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คานา
ตาราเล่มนี้ เรี ยบเรี ยงขึ้ นเพื่อผูอ้ ่านหลักซึ่ งเป็ นนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาชี พคอมพิวเตอร์
เพื่อการเตรี ยมตัวเข้าสู่ การประกอบวิชาชีพ และผูส้ นใจทัว่ ไปที่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ
ทางจริ ยธรรม สังคม และกฎหมายที่เกิดขึ้นสื บเนื่ องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
และเพื่ อ ใช้เ ป็ นต าราประกอบการเรี ย นการสอนรายวิ ช า 241-404 และ 242-303 ประเด็ น ทาง
จริ ย ธรรม กฏหมาย และ สั ง คมของวิ ช าชี พ คอมพิ ว เตอร์ (Ethical, Legal, and Social Issues in
Computer Profession) ซึ่ งเป็ นรายวิชาบังคับของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ตามลาดับ
ต าราเล่ ม นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นมองเห็ น และเข้า ใจนัย ส าคัญ และผลกระทบที่
หลากหลายของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้งในแง่มุมของการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชี วิต
ในสังคมยุคที่คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการอานวยความสะดวกในทุ ก
แง่มุมของชีวติ
หลักจริ ยธรรมพื้นฐานในวิชาชี พคอมพิวเตอร์ ไม่ได้แตกต่างจากหลักจริ ยธรรมในสาขา
วิชาชีพอื่น ๆ หรื อหลักจริ ยธรรมในการดาเนินชี วติ ทัว่ ไปแต่อย่างใด หลักจริ ยธรรมวิชาชีพเกี่ยวข้อง
กับ ความจริ ง ใจ ความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ตรงไปตรงมา ไม่ ล าเอี ย ง ยุ ติ ธ รรมต่ อ ทุ ก ฝ่ าย และความ
รับผิดชอบ ในตาราเล่มนี้จะนาเสนอประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งกรณี ศึกษา เหตุการณ์ เรื่ องราว ตัวอย่าง
ข้อโต้แย้ง ผลกระทบ ผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งในแง่กฎหมายและการแก้ไขปั ญหา ในบางประเด็นอาจยัง
ไม่มีบทสรุ ปที่ชดั เจน แต่อย่างไรก็ตาม ผูเ้ รี ยบเรี ยงตาราหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าผูอ้ ่านจะค้นพบมุมมองใน
การพิจารณาและปฏิบตั ิตนในกรณี หรื อสถานการณ์ที่อาจพบเจอในการประกอบวิชาชีพหรื อในการ
ใช้ชีวติ ประจาวัน จากแนวทางการปฏิบตั ิและการแก้ไขปั ญหาในกรณี ตวั อย่างที่นาเสนอ
มนุ ษย์คิดค้นสร้ างเครื่ องมื อและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวก แต่เครื่ องมื อ
หรื อเทคโนโลยีน้ นั ก็สามารถก่อให้เกิดโทษได้มากมายเช่นกัน ตั้งแต่ยคุ ดึกดาบรรพ์ มนุษย์คน้ พบวิธี
จุดไฟ คิดค้นการสร้างขวานและมีด ซึ่ งอุปกรณ์ท้ งั สองนี้ ใช้ในการประกอบอาหาร แต่มนุษย์เองนั้น
ก็ ส ามารถใช้อุ ป กรณ์ ท้ งั สองอย่า งนี้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการท าร้ า ยท าลายซึ่ ง กัน และกัน ได้ ไม่ ว่า
เทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใด ปั ญหาพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของมนุ ษย์ไม่ได้
แตกต่ า งจากยุ ค อื่ น ๆ ในอดี ตเลย หลัก การทางด้า นจริ ย ธรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สาขาวิช าชี พ หรื อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ จึงมีพ้ืนฐานเดียวกัน เพียงแต่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่
พัฒนาอย่า งรวดเร็ วในยุค ปั จจุ บ นั ท าให้ปั ญหาซับ ซ้อนขึ้ น และผูค้ นที่ เกี่ ย วข้องในบางครั้ งไม่
สามารถตอบสนองหรื อปรับตัวตามได้ทนั

4
อย่างไรก็ดี การเปลี่ ยนแปลงเป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้ นตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่ งอยู่กบั ที่ การ
เปลี่ยนแปลงเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิวฒั นาการ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมชาติ ในที่สุดแล้ว เมื่อเวลา
ผ่านไป มนุ ษย์ก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ แม้เทคโนโลยีที่ก่อปั ญหาก็อาจแก้ได้ด้วย
การปรั บ ปรุ ง หรื อสร้ า งเทคโนโลยีใ หม่ หรื อค้นพบแนวทางในการรั บ มื อกับปั ญหาด้วยการจัด
ระเบียบ การบริ หารจัดการ และการออกกฎหมายควบคุมกากับดูแล เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผูเ้ รี ยบเรี ยงเชื่อว่าทุกคนมีวจิ ารณญาณและความดีพ้นื ฐานในตนเอง ที่จะพิจารณาเลือก
กระทาในสิ่ งที่เหมาะสม หากทุกคนไม่ละเลยความตะขิดตะขวงหรื อความละอายและเกรงกลัวต่อ
บาปในใจของตนเอง และมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะตัดสิ นใจกระทาในสิ่ งที่ควร ก็จะสามารถ
ช่วยกันสร้างสังคมที่น่าอยูร่ ่ วมกันได้
ในการจัดการเรี ยนการสอนวิช านี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เน้นให้นกั ศึกษามีส่วน
ร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น ตั้งคาถาม โต้ตอบ อภิ ปรายถกประเด็น โต้วาที นาเสนอหน้า ชั้น
แสดงมุ ม มองของฝ่ ายต่ า ง ๆ ด้วยบทบาทสมมติ เพื่ อให้ช้ ันเรี ย นมี ชี วิตชี วา และนัก ศึ ก ษาเข้าใจ
มุมมองและเข้าถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างแท้จริ ง
เป็ นที่น่าชื่ นใจว่า หลังจากเรี ยนในรายวิชานี้ แล้ว นักศึกษาเห็นความสาคัญของวิชานี้ และ
หลายคนแม้จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม มักแจ้งข่าวหรื อรายงานเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาให้กบั ผูเ้ รี ยบเรี ยง เพื่อใช้ในการสอนนักศึกษารุ่ นต่อ ๆ ไป
พิชญา ตัณฑัยย์
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บทที่ 1 แนะนาประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสั งคมในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์
แม้ว่ า เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละการสื่ อ สารจะน าความสะดวกสบายมาให้ แต่ ใ น
ขณะเดี ย วกัน การใช้เทคโนโลยีก็ ไ ม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งปั ญหาและความขัดแย้ง ได้เช่ นเดี ย วกับ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ในยุคก่อนๆ นัน่ เพราะต้นกาเนิ ดปั ญหาที่แท้จริ งไม่ใช่เทคโนโลยีหรื อเครื่ องมื อที่
ใช้ แต่เป็ นมนุ ษย์ผูใ้ ช้เทคโนโลยี เลื อกกระบวนการหรื อวิธีจดั การกับเทคโนโลยี มีความรู ้ สึกต่อ
เทคโนโลยี และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีในที่สุด ดังนั้น ความเข้าใจของมนุษย์ต่อคอมพิวเตอร์ และ
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ในแง่มุมต่าง ๆ จึงเป็ นส่ วนสาคัญที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีและสังคมต่อไป
รายวิชาประเด็นทางจริ ยธรรม กฎหมาย และสังคมในวิชาชี พคอมพิวเตอร์ เป็ นรายวิชาที่
บรรจุในหลักสู ตรตามการเสนอแนะของสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริ กา
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. หรื อ IEEE) ซึ่งเป็ นสถาบันทางวิชาการระดับ
นานาชาติของสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับ และมีสมาชิก
ทัว่ โลก (1) มีเนื้ อหาและรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ต่อประเด็นทางสังคม จริ ยธรรม และกฎหมาย และแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสม
บทแรกนี้ เริ่ ม ด้ว ยเหตุ ผ ลของการจัด การเรี ย นการสอนในวิ ช านี้ เกริ่ น น านิ ย ามและ
ความหมายของจริ ยธรรม กฎหมาย และสังคม การแนะนาความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงรู ป
แบบอย่างรวดเร็ วของคอมพิวเตอร์ เกริ่ นนาผลกระทบทั้งทางด้านบวกและลบของคอมพิวเตอร์
1.1. เหตุผลของการจัดการเรียนการสอนในวิชานี้
ในทุกอาชีพ จรรยาบรรณเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้ผปู ้ ระกอบอาชีพ ใด ๆ ประสบ
ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน เป็ นประโยชน์แก่สังคม เป็ นที่น่าเสี ยดายว่า ยังไม่มีผูใ้ ดให้ความสาคัญแก่
การให้ความรู ้ในเรื่ องเหล่านี้ ในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอย่างเพียงพอ การให้ความสาคัญ
ในประเด็นเหล่านี้ โดยการเปิ ดเป็ นรายวิชาเฉพาะ เพื่อสอนในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์น้ นั
ค่อนข้างจะพบได้ยากในหลักสู ตรผลิตบัณฑิตทัว่ ไป โดยมากมักจะแฝงไว้ในรายวิชาชีพ โดยผูส้ อน
บางรายเล่าประสบการณ์ให้นกั ศึกษาฟั ง มากกว่าที่จะกาหนดอยูใ่ นคาอธิ บายรายวิชา หรื อกาหนด
เป็ นรายวิชาขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทย มักจะไม่ได้เปิ ด
เป็ นรายวิชาเฉพาะที่มีคาอธิบายรายวิชาชัดเจน ซึ่ งแตกต่างจากการเรี ยนการสอนในต่างประเทศ
ปั ญหาทางด้านจริ ยธรรม กฎหมายและสังคม ไม่ว่าในวิชาชี พใด ๆ เป็ นปั ญหาใหญ่ ที่
มหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานการศึกษา ที่ผลิตผูท้ ี่จะจบการศึกษาออกไปทางาน ควรให้ความสาคัญ
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นอกเหนื อไปจากความรู ้ที่จะประกอบอาชี พ นั้น ๆ เพราะหากไม่มีจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชี พ และไม่รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชี พของตนแล้ว ก็ยากที่ผนู ้ ้ นั จะเป็ นผูท้ าประโยชน์
และอยูร่ ่ วมในสังคมได้ นอกจากนั้น อาจกระทาการที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย ทั้งในด้านทรัพย์สิน
และชีวติ ได้
ดังนั้น ตารานี้ จึงนาเสนอแง่มุมและกรณี ศึกษาต่าง ๆ ทางสังคม จริ ยธรรม และกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับการประกอบวิชาชี พทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผูท้ ี่จะประกอบวิชาชี พในสาขานี้ มี
