที่ พ บบ่ อยคื อ แฮคเกอร์
(Hacker) หรื อผู้บุกรุ ก ซึ่ งหมายถึงบุคคลที่มีความรู้ เรื่ องระบบคอมพิวเตอร์
เป็ นอย่ างดี สามารถเข้ าถึงข้ อมูลโดยการเจาะผ่ านระบบรั กษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์ ได้ เพื่อเข้ าไปทดสอบความสามารถของตนเอง ที่สามารถเข้ าไปถอด
หรือเจาะรหัสระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคนอืน่ ได้ หรือการ
เข้ า ไปทดสอบระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ในองค์ ก ารของตน ส่ วน แครกเกอร์
(Cracker) ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้ านคอมพิวเตอร์ เช่ นเดียวกัน แต่ มีเจตนาบุกรุ ก
ระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้อนื่ โดยผิดกฎหมาย เพือ่ ทําลายหรือลบแฟ้มข้ อมูล หรือทํา
ให้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เสี ย หาย ไม่ ว่ า ผู้ ก ระทํ า จะได้ รั บ
ผลประโยชน์ หรือกลัน่ แกล้ งเพือ่ ความสนุกก็ตาม

2. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

ปัจจุบนั ทัว่ โลกจัดอาชญากรคอมพิวเตอร์เป็ น 9 ประเภท คือ

1. การขโมยข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่งรวมถึงการขโมยประโยชน์ ในการลักลอบใช้ บริการ
2. การนําระบบการสื่ อสารมาปกปิ ดความผิดของตนเอง
3. การละเมิดลิขสิ ทธิ์ เลียนแบบ ปลอมแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
4. ใช้ คอมพิวเตอร์ แพร่ ภาพ หรือข้ อมูลทีไ่ ม่ เหมาะสม
5. ใช้ คอมพิวเตอร์ ฟอกเงิน
6. ใช้ คอมพิวเตอร์ ก่อกวน ทําลายระบบ
7. หลอกลวงให้ ทาํ การค้ า หรือลงทุนปลอม
8. ลักลอบเอาเลขบัตรเครดิตของคนอืน่ มาใช้ หรือวางกับดักเพือ่ ให้ ผ้ ูอนื่ เสี ยประโยชน์
9. ใช้ คอมพิวเตอร์ โอนเงินในบัญชีของผู้อนื่ มาเป็ นของตน

3.

การใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผดิ
(Computer abuse)

หมายถึงการกระทําโดยการใช้ คอมพิ วเตอร์ ไปในทางที่อาจจะไม่ ผิด
กฎหมายแต่ ผิดจริยธรรม หรืออาจผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรม เช่ น ลักษณะ
ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สร้ างความเสียหาย หรือสร้ างความ
เดือดร้ อนรําคาญแก่ผ้ ูใช้ อนิ เทอร์เน็ต แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท
คือ
Chain mail
Spam mail (Send Prodigious Amount of Mail)
Copyright 2007 ©

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus)
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) เป็ นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ ถูกสร้ างจากผู้ท่ีมีความรู้ด้านการ
เขียนโปรแกรม ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จะทํางานด้ วยตัวเอง โดยไม่ต้อง
รั บ คํา สั่ง หรื อ คํา ขออนุ ญ าตจากผู้ ใ ช้ แ ต่ อ ย่ า งใด โดยไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ จ ะ
ทํางานโดยลอบเข้ าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ผ้ ูใช้ ไม่ร้ ตู ัว และแพร่กระจาย
ฝังตัวเองติดกับ file
ต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์และฝังตัวอยู่ใน
หน่วยความจํา ทําความเสียหายให้ กบั ระบบคอมพิวเตอร์ได้
ในปั จ จุ บั น ได้ บั ญ ญั ติ คํ า ศั พ ท์ ข องไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ ขึ้ น มาใหม่
เรียกว่ า มาลแวร์ (Malicious software: Malware) ซึ่งหมายถึงชุ ดคําสั่ งทาง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือ Software ใด ๆ ที่ถูกจัดทําขึน้ มาเพือ่ สร้ างความ
เสี ยหายให้ แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ าย