ความรู ้และความเข้าใจถึงที่มาและแนวทางแก้ไขปั ญหาหรื อแนวปฏิบตั ิในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงมี
ความพร้อมในการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป
1.2. แนวทางการนาเสนอประเด็นต่ าง ๆ และแบบฝึ กหัด
การนาเสนอเรื่ องจริ ยธรรมและสังคมในวิชาชี พคอมพิวเตอร์ จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้อง
นาเสนอให้ผูเ้ รี ยนรู ้ เท่ าทันโดยมี ตวั อย่างที่ ชัดเจน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ยนรู ้ ความคิ ด
วิ เ คราะห์ จ ากประสบการณ์ ใ กล้ ต ัว หรื อตัว อย่ า งของผู ้อื่ น และมี มุ ม มองที่ ก ว้า งขึ้ น มุ่ ง เน้ น
กระบวนการคิด ให้โอกาสผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์ จึงจาเป็ น
จะต้องใช้สื่อหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการและกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
ตาราเล่มนี้ นาเสนอเรื่ องจากหนังสื อพิมพ์ ข่าว เหตุการณ์สาคัญจากสื่ อต่าง ๆ มาบอกกล่าว
ร่ วมกับ ประเด็ นส าคัญ ต่ า ง ๆ และตั้ง ค าถามท้า ทายให้ผู เ้ รี ย นได้คิ ด วิเคราะห์ และอภิ ปรายใน
แบบฝึ กหัดโดยใช้บทบาทสมมติในสถานการณ์ที่มีปัญหาหรื อความขัดแย้ง ผูส้ วมบทบาทจะได้รับ
ประสบการณ์ ใหม่ เกิ ดความเข้าใจในความรู ้ สึก และพฤติ ก รรมของบทบาทที่ ไ ด้รับ นั้น ๆ โดย
บทบาทเป็ นเครื่ องมือช่ วยดึ งความรู ้ สึกนึ กคิ ด หรื ออคติต่าง ๆ ของผูแ้ สดงบทบาท ช่ วยให้ผูเ้ รี ยน
เข้าใจความรู ้ สึกและพฤติกรรมของผูอ้ ื่น รู ้ จกั การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา พัฒนาทักษะในการเผชิ ญ
สถานการณ์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหา นาเสนอแนวทางที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งซึ่ งไม่ใช่เพียงคติ
นิ ยมที่สวยหรู บทบาทในแบบฝึ กหัดมีหลากหลายทั้งฝ่ ายสนับสนุ นและฝ่ ายตรงข้าม เพื่อที่จะให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิ ดในหลายมุ มมอง มี ความสนุ กสนาน ช่ วยให้เกิ ดความพร้ อมเมื่อเผชิ ญ
ปั ญหาในลักษณะเดียวกันในสถานการณ์จริ ง
1.3. หัวข้ อการอภิปราย
แนวทางการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ในตาราเล่มนี้ มีดงั นี้ (2)
1.3.1. ปัญหาเก่ าในรู ปแบบใหม่
เรามักพบปั ญหาทัว่ ไปของสังคมแทรกตัวมาในรู ปแบบใหม่ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ ย นไป
เช่ น การก่ อ ให้ เ กิ ด ความรบกวนหรื อร าคาญ สื่ อ ลามก การพนัน ปั ญ หาความรุ นแรง และ
อาชญากรรม เทคโนโลยีใหม่เป็ นเพียงเครื่ องมือใหม่ในการประกอบอาชญากรรม ปั ญหาที่แท้จริ ง
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คือความสับสนอ่อนแอและป่ วยทางจิตใจของมนุ ษย์ ขาดสานึ กรู ้ ผิดชอบชัว่ ดี ตารานี้ จะนาเสนอ
การวิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆ ที่เทคโนโลยีใหม่ได้เปลี่ยนรู ปแบบและผลกระทบของปั ญหาเดิมไป
1.3.2. การปรับตัวเข้ ากับเทคโนโลยีใหม่
การปรั บ ตัวเข้า กับ เทคโนโลยีน้ ัน อาจจาเป็ นต้องท าทั้ง ทัก ษะอาชี พ ทัศ นะ พฤติ ก รรม
รู ปแบบประเพณี ของสังคม นโยบายทางธุ รกิ จ และกฎหมาย เราอาจพบว่า การกระทาบางอย่าง
น่ าจะเป็ นอาชญากรรม บางอย่างน่ าจะถู กกฎหมาย แต่บางครั้งยังไม่มีกฎหมายที่ ครอบคลุ ม หรื อ
รองรับ เทคโนโลยีใหม่อาจนาไปสู่ การกาหนดกฎกติกาใหม่เนื่ องจากรู ปแบบเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง
ไป เราจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ มาตรฐานในการตัดสิ นหรื อวินิจฉัยเรื่ องต่าง ๆ ใหม่ เช่ น วิธีการในการ
ป้ องกันตนเองภายในสภาพแวดล้อมใหม่ เนื่องจากการอุบตั ิข้ ึนของเทคโนโลยีใหม่ หรื อกลลวงใหม่
ในการก่ออาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็ นเครื่ องมือ เราจะแลกความเป็ นส่ วนตัวของเรากับ
ความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ได้เพียงใด
1.3.3. แนวทางการแก้ปัญหาทีห่ ลากหลาย
ปั ญหาและการแก้ปัญหาเป็ นของคู่กนั เมื่อมีปัญหา มนุ ษย์ก็ย่อมคิดวิธีแก้ไข แต่ละคนก็มี
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ แตกต่างกัน การปรับตัวเข้ากับปั ญหาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ น
ชีวติ การเปลี่ยนแปลงที่อยูค่ ู่โลกเป็ นเรื่ องธรรมชาติ
เทคโนโลยีใ หม่ อาจนามาซึ่ ง ปั ญหาใหม่ แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นก็ น าไปสู่
แนวทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ เช่ นเดี ยวกัน แนวทางการแก้ปัญหาอาจมี ได้หลายทาง เช่ น ปรั บปรุ ง
เทคโนโลยีเดิมให้ดีข้ ึนกว่าเดิมเพื่อรองรับปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น ปรับกลไกการตลาดและนโยบายการ
จัดการ อบรมให้ความรู ้ผใู ้ ช้เทคโนโลยีหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนปั ญหาต่อสาธารณะ มีอาสาสมัคร
ช่วยสอดส่ องดูแลหรื อแก้ไขปั ญหา ปรับเปลี่ยนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
1.3.4. การเชื่ อมต่ อทีไ่ ร้ พรมแดนและผลกระทบ
การเชื่ อ มต่ อ ที่ ไ ร้ พ รมแดนของอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ ข ้อ มู ล และโอกาสแก่ ผู ้ที่ อ ยู่ ห่ า งไกล
ผูด้ อ้ ยโอกาส และในบางครั้งรวมถึงอาชญากรด้วย ทาให้การป้ องกันอาชญากรรมและการบังคับใช้
กฎหมายกระทาได้ยากขึ้น อาชญากรสามารถขโมยข้อมูลหรื อก่อกวนการให้บริ การต่าง ๆ จากนอก
ประเทศ กฎหมายในประเทศหนึ่ งอาจห้ามการเผยแพร่ เนื้ อหาบางอย่างหรื อจากัดการให้บริ การบาง
ประการบนเว็บ แต่ไม่อาจห้ามเว็บซึ่ งเผยแพร่ ในประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้กฎหมายเช่นเดียวกันได้
1.3.5. ได้ อย่ างเสี ยอย่ างและมองต่ างมุม
ในการใช้งานเครื่ องมือหรื อเทคโนโลยีใด ๆ มักมีผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบควบคู่
กันไป ในขณะที่การใช้บริ การบางประเภทบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์อาจกระทบความเป็ นส่ วนตัว
ในทานองเดียวกัน การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวอาจทาให้ลด
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ความสะดวกคล่องตัวในการใช้งาน การปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของพลเมืองตามสิ ทธิ มนุ ษยชน
ทาให้การบังคับใช้กฎหมายกระทาได้ยากขึ้น เราอาจยินดีที่มีฐานข้อมูลความรู ้มากมายมหาศาลบน
เว็บ หากอยากรู ้อะไรก็คน้ หาเอาจากเว็บได้ แต่ในขณะเดียวกัน ข้อมูลอาจจะมีมากล้นจนทาให้ยาก
ต่อการกลัน่ กรอง บางครั้งก็เต็มไปด้วยข้อมูลขยะและอาจไม่ถูกต้องหรื อเชื่อถือได้เสี ยทั้งหมด
คาถามที่น่าสนใจ คือ การควบคุ มกากับดู แลสื่ อต่าง ๆ และกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
ควรเข้มงวดแค่ไหน ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ ต่อคุ ณภาพชี วิตเป็ นอย่างไร อาจมีขอ้ โต้แย้งและ
มุมมองที่หลากหลาย เป็ นเรื่ องสาคัญที่เราควรพิจารณาทาความเข้าใจข้อโต้แย้งของอีกฝ่ าย แม้วา่ เรา
จะเลื อ กฝ่ ายใดก็ ต าม ความคิ ด เห็ น อื่ น ที่ ไ ม่ ต รงกัน อาจมี ส าเหตุ เ นื่ อ งมาจากการให้ น้ าหนั ก
ความสาคัญของปั จจัยต่าง ๆ แตกต่างกัน ในการที่จะโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเห็นชอบตาม ก็จะต้องหักล้าง
ข้อโต้แย้งของอี กฝ่ ายได้ และในบางครั้ งเราอาจเปลี่ ยนใจหลังจากที่ ได้เรี ยนรู ้ ขอ้ โต้แย้งที่ ไม่เคย
คาดคิดมาก่อนก็ได้
1.3.6. ความแตกต่ างระหว่ างทางเลือกส่ วนบุคคล ธุรกิจ นโยบาย และกฎหมาย
ในเรื่ องเดี ยวกัน ปั จเจกบุคคลอาจเลื อกตัดสิ นใจกระทาแตกต่างกันไปตามการให้ค่า ให้
ความหมาย ตามความสนใจ และความพึ งพอใจส่ วนบุ ค คล รวมถึ ง ตามสถานการณ์ ที่ เกี่ ยวข้อง
องค์กรธุ รกิจต่าง ๆ วางนโยบายโดยอ้างอิงปั จจัยพื้นฐานหลายอย่าง เช่น เป้ าหมายลูกค้า สิ่ งที่คู่แข่ง
ก าลัง ท าอยู่ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ในผลประโยชน์ จรรยาบรรณของเจ้า ของกิ จการหรื อ ผูจ้ ดั การ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
องค์กรหรื อหน่ วยงานต่าง ๆ ก็พึงมีกฎเกณฑ์ทางจริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณขององค์ก ร
เช่ นเดี ยวกันกับบุ คคล เนื่ องจากเป็ นชุ มชนหรื อสังคมหนึ่ งที่ แต่ละบุ คคลต่างร่ วมกันท างานและ
ผลักดันองค์กรให้กา้ วไปข้างหน้าด้วยกัน ในทานองเดียวกัน ย่อมต้องมีกฎเกณฑ์ทางจริ ยธรรมหรื อ
จรรยาบรรณระหว่างองค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่กระทาในนามองค์กรอย่างเป็ น
ทางการ ทั้งยังต้องมีเป้ าหมาย นโยบายและโครงสร้างขององค์กรที่ชดั เจน อย่างไรก็ดี แม้มีสถานะ
เป็ นองค์กร แต่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ ริ หารองค์กรก็ไม่สามารถปฏิเสธ
ความรับผิดชอบส่ วนบุคคลในการตัดสิ นใจกระทาการต่าง ๆ ในนามองค์กรได้
กฎหมายแตกต่างจากทางเลื อกส่ วนบุ คคลและนโยบายองค์กรมาก เพราะผูก้ ระทาหรื อ
ผูเ้ กี่ ยวข้องกับเรื่ องนั้น ๆ ไม่ได้เป็ นผูอ้ อกกฎหมายหรื อตัดสิ นใจบังคับใช้กฎหมายโดยตรง ใน
บางครั้ ง ข้อเสนอทางธุ รกิ จบางอย่างดู ดี มี เหตุ ผล น่ าสนใจ หรื อเป็ นประโยชน์ต่อลู กค้า อาจไม่
สามารถยอมรับได้ในทางกฎหมายก็ได้ ข้อโต้แย้งทางกฎหมายส่ วนใหญ่มกั จะต้องแสดงให้เห็ น
ชัดเจนว่า การตัดสิ นเพื่อบังคับหรื อลงโทษคนผูห้ นึ่งซึ่ งไม่เห็นด้วยกับการตัดสิ นนั้น เป็ นการตัดสิ น
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ที่ดีหรื อถูกต้องแล้ว การพิจารณากฎหมายพึงกระทาโดยอ้างอิงสิ ทธิ พ้ืนฐานมากกว่าผลประโยชน์
หรื อความคิดเห็นส่ วนตัวว่าใครควรประพฤติเช่นไร
1.4. เกริ่นนาเรื่ องจริยธรรม
เทคโนโลยีส ามารถก่ อให้ค วามเสี่ ยงและปั ญหา แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน องค์ก รสั ง คมและ
กฎหมายก็พยายามปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง เราต้องตัดสิ นใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่
ๆ เสมอว่า เราจะสร้ า งและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จากเทคโนโลยีใหม่ หรื อไม่ เราจะใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน
อย่างไร เราต้องพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั ปลอดภัยที่จะนาสู่ ทอ้ งตลาดหรื อไม่ เราตัดสิ นเกี่ยวกับ
การเข้าถึงและการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล เรากาหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานรวมไปถึงกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ
คาถามทางจริ ยธรรมใกล้ตวั ที่น่าสนใจคือ เราควรดาวน์โหลดเพลงหรื อภาพยนตร์ จากเว็บที่
ไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ หรื อไม่ หากเราแอบเห็ นรหัสผ่านของเพื่อน เราควรเข้าไปใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ของเพื่อนหรื อไม่ หากเราเป็ นนายจ้าง เราควรติดตั้งโปรแกรมบันทึกการเยี่ยมชม
เว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูวา่ พนักงานใช้เวลาในการเยี่ยมชมเว็บต่าง ๆ นานแค่ไหนหรื อไม่ เราควร
แจ้งลูกค้าถึงนโยบายเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวของบริ ษทั ล่วงหน้าหรื อไม่ ผูใ้ ช้ควรปฏิบตั ิตนเช่นใด
จึงจะเหมาะสม คาถามต่าง ๆ เหล่านี้เกี่ยวพันกับประเด็นทางจริ ยธรรมและกฎหมาย
จริ ยธรรมเป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับการกระทาสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นเรื่ องที่ซับซ้อนเนื่ องจากการ
กระท าหนึ่ ง ๆ ในสถานการณ์ และปั จจัย ที่ แตกต่ า งกันอาจให้ผ ลที่ แตกต่ า งกันมาก ยากต่ อการ
วิเคราะห์กาหนดเป็ นมาตรฐานชัดเจน และมีนกั ปรัชญากาหนดทฤษฎีทางจริ ยธรรมไว้หลากหลาย
ทฤษฎี ทางจริ ยธรรมมักตั้งสมมติฐานว่า คนทัว่ ไปมีเหตุผลและสามารถเลื อกตัดสิ นใจได้
อย่างอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ ที่เราเผชิ ญ เงื่ อนไขทั้งสองอย่างอาจไม่ครบถ้วน
ผูค้ นมักใช้อารมณ์นาและอาจกระทาผิดพลาดได้ เมื่อถูกกดดันหรื อข่มขู่ เราไม่อาจตัดสิ นใจได้อย่าง
อิสระ อย่างไรก็ดี ทฤษฎี ทางจริ ยธรรมถื อว่าความมีเหตุผลและมีอิสระในการเลื อกเป็ นคุ ณสมบัติ
พื้นฐานของมนุ ษย์ และอาจถือได้ว่าในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทา
ของตนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระทาที่อาจส่ งผลกระทบต่อผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะถูกกดดันหรื อไม่
ทฤษฎี ท างจริ ย ธรรมส่ วนใหญ่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม เกี ย รติ ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ ความสงบสั นติ
ความสุ ข และความเป็ นอยูท่ ี่ดี ซึ่ งโดยทัว่ ไปหวังผลกระทบที่ดีต่อทุกคนและทุกสถานการณ์ ไม่ใช่
แค่เพื่อคนหรื อกลุ่มคณะใดคณะหนึ่ง หรื อตอบสนองต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเท่านั้น
อย่างไรก็ดี เราทุกคนต่างมีความเป็ นตัวของตัวเอง มีความมุ่งหวังและเป้ าหมายที่แตกต่าง
กัน ให้ค่าให้ความหมายต่อเรื่ องราวต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน เรากระทาการต่าง ๆ ตามวิจารณญาณที่
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แตกต่างกันไป กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ควรนิ ยามให้ชดั เจนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงทางเลือก
ที่เหมาะสม เพื่อลดความสับสนและเป็ นแนวปฏิบตั ิร่วมกัน
เราสามารถมองกฎเกณฑ์ท างจริ ยธรรม เสมื อนกฎเกณฑ์พ้ืนฐานและเป็ นสากลเหมื อน
หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรื ออาจมองเป็ นกฎที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นเหมือนกติกาการเล่นเกมหรื อกีฬา
ซึ่ งทั้งสองมุมมองต่างมีจุดประสงค์เพื่อให้เราทุกคนอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติและสร้างสรรค์ อย่างไรก็ดี
ในมุมมองแบบที่สอง หากผูใ้ ช้กฎมีแนวคิดว่า “เขียนได้ ก็ลบทิ้งแล้วเขียนใหม่ได้” ก็จะขาดความ
เป็ นสากล และมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนเอนเอียงไปตามค่านิ ยมของสังคมในขณะนั้น ๆ แต่ไม่วา่
จะเป็ นมุมมองแบบใด ต่างต้องใช้เหตุผล วิจารณญาณ การสังเกตธรรมชาติ คุณค่า และพฤติกรรม
ของมนุษย์ ประกอบในการพิจารณากาหนดกฎเกณฑ์เพื่อบังคับใช้ร่วมกันท่ามกลางคนหมู่มาก
โดยทัว่ ไปแล้ว การประพฤติตามหลักจริ ยธรรมไม่ใช่ภาระที่หนักอึ้ง คนในสังคมส่ วนใหญ่
มีความซื่ อสัตย์ รักษาสัญญา ไม่ลกั ขโมย ทางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสัตย์ซื่อจริ งใจทา
ให้ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างกันเป็ นไปด้วยดี ราบรื่ น และมัน่ คง การโกหกหลอกลวง ไม่รักษาคามัน่
สัญญา มักทาให้เราสู ญเสี ยเพื่อน คนรัก หรื อเสี ยหายทางธุ รกิจมากกว่า เราอาจจะต้องติดคุกหากเรา
ขโมยหรื อ ไม่ ท าตามกฎหมาย เราอาจถู ก ไล่ อ อกหากเราไม่ รั บ ผิ ด ชอบงานหรื อ ประมาทไม่
ระมัดระวังในการทางาน ธุ รกิจใดมีผลิตภัณฑ์ดี บริ การดี มีคุณภาพ ก็จะสามารถแข่งขันได้
1.4.1. มุมมองทางจริยธรรมทีห่ ลากหลาย
นัก ปรั ช ญาและนัก จริ ย ธรรมได้จาแนกทฤษฎี ทางจริ ยธรรม ซึ่ ง มี มุ ม มองต่ อพฤติ กรรม
บางอย่างว่าดีหรื อเลว ตามผลกระทบที่ได้รับ ตามแง่มุมของพฤติกรรมและสถานการณ์ ทฤษฎีทาง
จริ ยธรรมต่าง ๆ มีดงั นี้
1.4.1.1. ทฤษฎีประโยชน์ นิยม
ทฤษฎี ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ตัดสิ นความถู กต้องของการกระทาหรื อให้ค่าการ
กระทา โดยเน้นพิจารณาผลของการกระทา หากกล่าวถึ งประโยชน์ของบุคคล อาจพิจารณาเรื่ อง
ความจาเป็ นและการตอบสนองต่อการให้คุณค่าของบุคคลนั้น ๆ หากพิจารณาถึงคนหมู่มากก็อาจ
ต้องค านวณหรื อชั่ง น้ า หนัก เปรี ย บเที ย บประโยชน์ ผลกระทบ และความเสี ย หายที่ อาจเกิ ดขึ้ น
อย่างไรก็ตาม เป็ นการยากที่ จะวัดหรื อให้ค่าการกระทา หรื อคาดคะเนผลกระทบต่อบุคคล หรื อ
ทรัพย์สิน เงินจานวนหนึ่งหรื อสิ่ งของชิ้นหนึ่ง อาจมีค่าไม่เท่ากันในแต่ละคน (3)
ทฤษฎีประโยชน์นิยมไม่มีกฎเด็ดขาดที่ละเมิดไม่ได้ การกระทาต่าง ๆ ที่หลายคนมองว่าผิด
อาจพิจารณาแล้วดีโดยทฤษฎีประโยชน์นิยมก็ได้ เช่น การขโมยเงินของคนรวยหนึ่ งคนไปแจกจ่าย
คนยากจนหลายคน หรื อการสละชี วิตของคนๆหนึ่ งเพื่ อช่ วยชี วิตของอี ก หลายคน เป็ นต้น เมื่ อ
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พิจารณาเฉพาะบุคคล ก็จะพบว่า ในทฤษฎีประโยชน์นิยม บางคนอาจต้องถูกละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพ
เพื่อคนหมู่มาก
1.4.1.2. จริยศาสตร์ เชิงกรณียธรรม
จริ ยศาสตร์เชิงกรณี ยธรรม (Deontological Theory) ตัดสิ นความถูกต้องของการกระทาหรื อ
ให้ค่าการกระทาโดยไม่พิจารณาเฉพาะผลของการกระทา มีรากฐานอยูบ่ นมโนทัศน์เรื่ อง “หน้าที่”
เน้นการกระทาที่ควรกระทา มีลกั ษณะจาเป็ น หรื อต้องกระทาโดยปราศจากเงื่อนไข (4)
อิมมานูเอล คานต์ (Immanuel Kant) นักปรัชญา (5) เสนอแนวคิดสาคัญเกี่ยวกับจริ ยศาสตร์
เชิงกรณี ยธรรม ดังนี้
ประการแรกคื อ กฎทัว่ ไปที่ ใ ช้ป ระยุก ต์ไ ด้ก ับ ทุ ก คน ซึ่ ง เป็ นหลัก การพื้ นฐานที่ ทุ ก คน
ยอมรับ ตัวอย่างเช่น “เราควรกระทาต่อผูอ้ ื่นอย่างที่เราอยากให้ผอู ้ ื่นกระทาต่อเรา”
ประการที่สองนี้ เป็ นหลักการในเชิ งปฏิ บตั ิที่กาหนดให้ปฏิ บตั ิต่อผูอ้ ื่ นในฐานะมนุ ษย์ที่มี
เกี ยรติ ศักดิ์ ศรี และคุ ณค่าในตัวเอง ไม่ใช่ วตั ถุ หรื อสิ่ งของ เนื่ องจากมนุ ษย์มีเหตุผลในการตัดสิ น
เลือกกระทาและมีเป้ าหมายของตน ในที่น้ ีรวมถึงหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิต่อตัวเองด้วย และไม่ปฏิบตั ิ
ต่อผูอ้ ื่นในฐานะเป็ นเครื่ องมือไปสู่ เป้ าหมายใด ๆ
คานต์สนับสนุ นกฎคาสั่งแบบเด็ดขาดและคัดค้านกฎคาสั่งแบบมี เงื่อนไข เช่ น “ห้ามพูด
เท็จ” เป็ นกฎจริ ยธรรมที่ตอ้ งกระทาตาม ไม่มีขอ้ ยกเว้นหรื อเงื่อนไขใด ๆ แม้วา่ การพูดเท็จจะทาให้
ได้ประโยชน์ก็ตาม การพูดเท็จเป็ นการกระทาที่ผิดเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม หลายคนเห็ นต่างจาก
คานต์ว่า แม้จะเป็ นกฎที่ ดีเพียงใด ก็อาจยกเลิ กกฎในบางกรณี ได้ โดยพิจารณาผลกระทบที่ อ าจ
เกิดขึ้น เช่น การพูดความจริ งอาจให้ผลเสี ยมากกว่า
1.4.1.3. สิ ทธิตามธรรมชาติ
แนวคิดเรื่ องสิ ทธิ ตามธรรมชาติ (Natural Rights) มีจุดประสงค์เพื่อปฏิ เสธการแบ่งชนชั้น
และการผูกขาดอานาจ นิ ยามขอบเขตของสิ ทธิ เสรี ภาพที่บุคคลหนึ่ ง ๆ พึงกระทาตามวิจารณญาณ
ของตนเองได้อย่างเสรี โดยไม่ถูกรบกวนโดยผูอ้ ื่น แม้วา่ ผูน้ ้ นั จะหวังดีเพียงใด นอกจากนี้ ยังรวมถึง
สิ ทธิในทรัพย์สินและชีวติ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น สิ ทธิ ในการเลือกรับหรื อไม่รับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์เมื่อผูป้ ่ วยจะเสี ยชีวติ หรื อไม่สามารถตอบสนองได้ (2) (6)
โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) (7) กล่าวว่า “สิ ทธิตามธรรมชาติ คือเสรี ภาพที่มนุษย์แต่ละ