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่ อ)
หากจะแบ่ งไวรั สคอมพิวเตอร์ เป็ นประเภทต่ าง ๆ ตามลักษณะการติดต่ อ
และการทํางานบนคอมพิวเตอร์ แล้ ว แบ่ งเป็ น
1. ไวรัสทีฝ่ ังตัวอยู่ที่ Boot sector
2. ไวรัสทีต่ ดิ ไฟล์ ข้อมูลหรือโปรแกรม
3. ไวรัสมาโคร (Macro virus)
4. หนอนอินเทอร์ เน็ต (Internet worm)
5. ม้ าโทรจัน (Trojan horse)
6. ระบิดเวลา (Logic bomb)

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสังคมใหม่ การอยู่ร่วมกันในสังคม ต้ องมี
กฎเกณฑ์ เพื่อให้ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ อินเดีย
เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของตนแล้ ว
สําหรับประเทศไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2541
เห็นชอบให้ มีการพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมายสารสนเทศใช้ ในประเทศ 6 ฉบับ
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่ วมกับศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)ดําเนินการ ประกอบด้ วย

5. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ)
1. กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) เน้ นเรื่ องการใช้ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะไม่ ถูกปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย
2. กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) เน้ นเรื่องการใช้ ลายมือชื่อดิจติ อล
3. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) เป็ นกฎหมายที่เข้ ามากํากับ ดูแล
ความสงบสุ ขของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Law)
5. กฎหมายว่ าด้ วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer Law)
6. กฎหมายการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานสารสนเทศ (National Information Infrastructure Law)

7. กฏหมายลิขสิ ทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗
ปั จจุบนั มีการประกาศเป็ นกฎหมายแล้ว 2 ฉบับคือ พระราชบัญญัติว่าด้วย
การทําธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ และพระราชบัญญัติลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิ กส์
ซึ่งรวมเรี ยกกันว่า พระราชบัญญัติ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

5. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ)
พระราชบัญญัติ 1 ฉบับได้ ประกาศใช้ อย่ างเป็ นทางการไป คือ
พระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการกระทําผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ประกาศใช้ เมือ่ วันที่ 18 มิถุนายน 2550

5. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ)
พระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการกระทําผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
หมวดที่ 1 ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์

มาตราที่ 5

ผู้ใดเข้ าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการ
ป้ องกันการเข้ าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้ มีไว้ สําหรั บตน ต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่ เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่ เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตราที่ 9 ผู้ใดทําให้ เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมไม่
ว่ าทั้งหมดหรือบางส่ วนซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ของผู้โดยมิชอบ ต้ องระวางโทษ จําคุก
ไม่ เกิน 5 ปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

จริยธรรม (Ethics) หมายถึง หลักความประพฤติที่ดีงาม เพือ่ ประโยชน์
สุ ขแก่ ตนเองและสั งคม โดยการพิจารณาไตร่ ตรองว่ าอะไรควรทํา อะไรไม่ ควรทํา
ความสั มพันธ์ ระหว่ างเทคโนโลยีสารสนเทศและจริยธรรม ประกอบด้ วย

1. ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
2. ความถูกต้ อง (Accuracy)
3. ความเป็ นเจ้ าของ (Property)
4. การเข้ าถึงข้ อมูล (Access)
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หลักการปกป้องคุ้มครองข้อมูล
กฎหมายอาญาได้ให้ความสําคัญกับการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลตามมาตรา
323 เกี่ยวกับการเปิ ดเผยความลับของผูร้ ับบริ การ มีสาระดังนี้ “ผู้ใดล่ วงรู้ หรื อได้ มา
ซึ่งความลับของผู้อื่น โดยเหตุที่เป็ นเจ้ าพนักงานผู้มีหน้ าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชี พ
เป็ นแพทย์ เภสั ชกร นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรื อ
ผู้สอบบัญชี หรื อโดยเหตุที่เป็ นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น แล้ วเปิ ดเผยความลับ
นั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด ต้ องระวางโทษจําคุกไม่ เกินหก
เดือน หรือปรับไม่ เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ดังนั้น สิ่ งที่ ผูร้ ั บผิดชอบข้อมูลในสถานบริ การสุ ขภาพ ต้องพิจารณา คือ
การรักษาความลับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Confidentiality) ความเป็ นส่ วนตัว
(Privacy) ของเจ้าของข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย (Security) โดยออกแบบ
ระบบเพื่อป้ องกันระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลจากความเสี ยหายทั้งโดยเจตนาหรื อ
ไม่ได้เจตนา
Copyright 2007 ©

วิธีการปกป้องคุ้มครองข้อมูล
1. การปกป้ องทางกายภาพ (Physical Security) หมายถึง การจัดเก็บรักษาข้ อมูล
ด้ านสถานที่ สภาพแวดล้ อม
2. การควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูล (Data Access Security) หมายถึงการออกแบบ
ระบบทีม่ กี ารปกป้ องรักษาข้ อมูล
3. การกําหนดมาตรการใช้ ข้อมูล (Data Access Measure) หมายถึง การกําหนด
หรือควบคุมผู้ใช้ ข้อมูล (User)
4. การเปลีย่ นแปลงรหัสข้ อมูล (Data Encryption) หมายถึง การแปลงข้ อมูลให้ ไม่
สามารถอ่ านได้ ถ้ าข้ อมูลถูกเรียกใช้ จากผู้ทไี่ ม่ ได้ รับอนุญาต
5. สํ ารองข้ อมู ล (Backup) เพื่อป้ องกันปั ญหา ความผิดพลาดต่ าง ๆ ควรสํ ารอง
ข้ อมูลอยู่เสมอ โดยคัดลอกแฟ้มข้ อมูลต่ าง ๆ จากฮาร์ ดดิสก์ ลงในแผ่ นดิสเก็ต

วิธีการปกป้องคุ้มครองข้อมูล (ต่อ)
สมาคมผู้รับทุนไจก้ า ประเทศไทย (2545) เผยแพร่ จรรยาบรรณผู้ใช้ อนิ เทอร์ เน็ต มี
10 ประการ ดังนี้
1) ต้ องไม่ ใช้ คอมพิวเตอร์ ทาํ ร้ ายหรือละเมิดผู้อนื่
2) ต้ องไม่ รบกวนการทํางานของผู้อนื่
3) ต้ องไม่ สอดแนม แก้ ไขหรือเปิ ดดูแฟ้มข้ อมูลของผู้อนื่
4) ต้ องไม่ ใช่ คอมพิวเตอร์ เพือ่ การโจรกรรมข้ อมูล
5) ต้ องไม่ ใช่ คอมพิวเตอร์ เพือ่ สร้ างหลักฐานอันเป็ นเท็จ

วิธีการปกป้องคุ้มครองข้อมูล (ต่อ)
สมาคมผู้รับทุนไจก้ า ประเทศไทย
อินเทอร์ เน็ต มี 10 ประการ ดังนี้

(2545)

เผยแพร่ จรรยาบรรณผู้ใช้

6) ต้ องไม่ คดั ลอกโปรแกรมของผู้อนื่ ทีม่ ลี ขิ สิ ทธิ์
7) ต้ องไม่ ละเมิดการใช้ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยทีต่ นเองไม่ มสี ิ ทธิ์
8) ต้ องไม่ นําเอาผลงานของคนอืน่ มาเป็ นของตน
9) ต้ องคํานึงถึงสิ่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับสั งคมอันเนื่องมาจากการกระทําของ
ผู้ผดิ จรรยาบรรณ
10) ต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกามารยาท

สวัสดี