คนพึงมีในการที่จะกระทาตามเจตนาของเขา เพื่อที่จะรักษาชีวติ ของเขา และเพื่อกระทาสิ่ งใดก็ตาม
จากการตัดสิ นและการใช้เหตุผลโดยตัวของเขาเอง ที่เขาเห็นว่าเป็ นวิธีการที่เหมาะสม” (2)
การพิจารณาเรื่ องสิ ทธิ ตามธรรมชาติเน้นหลักการหรื อกระบวนการในการปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างกันมากกว่าเน้นผลลัพธ์หรื อผลกระทบเหมือนในทฤษฎีอื่น ๆ
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1.4.2. แล้วเราจะเลือกแนวทางใดดี
เราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่ องจริ ยธรรมได้โดยการใช้สูตรสาเร็ จหรื อขั้นตอนวิธีที่ตายตัว
พฤติกรรมของมนุ ษย์และสถานการณ์ที่ซบั ซ้อนแตกต่างกันในแต่ละแง่มุม ทาให้มีประเด็นเงื่อนไข
หักล้างชดเชยหลากหลายหรื อพื้นที่สีเทาที่ไม่สามารถตัดสิ นเด็ดขาดลงไปว่าขาวหรื อดา ทฤษฎีทาง
จริ ยธรรมใด ๆ รวมถึ งการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ขอ้ ห้ามทางศาสนามักไม่สามารถให้จุดยืนอย่าง
ชัดเจนในรายละเอียดของประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ไม่คุน้ เคย
แม้วา่ ทฤษฎีทางจริ ยธรรมต่าง ๆ จะไม่ค่อยลงตัว ยุง่ ยาก และมีประเด็นขัดแย้งในตัว แต่เมื่อ
นามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ก็ยงั พอเป็ นแนวทางในการกาหนดหลักการหรื อข้อแนะนาในการวินิจฉัย
หรื อประพฤติปฏิ บตั ิได้พอสมควร อย่างน้อยก็เตือนให้ระมัดระวังหรื อระลึ กถึ งสิ่ งที่ควรพิจารณา
เช่น ทฤษฎีประโยชน์นิยมเตือนให้ระลึ กถึงผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นและมาตรฐานในการดู แลทุ กข์
สุ ข ของประชาชนในสัง คม สิ ท ธิ ตามธรรมชาติ แสดงให้เห็ นถึ งเกณฑ์ข้ นั ต่ า ในการรั บ รองสิ ทธิ
พื้นฐานของบุคคลที่จะกระทาการตามความเห็นชอบและการวินิจฉัยของตน
นอกจากนี้ แนวทางในการตัดสิ นว่าพฤติกรรมใดเหมาะสมหรื อไม่ อาจใช้การหยัง่ รู ้ โดย
สัญชาตญาณ ซึ่ ง แต่ ล ะบุ ค คลมี วิจ ารณญาณในส่ วนนี้ แต่ บ างครั้ งได้ล ะเลยไป ตัวอย่า งค าถาม
ประกอบการใช้แนวทางนี้ คือ หากเรากระทาพฤติกรรมนี้ แล้ว เราจะกล้าเล่าให้บุคคลใกล้ชิด เช่ น
เพื่อน คนรัก พ่อแม่ฟังหรื อไม่ เราจะกล้าเล่าเรื่ องนั้นในที่สาธารณะ หรื อนาเสนอออกรายการวิทยุ
โทรทัศน์หรื อไม่
1.4.3. ความแตกต่ างของศัพท์เกีย่ วกับจริยธรรมทีส่ าคัญ
การจาแนกความแตกต่างและทาความเข้าใจศัพท์เกี่ ยวกับจริ ยธรรมให้ชัดเจน เป็ นเรื่ อง
สาคัญ เพราะบางครั้ง เราอาจสับสนในการตีความคาศัพท์ที่ใกล้เคียงกัน และอาจส่ งผลให้โต้แย้งกัน
ผิดประเด็นได้ ศัพท์เกี่ยวกับจริ ยธรรมมีดงั นี้ (2)
1.4.3.1. ถูก ผิด และยอมรับได้
โดยทัว่ ไป ผูค้ นมักให้ค่าตัดสิ นการกระทาต่าง ๆ ออกเป็ นสองประเภท ดีและเลว หรื อ ถูก
และผิด ซึ่ งเป็ นลักษณะทวิภาวะที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความพึงพอใจส่ วนบุคคลหรื อค่านิยมของ
สังคม ในสถานการณ์ที่ลาบากยากต่อการตัดสิ นใจ ในหลายครั้งเราอาจต้องเลื อกทางเลือกที่แม้ไม่
สามารถระบุได้ชดั ว่าถูกหรื อผิดแต่เป็ นที่ยอมรับได้ ซึ่ งทางเลือกเช่นนี้ อาจมีได้หลากหลายทางเลื อก
อีกด้วย อาจจะเป็ นการดี กว่าที่จะจาแนกการกระทาว่า ยอมรับได้หรื อยอมรับไม่ได้ หรื อเป็ นความ
รับผิดชอบทางจริ ยธรรมหรื อไม่ใช่
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1.4.3.2. สิ ทธิข้นั พืน้ ฐานและสิ ทธิทพี่ งึ ได้ รับ
เมื่อกล่าวถึงเรื่ องสิ ทธิ เราแบ่งสิ ทธิ เป็ นสองประเภทคือ สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน (Liberty) และสิ ทธิ
ที่พึงได้รับ (Claim Right) (6) สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานคือสิ ทธิ ที่เราสามารถกระทาการต่าง ๆ ได้โดยไม่ถูก
รบกวนขัดขวาง เช่น สิ ทธิ ที่จะมีชีวิตอยู่ สิ ทธิ ที่จะไม่ถูกกระทาการเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลน และ
สิ ทธิ ต่อทรั พย์สินส่ วนตัว สิ ทธิ ที่จะใช้ทกั ษะความรู ้ ความสามารถในการทางาน สร้ างผลิ ตภัณฑ์
ให้บริ การ หรื อทาธุ รกิจการค้า สิ ทธิที่จะมีความสุ ขตามอัตภาพ สิ ทธิที่จะนับถือศาสนาใด ๆ
สิ ทธิ ที่พึงได้รับหมายถึงสิ ทธิ เราพึงได้รับจากผูอ้ ื่น นายจ้าง หรื อรัฐบาล เช่น หากเป็ นลูกจ้าง
ก็พึงได้รับค่าจ้างไม่ต่ าว่าค่าแรงขั้นต่ า หากเป็ นเยาวชน ก็จะมีสิทธิ ที่จะได้รับการศึกษาจนจบขั้น
พื้นฐานเป็ นอย่างน้อย สิ ทธิ ที่จะได้รับการยกเว้นการเสี ยภาษีเงินได้ประจาปี หากรายได้ประจาปี ไม่
ถึ งขั้นต่ าที่กาหนดว่าจะต้องเสี ยภาษี เป็ นต้น การให้สิทธิ เหล่านี้ มีค่าใช้จ่าย จึงเป็ นการเพิ่มภาระ
ให้แก่ผทู ้ ี่รับผิดชอบ ไม่วา่ จะเป็ นนายจ้างหรื อรัฐบาล
ในบางครั้ ง สิ ท ธิ ข้ นั พื้ นฐานและสิ ท ธิ ที่ พึ ง ได้รับ ก็ ข ดั แย้ง กันเอง บางคนคิ ดว่า สิ ท ธิ ข้ นั
พื้นฐานเป็ นเรื่ องเชิ งทฤษฎี ไม่สามารถควบคุมกากับได้ในทางปฏิบตั ิ และสังคมควรผลักดันให้ทุก
คนมีสิทธิ ที่พึงได้รับเพิ่มมากขึ้นโดยกลไกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นทางกฎหมายหรื อนโยบาย แม้ว่าใน
บางครั้งอาจต้องลดทอนสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานบางอย่างก็ตาม ซึ่ งลักษณะนี้ คล้ายกับแนวคิดสังคมนิ ยม
กลาย ๆ ในทางกลับกัน บางคนก็คิดว่าไม่ควรจะมีสิทธิ ที่พึงได้รับ เนื่องจากกระทบสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
ของผูอ้ ื่นทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ในทานองเดียวกัน ประเด็นนี้ ก็
เป็ นเหตุผลที่กระทบต่อกฎหมายคุ ม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวเช่ นเดี ยวกัน เช่ น การที่รัฐบาลหาทาง
ป้ องกันอาชญากรรมโดยการติ ดตั้งกล้องวงจรปิ ดถื อเป็ นการให้สิทธิ ที่พึงได้รับแก่ ประชาชน แต่
กลับละเมิดความเป็ นส่ วนตัวหรื อสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่วา่ บุคคลพึงกระทาการต่าง ๆ โดยอิสระเสรี ไม่
ถูกเฝ้าดูหรื อติดตาม
1.4.3.3. ความผิดและความเสี ยหาย
การไม่ระมัดระวังและก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื ออันตรายโดยไม่จาเป็ น ถือเป็ นการกระทา
ที่ผดิ และไม่สมควร หากแต่การกระทาที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูอ้ ื่น ในบางครั้ง อาจไม่ถือว่าผิด
จริ ยธรรมก็ได้ เช่น ในการไปสมัครงาน หากเราตกลงรับทางาน ก็อาจทาให้ผูอ้ ื่นตกงาน หรื อหาก
เราผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทาให้คู่แข่งขันทางการค้าไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์เดิมได้ เป็ นต้น
การกระทาเหล่านี้ ไม่ถือว่าผิดจริ ยธรรม
ในอีกทางหนึ่ ง ผูบ้ ุกรุ กระบบคอมพิวเตอร์ หรื อแฮ็คเกอร์ (Hacker) อาจมีขอ้ โต้แย้งว่าการ
บุกรุ กเข้าไปในระบบของตนไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ แต่การที่ยงั ไม่เกิดความเสี ยหายใด
ๆ หรื อแม้วา่ จะไม่มีเจตนาที่จะก่อก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ก็ตาม ก็ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ การกระทา
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นั้นจะเป็ นที่ ยอมรั บในเชิ งจริ ยธรรม ในกรณี น้ ี เป็ นเรื่ องของการบุ กรุ กหรื อล่ วงล้ าทรั พย์สิ นโดย
ไม่ได้รับอนุ ญาต ไม่วา่ จะเกิดความเสี ยหายขึ้นหรื อไม่ ก็ถือว่าเป็ นความผิดทางจริ ยธรรม หลายคน
อาจมองการละเมิดล่วงล้ าในทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็ นเรื่ องเล็กน้อย
เพราะลักษณะความเป็ นเจ้าของเป็ นเชิงนามธรรม จับ ต้องไม่ได้ และสามารถกระทาการละเมิ ดได้
ง่ายกว่าทรัพย์สินหรื อข้อมูลในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น บ้าน ที่ดิน หรื อเอกสารที่เป็ นกระดาษ โดยทัว่ ไป
คนมีสามัญสานึ กจะไม่บุกรุ กบ้านคนอื่นโดยพละการ แต่ดว้ ยความสะดวกคล่องตัว รู ปแบบที่เป็ น
นามธรรมและจับต้องไม่ได้ของระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้ผคู ้ นมักง่ายไม่ใส่ ใจในประเด็นนี้
โดยทัว่ ไป เมื่อพบกุญแจบ้าน คนส่ วนใหญ่ก็มกั พยายามหาทางคืนเจ้าของ ไม่นาไปไขเข้า
บ้านของผูอ้ ื่น แต่คนเดียวกันนี้ หากบังเอิญพบเห็นรหัสผ่านของเพื่อน อาจถือวิสาสะใช้รหัสผ่านเข้า
ไปดู ขอ้ มู ลของเพื่อนด้วยความอยากรู ้ อยากเห็ นก็ไ ด้ นั่นแสดงให้เห็ นถึ งมาตรฐานการให้ค่ า ให้
ความหมายที่มีลกั ษณะสองมาตรฐาน (Double Standards) ต่อการกระทาที่คล้ายคลึ งกันบนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมกว่า
1.4.3.4. เป้ าหมายและการดาเนินการ
การดาเนิ นการโดยไม่คานึ งถึงวิธีการหรื อข้อจากัดเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายอาจล่อแหลมต่อ
การผิดจริ ย ธรรม เช่ น เราอาจตั้ง เป้ า หมายว่า บริ ษ ทั ของเรามี นโยบายที่ จะสร้ า งก าไรสู ง สุ ดเพื่อ
แบ่งปั นแก่ผถู ้ ือหุ ้น เป้ าหมายนี้ เป็ นที่ยอมรับได้ แต่การดาเนิ นการบางอย่างอาจเข้าข่ายผิดจริ ยธรรม
หรื อผิดกฎหมายได้ แม้ว่าบริ ษทั จะได้ผลกาไรสู งสุ ดตามที่ตอ้ งการก็ตาม เช่ น การโกงหรื อโกหก
ลูกค้า จริ ยธรรมเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าการกระทาใดยอมรับได้หรื อยอมรับไม่ได้
1.4.3.5. ความพึงพอใจส่ วนบุคคลและจริยธรรม
คนส่ วนใหญ่มีอารมณ์ความรู ้สึกต่อเรื่ องต่าง ๆ เป็ นการยากที่จะขีดเส้นแบ่งระหว่างสิ่ งที่เรา
พิจารณาว่าถูกหรื อผิดกับสิ่ งที่เราเห็นพ้องด้วยหรื อไม่เห็นพ้องด้วย ตัวอย่างเช่น
1)
บริ ษทั ได้มอบหมายให้นพพัฒนาเว็บไซต์เพื่อโจมตีพรรคการเมืองพรรค
หนึ่งให้กบั กลุ่มต่อต้านพรรคการเมืองพรรคนั้น แม้วา่ นพไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองนั้น แต่นพ
ก็รู้สึกว่างานนี้ไม่สร้างสรรค์และไม่อยากรับงานนี้
2)
ประทีปได้รับมอบหมายให้พฒั นาเว็บไซต์จดั หาคู่เพศเดียวกันให้แก่ชมรม
หนึ่ง ประทีปมีความรู ้สึกไม่เห็นด้วยอย่างรุ นแรงกับเรื่ องนี้มาก จึงขอไม่รับงานนี้
3)
สุ ดาทางานที่บริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งมีนโยบายคิดราคาลูกค้าคนไทยแตกต่าง
จากลูกค้าชาวต่างประเทศ และสุ ดาได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เก็บเงินลูกค้าตามนโยบายนั้น แต่สุดา
มีความเห็นส่ วนตัวว่าไม่สมควรมีสองมาตรฐาน เสมือนว่าบริ ษทั เรี ยกเก็บภาษีเชื้ อชาติเพิ่มเติมจาก
ลูกค้า โดยส่ วนตัวแล้ว สุ ดารังเกียจการแบ่งแยกเชื้อชาติ จึงไม่อยากรับงานนี้
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หากทั้ง นพ ประที ป และสุ ด าไม่ ย อมรั บ งานดัง กล่ า ว จะจัด เป็ นการกระท าบนพื้ น ฐาน
จริ ยธรรมหรื อตามความพึงพอใจส่ วนบุคคล? กลุ่มต่อต้านพรรคการเมืองและชมรมจัดหาคู่อา้ งสิ ทธิ
เสรี ภาพในการแสดงออก บริ ษทั ถือสิ ทธิ ในการกาหนดราคาสิ นค้าและบริ การของตนเอง อย่างไรก็
ตาม หากนพ ประทีปและสุ ดาจะไม่รับทางานดังกล่าว ก็ไม่ใช่เรื่ องผิดจริ ยธรรมแต่อย่างใด แม้สุดา
จะปฏิเสธและอาจขอเลื อกรับทางานอื่นที่เธอรู ้สึกสะดวกใจกว่า บริ ษทั ก็อาจหาคนอื่นมาทางานนี้
ได้ แม้ไม่ใช่ ภาระหน้าที่ของนพและประทีปโดยตรงในการช่ วยเหลื อกลุ่มต่อต้านพรรคการเมือง
และชมรมจัดหาคู่เพื่อแสดงออกตามสิ ทธิ เสรี ภาพดังกล่าว แต่ก็เป็ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ที่จะ
แสดงจุ ดยืนในการรั บงานและวิสัยทัศน์ในการกาหนดนโยบายของบริ ษทั แต่การตัดสิ นใจของ
บริ ษทั อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั ได้เมื่อเลือกปฏิบตั ิต่อลูกค้า
หลายคนอ้างว่าจุดยืนทางจริ ยธรรมของตนนั้นถูกต้องหรื อยอมรับได้ และโจมตีจุดยืนของ
ฝ่ ายตรงข้ามที่เห็นแตกต่าง หลายคนมักไม่ยอมรับว่าความคิดเห็นของตนเองนั้นผิด หากถูกโจมตีก็
มักคิดว่าตนเองถูกกล่าวหาดูหมิ่นดูแคลน เราควรพยายามแยกแยะระหว่างการกระทาที่เราคิดว่าไม่
มีรสนิยม ไม่ชอบ หรื อน่ารังเกียจ กับการกระทาที่เราสามารถโต้แย้งได้วา่ ผิดจริ ยธรรมอย่างชัดเจน
1.5. เกริ่นนาเรื่ องกฎหมาย
โดยส่ วนใหญ่ จริ ยธรรมและกฎหมายมี ความเชื่ อมโยงกันอยู่ แต่ในหลายกรณี ก็แทบจะ
สัมพันธ์ กนั น้อยมาก กฎหมายห้ามประชาชนสู บกัญชา แต่แพทย์ใช้มอร์ ฟีนซึ่ งเป็ นสารสกัดจาก
กัญชาในผูป้ ่ วยหนักเพื่อลดความรู ้สึกเจ็บปวด ในอดีตมีกฎหมายว่าด้วยเรื่ องการค้าทาส ในปั จจุบนั
มีกฎหมายสรรพสามิตว่าด้วยเรื่ องการหารายได้เข้ารัฐจากการเก็บภาษีการประกอบการ ที่ไม่ค่อยจะ
เป็ นที่ยอมรับทางจริ ยธรรม เช่น สถานบริ การไนท์คลับและอาบอบนวด การค้ายาสู บและสุ รา การ
พนัน (8)
บางกฎหมายก็บงั คับให้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและข้อห้ามตามกฎเกณฑ์ของจริ ยธรรม ป้ อง
ปรามอาชญากรรม เช่ น ฆาตกรรมหรื อการลักขโมย บางกฎหมายแสดงให้เห็ นถึ งธรรมเนี ยมของ
การทาธุ รกิจ ซึ่ งช่วยให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนแปลกหน้าในธุ รกรรมนั้น ๆ เป็ นไปอย่างราบรื่ น
เช่น กฎเกณฑ์ในการโอนเงิ นและทาสัญญา ตัวอย่างในเรื่ องกิ จกรรมอื่น ๆ เช่น การขับรถบนเลน
ซ้ายในประเทศไทย มาเลเซี ย และประเทศในเครื อของสหราชอาณาจักร กับการขับรถบนเลนขวา
ในประเทศลาว สหรั ฐอเมริ กา และประเทศอื่ น ๆ ในสหภาพยุโรป บางครั้ ง นโยบายการเมื องก็
สัมพันธ์กบั การออกกฎหมายเพื่อให้ตรงตามข้อเรี ยกร้ องหรื อความประสงค์เฉพาะกลุ่ม เช่ น การ
ตั้งใจให้เกิดความล่าช้าในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีบางอย่าง เพื่อรักษาหรื อ
ปกป้ อ งธุ ร กิ จ เดิ ม ดัง เช่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเทคโนโลยี เ ครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร กล้อ งถ่ า ยรู ป กล้อ งวิ ดี โ อ
สแกนเนอร์ โทรศัพท์มือถื อ เป็ นต้น แม้แต่คอมพิวเตอร์ ในอดี ตก็ถูกจากัดให้เป็ นอุ ปกรณ์ ที่ ไ ม่
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สามารถใช้งานได้แพร่ หลาย ทาให้มีราคาสู งด้วยกาแพงภาษี องค์กรทางการเมืองและศาสนาบาง
องค์กรหรื อในบางประเทศสนับสนุ นหรื อต่อต้านพฤติกรรมบางอย่าง เช่ น การพนัน การเสพสุ รา
การค้ายาเสพติด เป็ นต้น บทลงโทษของกฎหมายในแต่ละประเทศต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง
ๆ ก็แตกต่างกัน เช่น ในบางประเทศ มีบทลงโทษให้ประหารชี วิตผูค้ า้ ยาเสพติด ในบางประเทศ ก็
เข้มงวดในการปรับและยึดใบขับขี่ผทู ้ ี่ทาผิดกฎจราจร หรื อการปรับลงโทษหนักกรณี ถ่มน้ าลายลง
บนถนนในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นต้น
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ และทรัพย์สินทางปั ญญาก็แตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ศัก ยภาพในการสร้ างสรรค์ท รั พย์สินทางปั ญญาของแต่ ละประเทศ กลุ่ ม อิ ท ธิ พ ล เช่ น บริ ษ ทั ยา
สานักพิมพ์ ค่ายเพลง และเครื อภาพยนตร์ เป็ นต้น วิง่ เต้นให้ออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกลุ่ มตน การละเมิ ดกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ หรื อทรั พย์สินทางปั ญญาในบางครั้ งก็ผิด
จริ ยธรรมอย่างชัดเจน แต่ในบางครั้ งก็ดูเหมือนจะเป็ นที่ยอมรั บได้ เช่ น ในกรณี ของสิ ทธิ บตั รยา
หากรั ฐบาลของประเทศกาลังพัฒนามี นโยบายสนับสนุ นกฎหมายสิ ทธิ บ ตั รตามแรงกดดันของ
ประเทศที่พฒั นาแล้วซึ่ งเป็ นเจ้าของสิ ทธิ บตั ร คนจนจานวนมากจะขาดโอกาสในการรักษาโรค
ร้ า ยแรงเนื่ องจากยาที่ มีสิท ธิ บตั รที่ มีราคาแพง หากบริ ษ ทั ยาจะคิ ดราคายาแพงตามสิ ทธิ ของตน
จนกระทัง่ คนจนไม่ ส ามารถซื้ อยาได้ ก็ จะดู เป็ นการขู ด รี ด จนเกิ นไปและไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ทาง
จริ ยธรรม ดังนั้น ในยุคหลัง บริ ษทั ยามักมีนโยบายลดราคายาเป็ นพิเศษสาหรับประเทศกาลังพัฒนา
เมื่ อที่ มาของกฎหมายเป็ นเช่ นนี้ คาถามก็คือ ในเชิ งจริ ยธรรมแล้ว เราจาเป็ นต้องทาตาม
กฎหมายหรื อไม่ ซึ่ งก็มีความเห็ นแตกต่างกันหลากหลาย บางคนอาจกล่ าวว่า เมื่ ออยู่ร่วมกันใน
สังคม เราต้องยอมรับกฎหมายซึ่ งเป็ นกฎเกณฑ์ที่ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองมาอย่างยาวนาน และ
เราไม่สามารถสรุ ปได้อย่างชัดเจนว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นผิดจริ ยธรรม บางคนอาจคิดว่ากฎหมายเป็ น
เหมือนนโยบายที่ดี แต่ไม่ใช่หลักจริ ยธรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด บางคนอาจคิดว่าข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของกฎหมายจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคล จึงไม่สอดคล้องกับหลักจริ ยธรรม
ในท านองเดี ย วกัน เราอาจตั้ง ค าถามได้อี ก ว่า การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายบางตัว นั้ น ถู ก
จริ ยธรรมหรื อไม่ จริ ง ๆ แล้ว คาตอบก็คือ ไม่จาเป็ นเสมอไปที่กฎหมายบางตัวจะถูกหลักจริ ยธรรม
กฎหมายมักระบุวา่ การกระทาใดที่สามารถลงโทษได้ แต่สถานการณ์ทางจริ ยธรรมบางประการอาจ
ซับซ้อนและเปลี่ ยนแปลงได้ตามปั จจัยที่ เกี่ ย วข้อง นอกจากนี้ ในบางกรณี อาจยังไม่สามารถหา
หลักฐานมาพิสูจน์ต่อศาลได้อย่างชัดเจน
กฎจริ ยธรรมบางประการไม่อาจกาหนดเป็ นกฎหมายได้ เนื่ องจากยากต่อการพิสูจน์และ
บังคับใช้ เช่น ห้ามพูดเท็จ เป็ นต้น กฎหมายปั จจุบนั ไม่สามารถครอบคลุมประเด็นทางเทคโนโลยีได้
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หมด และต้องใช้เวลาในการค้นพบปั ญหา แนวทางแก้ไข และพิจารณาเปรี ยบเทียบผลกระทบและ
ความยุติธรรมของข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
กฎหมายที่ดีจะกาหนดกฎเกณฑ์หรื อมาตรฐานให้นอ้ ยที่สุด เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กบั
ทุกสถานการณ์ และเปิ ดโอกาสให้มีทางเลื อกหลากหลาย เราอาจใช้หลักจริ ยธรรมเติมเต็มช่ องว่าง
ในกฎหมายได้เมื่อเทคโนโลยีก่อให้เกิ ดปั ญหาใหม่ ๆ และต้องใช้เวลาในการผ่านร่ างกฎหมาย ใน
ทานองเดี ยวกัน เราอาจใช้หลักจริ ยธรรมเติ มเต็มช่ องว่างในกรณี ที่มาตรฐานทางกฎหมายทัว่ ไป
ออกแบบมาเพื่ อประยุก ต์ใ ช้ ก ับ ทุ ก สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ส ามารถประยุกต์ใ ช้ได้อย่า งกลมกลื นใน
สถานการณ์พิเศษที่มีกฎเกณฑ์หรื อทางเลือกเฉพาะ
แม้วา่ กฎหมายบางตัวอาจไม่จาเป็ นหรื อไม่สอดคล้องตามหลักจริ ยธรรม อย่างไรก็ดี เราไม่
อาจใช้เหตุผลนี้เป็ นข้ออ้างในการปฏิเสธหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ในทานองเดียวกัน เราก็ไม่อาจ
อ้างกฎหมายหรื ออ้างว่าไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิเสธกฎเกณฑ์ทางจริ ยธรรม
1.6. เกริ่นนาเรื่ องสั งคม
สิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ในโลกรวมทั้งมนุษย์อยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม เราไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ การมี
อยู่ของสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ไม่ส่งผลกระทบซึ่ งกันและกัน วัฒนธรรมการดาเนิ นชี วิตของกลุ่มใดกลุ่ ม
หนึ่ งส่ งผลกระทบถึ งกลุ่มอื่น ๆ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันเสมอ ในอดีต ผลกระทบของ
วัฒนธรรมยังคงอยูใ่ นวงแคบ แต่ในปั จจุบนั การสื่ อสารและการคมนาคมที่เชื่ อมต่อกันทัว่ โลก ทา
ให้วฒั นธรรมของท้องถิ่นหนึ่งแพร่ กระจายไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ งได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การถ่ายทอดวัฒนธรรมและแนวความคิดต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในท้องถิ่นอีกต่อไป ในโลกไซ
เบอร์ กลุ่มที่มีความสนใจเดี ยวกันสามารถสร้ างสังคม ค่านิ ยมและวัฒนธรรมของตนเองได้อย่าง
ง่ า ยดาย ในขณะเดี ย วกัน ความรู ้ เทคโนโลยี วัฒ นธรรม ค่ า นิ ย มต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด จากเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ผลกระทบต่าง ๆ ต่อสังคมจึ ง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วเป็ นเงาตามตัว
สังคมเป็ นที่บ่มเพาะค่านิยม วัฒนธรรม จริ ยธรรม และให้กาเนิดกฎหมายเพื่อรองรับการอยู่
ร่ วมกัน การศึกษาเรื่ องสังคมเป็ นเรื่ องจาเป็ นที่จะทาให้เราเห็นวิวฒั นาการและผลกระทบของสังคม
ทั้งในด้านดีและไม่ดี เพื่อเป็ นบทเรี ยนและนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
มีผคู ้ นให้ความเห็ นกันมากว่า สังคมในปั จจุบนั คุณธรรมและจริ ยธรรมเสื่ อมลง เนื่องจาก
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมเปิ ดและมีลกั ษณะวัตถุนิยม รับอิทธิ พลและค่านิ ยมจากภายนอกประเทศได้
ง่าย ขาดการกลัน่ กรอง ไม่รู้จกั ประเมินคุณค่าหรื อคัดกรองวัฒนธรรมและค่านิยม นัน่ เป็ นผลมาจาก
มุมมองที่คบั แคบ ตื้นเขิน แม้สังคมเปิ ด แต่บางคนก็มองแต่ตนเองและพวกพ้อง
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หากต้องการที่ จะเข้าใจสภาพสังคม เราพึงเข้าใจความต้องการพื้นฐานของบุ คคลอันจะ
นาไปสู่ ความต้องการของสังคมในที่สุด ดังในทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการทางจิตวิทยาต่อไปนี้
1.6.1. ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการ
การพัฒ นาตนเองและสั ง คมที่ ดี ค วรเป็ นไปอย่า งรอบด้า นดัง ในทฤษฎี ล าดับ ขั้น ความ
ต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของอับราฮัม ฮาโรลด์ มาสโลว์ (Abraham Harold Maslow)
นักจิตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัยแบรนไดส์ (Brandeis) ซึ่ งระบุวา่ มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานอยูส่ อง
ชุ ด คื อความต้องการพื้ นฐาน (Basic Needs) และความต้องการขั้นสู ง หรื อความต้องการในการ
เติ บ โตและพัฒนาศัก ยภาพตนเองให้ส มบู ร ณ์ (Meta needs หรื อ Growth Needs) ความต้องการ
พื้นฐานนั้นต้องได้รับการตอบสนองก่อน มนุ ษย์จึงจะแสวงหาความต้องการขั้นสู ง ความต้องการ
สองด้านนี้ อาจเรี ยกได้เป็ น ทฤษฎีลาดับขั้นแรงจูงใจ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)
ได้อีกด้วย (9) (10)
ความต้ องการพื น้ ฐาน ซึ่ งเป็ นความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน (Deficiency Needs)
และต้องการการสนองตอบจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่
1)
ความต้อ งการทางกาย (Physiological Needs) เช่ น ความต้อ งการด้า น
อาหาร ความหิ วต่าง ๆ ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เพศสัมพันธ์ เป็ นต้น เป็ นความต้องการพื้นฐานอัน
แรกของมนุษย์ หากความต้องการเหล่านี้ ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุ ษย์จะแสวงหาความต้องการ
ด้านอื่นต่อไป
2)
ความต้อ งการด้า นความปลอดภัย (Safety Needs) เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ความ
ต้องการพื้นฐานแรกโดยอัตโนมัติ นัน่ คือ ความต้องการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทาง
กายและจิตใจ ความมัน่ คงในชีวติ สุ ขภาพ งาน และทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นความต้องการการปกป้องด้วย
โครงสร้างกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่ยุติธรรม เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจ และลดความกลัวหรื อ
ความว้าวุน่ ใจ
3)
ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) หากมนุ ษ ย์มี ค วามมัน่ คงและ
ปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินแล้ว ก็จะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการ
เพื่อน การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กบั ผูอ้ ื่น ได้รับการยอมรับเป็ นสมาชิ กในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง
หรื อหลายกลุ่ ม และการนิ ย ามตัว ตนเข้า กับ กลุ่ ม และสั ง คมจะเกิ ดขึ้ น (Belongingness and Love
Needs)
4)
ความต้องการเกี ยรติ ยศชื่ อเสี ยงหรื อมี คนนับหน้าถื อตา (Esteem needs)
เป็ นความต้องการพื้นฐานขั้นสุ ดท้าย เมื่ อความต้องการทางสังคมได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะ
ต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น น่าภาคภูมิใจ น่านับถือ น่าเชื่อถือ ผูค้ นยกย่องชื่นชม มี
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ความรู ้ สึกมัน่ ใจในตัวเอง รู ปแบบของความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ ยศ ตาแหน่ ง ระดับเงิ นเดื อนสู ง
งานที่ทา้ ทาย ได้รับการยกย่องจากผูอ้ ื่น มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในงาน ความสาเร็ จของงานที่ทา
โอกาสแห่ งความก้าวหน้าในงานอาชี พ เป็ นต้น หากความต้องการส่ วนนี้ ไม่ได้รับการตอบสนอง
ในทางที่ควร บุคคลอาจมีความผิดปกติได้ เช่น มีจิตริ ษยารุ นแรง หวาดระแวง หรื อมีแรงขับเคลื่อน
ทาให้ขวนขวายต้องการการยอมรับมากเกินธรรมดา หากความต้องการส่ วนนี้ ได้รับการตอบสนอง
ในทางที่ผิด ก็อาจเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ได้ เช่น หากเด็กได้รับการยอมรับนับถื อชื่ นชมในสิ่ งที่ ผิด
เด็กอาจมีพฒั นาการที่บกพร่ องได้ เนื่องจากข้อเท็จจริ งกับสิ่ งที่ได้รับมาจากผูอ้ ื่นไม่ตรงกัน
เงื่ อนไขแรกที่จะตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานเหล่านี้ คือ เสรี ภาพทั้งในการพูด คิด
หรื อกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นอันตรายกับผูอ้ ื่น หากขาดเงื่อนไขดังกล่าว ความต้องการพื้นฐานจะไม่ได้
รับการตอบสนองหรื อเป็ นไปได้ยากที่จะบรรลุความต้องการพื้นฐาน ความต้องการพื้นฐานดังกล่าว
นี้ มกั เกิดขึ้นเป็ นลาดับ แต่ก็มีขอ้ ยกเว้นสาหรับบางคนที่แม้ความต้องการพื้นฐานบางอย่างยังไม่ได้
รับการตอบสนอง แต่มีแนวโน้มใกล้เคียงการบรรลุศกั ยภาพแห่งตนแล้ว เช่น คนที่ยดึ ถืออุดมการณ์
มากกว่าชี วิต คนพวกนี้ แม้การตอบสนองด้านพื้นฐานจะยังไม่ครบสมบู รณ์ ดี แต่ก็มีความมุ่งมัน่
สร้างสรรค์เพียงพอที่จะใส่ ใจในการบรรลุศกั ยภาพแห่งตน
ความต้ องการขัน้ สูง เป็ นความต้องการการเติบโตทางด้านศักยภาพ การประจักษ์ในตนเอง
การเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self Actualization Needs) ซึ่งเป็ นความต้องการระดับสู งสุ ด คือ
ต้องการจะเติมเต็มหรื อบรรลุศกั ยภาพของตนเอง ต้องการความสาเร็ จในสิ่ งที่ปรารถนาสู งสุ ดของ
ตัวเอง ความเจริ ญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุ ดยอด มีความเป็ นอิสระในการ
ตัดสิ นใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่งการสนองตอบดังกล่าว มาจากปัจจัยภายในตัว
บุคคลเอง ไม่ใช่จากปั จจัยภายนอก เป็ นดัง่ การทาความเข้าใจตนเองขั้นสู งและพึงพอใจกับชีวติ ทา
ประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ประจักษ์ถึงตนเองผ่านสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
เป็ นการเห็นถึงและแสดง
ความสามารถที่มีอยูข่ องตนอย่างถึงที่สุด หรื อเป็ นการค้นพบตนเองนัน่ เอง เป็ นบทเริ่ มต้นของ
การศึกษาตลอดชีวิต เมื่อรักชอบและคิดฝันสิ่ งใดแล้ว ก็จะเริ่ มเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการศึกษาที่ไม่มี
ใครยัดเยียดให้และมีความสุ ขกับการเรี ยนรู ้
การบรรลุศกั ยภาพแห่งตนนั้นจาเป็ นต้องมี
สภาพแวดล้อมที่ดี อาจรวมไปถึงสังคมที่ส่งเสริ มความเสมอภาคและการสนับสนุนปั จเจกให้มีการ
ตัดสิ นใจด้วยตนเองได้อย่างอิสระ
คุณลักษณะของบุคคลที่เข้าถึงภาวะการประจักษ์ในตนเองนี้ มักรู ้จกั ปรับตัว ยอมรับตนเอง
และบุคคลอื่นตามสภาพความเป็ นจริ ง มีความตั้งใจที่แน่วแน่ วางศูนย์กลางการแก้ปัญหาไว้ที่ตวั
ปั ญหา ไม่ใช่ตนเอง ไม่รู้สึกติดพันกับบุคคลหรื อสภาวะใด ๆ เกินไป มีความสันโดษ เป็ นตัวเองและ
รู ้สึกมีอิสระ ไม่ยดึ สิ่ งซ้ าซากจาเจ แต่ก็มีอารมณ์ความรู ้สึกร่ วมกับธรรมชาติและมนุษย์โลก

42
มีลกั ษณะเป็ นประชาธิปไตยสู ง มีอารมณ์ขนั ที่ไม่ทาร้ายใคร มีความคิดสร้างสรรค์ อาจจะต่อต้านพิธี
การและรู ปแบบที่ขดั ต่อความก้าวหน้า และวางตนอยูเ่ หนือสิ่ งแวดล้อม จะพึ่งพาผูอ้ ื่นหรื อสังคม
ภายนอกหรื อความเห็นชอบจากคนอื่นน้อยลง แต่จะพึ่งพาประสบการณ์ภายในมากขึ้นทั้งความคิด
สร้างสรรค์และความสามารถของตนเอง
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผูอ้ ื่น
หรื อไม่รับฟังผูอ้ ื่นเลย ไม่อวดดี และมีความเที่ยงธรรมพอในการตัดสิ นปั ญหาต่าง ๆ
1.6.2. คุณธรรม ศีลธรรม จรรยา การให้ คุณค่ า และสาเหตุความขัดแย้ งในสั งคม
คุณค่ า ของสิ่ งใดหมายถึงความดีหรื อคุณประโยชน์ที่มีอยูข่ องสิ่ งนั้น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล
สัตว์ สิ่ งของ ทั้งที่มีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต แต่หลายครั้งที่คุณค่าต่าง ๆ กลับถู กเบี่ยงเบนไปตามความ
คิ ด เห็ น รสนิ ย มส่ ว นบุ ค คลหรื อ เฉพาะกลุ่ ม หรื อ ถู ก ขับ เคลื่ อ นโดยวัฒ นธรรม ศาสนา นิ สั ย
สถานการณ์ หรื อสิ่ งแวดล้อม
ศีลธรรม เป็ นคาผสมของคาว่า “ศีล” และ “ธรรม” มีความหมายว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนหลักปฏิบตั ิทางศาสนาที่บุคคลพึงปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ประกอบด้วยคุณธรรม
ศีลธรรมเป็ นคุณค่าที่คุม้ ครองชีวติ ทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น
คุณธรรม เป็ นคาผสมของคาว่า “คุณ” และ “ธรรม” มีความหมายว่า คุณงามความดีที่เป็ น
ธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
จรรยา หมายถึงความประพฤติหรื อกิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
จากความหมายของคาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่ามีความหมายเกี่ยวข้องเชื่ อมโยงไม่เฉพาะ
ตนเองเท่านั้น แต่รวมถึงผูอ้ ื่นด้วย การให้คุณค่าต่อเรื่ องราวและสิ่ งต่าง ๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
หรื อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ งจึงมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรื อกลุ่มอื่นเสมอ เนื่ องจากต่างก็อยูร่ ่ วมใน
สังคมหรื อสิ่ งแวดล้อมเดียวกัน
ทุกคนต่างก็มีแนวโน้มที่จะสนใจศีลธรรม คุณธรรม ประพฤติจรรยา ตามแนวทางที่ตนเอง
ยึดถือหรื อให้ค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้น การเคร่ งครัดหรื อยึดถือศีลธรรมตามตัวหนังสื อโดย
ไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ความพยายามในการใช้หลักธรรม คาสอน ประเพณี การยึดมัน่ ในคุณค่า
หรื อแนวความคิดบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง เพื่อความสุ ข ความสาเร็ จ บุญ
บารมี ความดี ความมัน่ คง การเป็ นที่ยอมรับในสังคม โดยหลีกเลี่ยงทาความรู ้จกั ตัวเองและเข้าใจ
ผูอ้ ื่นอย่างแท้จริ ง เป็ นการหลอกทั้งตัวเองและผูอ้ ื่น ทั้งยังเป็ นการบิดเบือนหลักธรรมต่าง ๆ ความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคมล้วนเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน และการไม่เคารพ
ตนเองและผูอ้ ื่น
ความขัดแย้งต่าง ๆ อันสื บเนื่องจากเทคโนโลยีมกั มาจากความไม่เข้าใจ ไม่รู้เท่าทัน ไม่
เรี ยนรู ้ ไม่ยดื หยุน่ และไม่พลิ้วหรื อพลิกแพลงในการประยุกต์และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
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ที่เปลี่ยนแปลงไป หลายคนไม่สามารถยอมรับสถานะของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ตรงกับที่
ต้องการ และไม่เปิ ดกว้างต่อประสบการณ์หรื อสิ่ งที่คาดไม่ถึงที่อาจผ่านเข้ามาในชีวติ
ดังนั้น ในการที่จะวิพากษ์วจิ ารณ์ประเด็นใด ไม่วา่ จะเป็ นศีลธรรม จริ ยธรรม กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ กฎหมาย ความประพฤติ หรื อแนวความคิดใด ๆ ผูว้ จิ ารณ์พึงเปิ ดใจให้กว้าง เคารพและรับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง วางทิฐิมานะ ละความประสงค์หรื อประโยชน์ส่วนตัว ตัดข้อโต้แย้งที่อิง
ความเห็นหรื อความยึดมัน่ ถือมัน่ เฉพาะกลุ่มหรื อส่ วนบุคคลออกไป ให้พ้นื ที่แก่สิ่งที่ดูเหมือนจะ
เป็ นไปไม่ได้ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ พลิกพลิ้วตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ด้วยจิตใจที่กล้า
หาญและอ่อนโยนต่อสรรพสิ่ ง
คุณประโยชน์ที่ปราศจากเงื่อนงาแอบแฝงจึงจะเกิดขึ้นได้อย่าง
แท้จริ ง
ประเด็นทางสังคมสอดแทรกอยูใ่ นทุกบทในตาราเล่มนี้ นับตั้งแต่เรื่ องความเป็ นส่ วนตัว
เสรี ภาพในการแสดงออก ความเสี่ ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อสาธารณะ มุมมองที่
แตกต่างต่อแนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
อีกทั้งรู ปแบบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และท้ายที่สุดคือ จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ท้ งั ที่เป็ นผูพ้ ฒั นา หัวหน้างาน และระดับ
องค์กร
1.7. ลักษณะและธรรมชาติของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้ อง
ในยุคที่การคมนาคมไม่สะดวก ยังต้องอาศัยสัตว์เป็ นพาหนะหรื อขับเคลื่ อนยานพาหนะ
การรับรู ้ ข่าวสารต่าง ๆ เป็ นไปอย่างไม่รวดเร็ วนัก กว่าข่าวสารนั้นจะถึงผูร้ ับปลายทางอาจใช้เวลา
เป็ นเดือนหรื อเป็ นปี เมื่อมีการประดิษฐ์รถยนต์หรื อเครื่ องบินขึ้น การเคลื่อนที่ของข่าวสารก็รวดเร็ ว
ขึ้ นตามความเร็ วของเครื่ องยนต์ แต่นั่นก็ยงั คงไม่อาจเที ยบได้กบั ความเร็ วของการสื่ อสารในยุค
ปั จจุบนั ที่คนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กาลังเกิดขึ้นในอีกซี กโลกหนึ่ ง หรื อ
คุยกับเพื่อนชาวต่างประเทศที่อยูห่ ่างจากเราหลายพันไมล์
สิ่ งที่มนุ ษย์ริเริ่ มสร้างขึ้นในศตวรรษที่แล้ว เช่น โทรศัพท์ รถยนต์ เครื่ องบิน วิทยุ อุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ เป็ นต้นได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต การทางาน สิ่ งบันเทิง การ
ติดต่อสื่ อสาร และการได้มาซึ่ งข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ในยุคถัดมาเป็ นอย่างมาก
เทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ ซึ่ ง เริ่ ม สร้ า งขึ้ นเมื่ อประมาณปี 1940-1950 หรื อ 2483-2493 ได้
พัฒนาต่อเนื่ อง และพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตามเทคโนโลยีทางด้านอิเล็คทรอนิ คส์ ที่สามารถสร้าง
หน่วยประมวลผลที่ประกอบไปด้วยทรานซิ สเตอร์ เป็ นจานวนมหาศาลบนชิป (Chip) หรื อวงจรรวม
(Integrated Circuit) ขนาดเล็กได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีแบตเตอรี ที่มีขนาดเล็กลง ความจุเพิ่มขึ้ น
และชาร์ จได้เร็ วขึ้ น ก็ทาให้การพกพาอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นไปได้อย่างสะดวกขึ้ น (11) ใน
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ปั จจุ บนั หน่ วยประมวลผลขนาดเล็กหรื อระบบคอมพิวเตอร์ แบบฝั งตัวอาจติ ดตั้ง อยู่บนอุ ป กรณ์
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันของเรา เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ เครื่ องซักผ้า
เมื่อพูดถึ งคอมพิวเตอร์ หลายคนอาจนึ กภาพคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ หรื อคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพาเท่านั้น แต่ในความจริ งแล้ว คอมพิวเตอร์ น้ นั มีลกั ษณะหลากหลายหมายรวมถึง ชิปแบบฝังตัว
ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์เก็บข้อมูล เครื่ องเล่นดีวดี ี
(DVD หรื อ Digital Versatile Disc หรื อ Digital Video Disc) เครื่ อ งเล่ น เกม ไปจนถึ ง เครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต (Internet) และโลกไซเบอร์ (Cyberspace) ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มคอมพิวเตอร์ เช่น เว็บ
เซิ ร์ ฟ เวอร์ (Web Server) อุ ป กรณ์ สื่ อ สารทั้ง แบบมี ส าย (wired) และไร้ ส าย (wireless) อุ ป กรณ์
จัดเก็บข้อมูล เช่ น ฮาร์ ดดิ สก์ (Hard Disk) ซึ่ งทั้งหมดนี้ ให้บริ การการสื่ อสารและข้อมูลสื่ อประสม
(Multimedia) รวมถึ ง ดิ จิ ท ัล ไวด์ เ ว็บ (World Wide Web) อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) ข่ า ว และกลุ่ ม
สนทนาในเรื่ องที่ น่าสนใจของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในรู ปแบบกระดานสนทนา (Web Board) และห้อง
สนทนา (Chat Room) อีเมล (E-mail หรื อ Electronic Mail) ฐานข้อมูล และบริ การต่าง ๆ อีกมากมาย
ที่สามารถเข้าถึงได้จากทัว่ โลก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้เครื่ องมือและรู ปแบบวิธีการใช้
งานคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เช่น การโต้ตอบ การค้นหาข่าว การสร้างสื่ อบันเทิง การ
ซื้ อขาย การให้บริ การ และการให้ขอ้ มูลหรื อความรู ้ เป็ นต้น หากย้อนหลังกลับไปพิจารณาลักษณะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ เมื่อห้าปี ที่แล้ว สิ บปี ที่แล้ว และยี่สิบปี ที่แล้ว ก็จะพบความแตกต่างที่น่าทึ่ง
แม้นบั จากปั จจุบนั หากเวลาผ่านไปอีกสักสองปี ห้าปี และสิ บปี ลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ก็
จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงได้ ดังนั้น ความสามารถในการปรับตัวจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ ง
ที่ จริ ง แล้วเป็ นข้อดี ข องมนุ ษ ย์ที่แตกต่ า งจากสัตว์อื่น ๆ อย่า งโดดเด่ น แต่ อย่า งไรก็ ตาม ก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าจะไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงนั้น ความจริ งแล้วปั ญหามีมากมายหลากหลายแง่มุม
ในทุกๆการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างของปั ญหา เช่น การเข้าถึงข้อมูลหรื อดักฟั งโดยไม่ได้รับอนุ ญาต การละเมิดความ
เป็ นส่ วนตัวและทรัพย์สินทางปั ญญา อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ การก่อให้เกิดการว่างงานหรื อ
เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการทางาน ผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี้ การที่ เทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์
เติบโตอย่างรวดเร็ วทาให้ววิ ฒั นาการของคอมพิวเตอร์ เต็มไปด้วยรอยตะเข็บ การออกแบบระบบใน
ยุคก่อนไม่ได้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในยุคปั จจุบนั การประสานหรื อเชื่ อมต่อระบบต่าง ๆ เปิ ด
ช่องโหว่ให้กบั อาชญากรรมและนามาซึ่ งความเสี่ ยงในการใช้งาน
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1.8.

พัฒนาการใหม่ ๆ และผลกระทบ
ในอดีต มนุษย์ก่อสร้างสะพาน โบสถ์ ปี ระมิด ปราสาท กาแพง อนุสาวรี ย ์ และอาคารขนาด
ใหญ่ได้โดยไม่ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์ ทาวิจยั โดยเน้นการทดลองทางกายภาพหรื อชี วภาพเป็ นหลัก
สื่ อสารกันด้วยจดหมาย โทรเลข และโทรศัพท์ สนทนาหรื อทาธุ รกิจโดยการพบปะกันในสถานที่
ต่าง ๆ และมีสานักงานเป็ นสถานที่ทางาน
ในปั จ จุ บ ัน เราใช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการออกแบบอาคารหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งท าให้ ส ามารถ
ออกแบบได้ซบั ซ้อนและขนาดใหญ่ข้ ึนมาก แม้กระทัง่ ในการทดลองวิจยั เราก็อาจทาการทดลองบน
ระบบคอมพิวเตอร์ ได้ (In Silico Experiment) หากมีขอ้ มูลเพียงพอเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของสารเคมี
คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความเค้น ความเครี ยดของวัสดุ หรื อข้อมูลทางชี วภาพที่เกี่ยวข้อง เป็ น
ต้น ซึ่ งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทาการทดลองทางกายภาพหรื อชีวภาพ
เราสื่ อสารสนทนากันด้วยอีเมล กระดานสนทนา เว็บไซต์สังคมออนไลน์ (On-line Social
Web Site) ซอฟต์แวร์ ส นทนาหรื อประชุ มทางไกล (Video Conference) เช่ น สไกป์ (Skype) (12)
เราอาจทางานอยู่ที่บา้ นโดยใช้คอมพิวเตอร์ สื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตในการส่ งงานหรื อประชุ มกับ
เพื่อนร่ วมงานและนายจ้างซึ่ งอาจจะอยูท่ ี่ต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ
สิ่ ง ที่ ก ล่ า วมานี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ห ลากหลายและความเปลี่ ย นแปลงที่ น่ า ทึ่ ง
สื บเนื่องจากการที่มนุษย์เราสามารถคิดค้นเครื่ องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็นามาสู่ จุดสิ้ นสุ ดของเทคโนโลยีก่อนหน้า หรื อการสู ญเสี ยความสามารถหรื อ
ทักษะบางอย่างในอดีต และยุติการสื บทอดภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น ความรู ้ในการหุ งข้าว การซักและ
ถนอมผ้า ความสามารถในการสะกดคาหรื อคิดคานวณ เป็ นต้น
การมีหม้อหุ งข้าวที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ การมีเครื่ องซักผ้าที่ปรับระดับน้ าและการปั่ น
ได้ การมีโปรแกรมช่วยสะกดคาและตรวจแก้ไขคาผิดโดยอัตโนมัติ หรื อการมีเครื่ องคิดเลข ทาให้
เยาวชนรุ่ นใหม่ ไ ม่ รู้วิธี ก ารหุ ง ข้า วที่ ไ ม่ ต้องใช้ไ ฟฟ้ า ไม่ รู้วิธี ก ารซัก ผ้า เมื่ อไม่ มี เครื่ องซัก ผ้า ไม่
สามารถสะกดคาที่ถูกต้อง หรื อคิดเลขง่ายๆ และไม่สามารถในการใช้ชีวิตประจาวันโดยไม่ ต้อง
พึ่งพาคอมพิวเตอร์หรื อเทคโนโลยีสื่อสาร
เป็ นไปได้ที่ในอนาคตเราอาจกลับไปสู่ ยุคที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบไฟฟ้ า
และการสื่ อสารทางคลื่ นวิทยุ เหมือนในอดี ต สื บเนื่ องจากปั ญหาการขาดแคลนพลังงานและการ
รบกวนระบบสนามแม่เหล็กโลกของพายุสุริยะที่ส่งผลกระทบต่อการสื่ อสารด้วยคลื่นวิทยุและการ
สื่ อสารผ่านดาวเทียม ดังนั้น ในฐานะผูใ้ ช้และผูส้ ร้างเทคโนโลยี เราควรตระหนักถึงข้อดีขอ้ เสี ยของ
เทคโนโลยีและเปิ ดโอกาสให้ตนเองมีทางเลือกที่หลากหลาย
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นามาซึ่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งบวกและลบ ดังแสดงในหัวข้อ
ย่อยต่อไปนี้ (2)
1.8.1. การติดต่ อและเชื่ อมโยงในยุคอินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์ มือถือ
การโทรผ่านอินเทอร์ เน็ต ทาให้ค่าโทรศัพท์ทางไกลโดยเฉพาะระหว่างประเทศลดลงทัว่
โลก เว็บไซต์สังคมออนไลน์ช่วยสร้างการเชื่ อมโยงและความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันก็มี
ผลกระทบข้างเคียงและปั ญหาบางประการอยูบ่ า้ ง ดังในตัวอย่างต่อไปนี้ (2)
1.8.1.1. อีเมลและเว็บ
อี เ มล (E-mail) หรื อ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Mail) ส่ ง ถึ ง ผู ร้ ั บ ปลายทางได้
รวดเร็ ว ผูอ้ ่านสามารถเลือกอ่านข้อความที่ส่งมาเมื่อไรก็ได้ เริ่ มจากการรับส่ งข้อความระหว่างนัก
คอมพิวเตอร์ และขยายออกสู่ กลุ่มนักวิจยั หน่วยงานของรัฐ องค์กรธุ รกิจและสาธารณะในที่สุด เดิม
รั บส่ งแต่ขอ้ ความ (Text) แต่ในปั จจุ บนั สามารถแนบแฟ้ ม ข้อมู ลขนาดใหญ่ซ่ ึ ง อาจเป็ นภาพหรื อ
วิดีโอส่ งร่ วมไปด้วยได้
ดิ จิท ลั ไวด์เว็บ (World Wide Web) สร้ า งขึ้ นเป็ นครั้ งแรกโดยกลุ่ ม นัก วิ ท ยาศาสตร์ ด้า น
ฟิ สิ กส์ ในยุโรปในปี ค.ศ. 1990 หรื อ พ.ศ. 2533 เพื่อแลกเปลี่ ยนงานของนักวิจยั ระหว่างประเทศ
ต่อมาผูค้ นมากมายเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร บทความ รู ปภาพ และสื่ อต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของตนเอง
และเว็บไซต์อื่น ๆ เว็บเอื้ อให้นักสร้ างสรรค์สามารถแสดงผลงานต่อสาธารณชนได้ง่าย และนัก
ธุ รกิจมีช่องทางใหม่ในการประกอบธุ รกรรมบนเว็บ เว็บกลายเป็ นห้องสมุดขนาดใหญ่ ชุมชนเรี ยนรู ้
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ และศูนย์ความบันเทิงในขณะเดียวกัน
ทั้ง นี้ เป็ นผลสื บ เนื่ องจากการพัฒนาเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) โปรแกรมค้นดู และ
แสดงเว็บไซต์และเสิ ร์จเอ็นจิน (Search Engine) และโปรแกรมช่วยสื บค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ต
ข้อมูลที่ให้บริ การโดยเว็บไซต์ต่าง ๆ มีมากมาย ทาให้คนทัว่ ไปสามารถตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ
ได้เองหรื อดี ข้ ึนกว่าเดิ ม เนื่ องจากสามารถหาข้อมูลได้ง่าย มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลหลากหลาย
และมีความสามารถในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาคนกลางหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาเลือกซื้ อสิ นค้า ผูซ้ ้ื อสามารถเปรี ยบเทียบราคาระหว่างผูข้ ายได้
ง่าย มีคาแนะนาบนเว็บให้ขอ้ มูลในการซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายรู ป รถ หนังสื อ เป็ นต้น ผูค้ า้
รายย่อยสามารถขายสิ นค้าออนไลน์ได้เองโดยไม่ตอ้ งผ่านคนกลางหรื อผูแ้ ทนจาหน่ าย คนทัว่ ไป
สามารถติ ดตามข่าวต่าง ๆ จากทัว่ โลก ติ ดตามรายงานแผ่นดิ นไหวได้จากเว็บไซต์ของสานักเฝ้ า
ระวัง แผ่นดิ นไหว กรมอุ ตุนิย มวิท ยา ดู พ ยากรณ์ อากาศของเมื องที่ จะไปท่ องเที่ ย วและสถานที่
ท่องเที่ยวได้ล่วงหน้า เลือกและจองที่พกั ผ่านเว็บไซต์ ดูอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้จาก
เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
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1.8.1.2. โทรศัพท์มือถือ
ในยุ ค ที่ ไ ม่ มี โ ทรศั พ ท์ เราใช้ จ ดหมายในการสื่ อสาร ในยุ ค ที่ ค นส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี
โทรศัพท์มือถื อ เราใช้โทรศัพท์บา้ นหรื อสานักงาน เราวางแผนนัดหมายการพบปะล่วงหน้า และ
ดาเนินกิจกรรมได้โดยไม่จะเป็ นต้องใช้โทรศัพท์มือถือ
ในยุคแรก ๆ โทรศัพท์มือถือมีขนาดใหญ่เทอะทะ น้ าหนักเยอะและราคาแพง ต้องติดตั้งไว้
ในรถ ไม่สะดวกในการพกพา อย่างไรก็ตาม ขนาดและราคาเป็ นเพียงปั ญหาชัว่ คราว ในทานอง
เดียวกับกรณี ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ทวั่ ไป เมื่อขนาดและราคาของโทรศัพท์มือถือลดลง หลาย
คนเริ่ มใช้ โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ มากขึ้ นโดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ ย ัง ไม่ มี บ ริ การโทรศัพ ท์ แ บบมี ส าย
โทรศัพ ท์มื อถื อลดปั ญหาการขาดแคลนบริ การสื่ อสาร นอกจากนี้ โทรศัพ ท์มื อถื อเริ่ มมี บริ การ
หลากหลาย เช่น มีกล้องถ่ายรู ปในตัว มีเกมและนาฬิกาในตัว อัดภาพวิดีโอหรื อเสี ยงได้ เชื่อมต่อเว็บ
ได้ ตรวจสอบอีเมลได้ ใช้แทนเครดิ ตการ์ ดซื้ อสิ นค้าได้ ควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านได้
ทุกคนพกพาโทรศัพท์มือถือเป็ นปกติ ทาให้สามารถนัดหมายกะทันหัน ติดตามความเคลื่อนไหว
ของผูใ้ ช้โทรศัพท์ได้ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเทคโนโลยีทวั่ ไป การใช้งานโทรศัพท์มือถือก็นามาซึ่ งปั ญหาบาง
ประการ เช่น การสนทนาโดยใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถแม้จะใช้ระบบหู ฟังอาจก็ให้เกิดอันตราย
ได้ เนื่ องจากการสนทนาอาจก่ อให้เกิ ดการเบี่ ยงเบนความสนใจไปจากการจราจรที่ อยู่ตรงหน้า
เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารหรื อการแต่งหน้าในรถ นอกจากนี้ การใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สาธารณะ เป็ นการรบกวนความสงบและสมาธิ ของคนรอบข้าง หลายคนใช้
โทรศัพท์มือถื ออย่างไม่รู้กาลาเทศะ เช่น ในโรงหนัง ห้องประชุ ม เป็ นต้น มารยาทและสามัญสานึก
จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมโดยสันติ
กล้องถ่ายรู ปและอุปกรณ์ บนั ทึกเสี ยงในโทรศัพท์มือถื อ มีผลกระทบต่อความเป็ นส่ วนตัว
เป็ นอย่างมาก หลายคนใช้โทรศัพท์มือถื อถ่ายภาพในห้องน้ าหรื อภาพที่ น่าอับอายของคนอื่ นเพื่ อ
ความบันเทิงและอาจเผยแพร่ ในเว็บอีกด้วย ความเหมาะสมในการใช้โทรศัพท์มือถือในเรื่ องต่าง ๆ
จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณา
1.8.1.3. เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์
เฟสบุค (Facebook) (13)ไฮไฟว์ (Hi5) (14) มัลติพลาย (Multiply) (15) ลิงค์อิน (LinkedIn)
(16) เป็ นบริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (On-line Social Network) ที่ เ ชื่ อ มโยงผู ค้ นเข้า ด้วยกัน
เริ่ มต้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด (Harvard University) เฟสบุคทดแทนหนังสื อทาเนียบรุ่ นแบบเก่าที่มี
เพียงรู ปภาพและข้อมู ลเกี่ ย วกับ นักศึ กษาแต่ละคนด้วยเว็บไซต์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่สามารถเพิ่ ม รู ป
วิดีโอ บทความ ประวัติและข้อมูลอื่น ๆ ได้มากมาย มีบริ การสนทนาออนไลน์หรื อแชท (chat) และ
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รับส่ งข้อความ (Message) โปรแกรมในเครื อข่ายสังคมออนไลน์เชื่ อมโยงผูค้ นด้วยการสื บค้นจับคู่
แบบประวัติของสมาชิ ก เช่น โรงเรี ยนและปี การศึกษาที่จบการศึกษา ที่ทางาน กลุ่มที่สนใจในเรื่ อง
เดียวกัน เป็ นต้น
ในขณะที่ หลายคนเป็ นกัง วลกับ ความปลอดภัย และความเป็ นส่ ว นตัว เครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์เป็ นที่นิยมในหมู่เยาวชน เว็บไซต์สังคมออนไลน์ให้ช่องทางแสดงออกซึ่ งบุคลิกลักษณะ
ความคิดเห็น ความรู ้สึกของบุคคลในหน้าเว็บของตัวเอง หลายคนใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการ
ติดต่อและติดตามความเป็ นอยู่ของญาติมิตรโดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลกัน หลายคนใช้ในการค้นหา
เพื่ อ นใหม่ ที่ มี ค วามสนใจหรื อ รสนิ ย มเดี ย วกัน เช่ น การถ่ า ยรู ป หลายคนใช้ใ นการค้น หางาน
โฆษณางาน ติดตามงานของผูอ้ ื่นหรื อเรื่ องที่สนใจ หลายคนใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการของ
องค์กรทั้งในด้านธุ รกิจและการเมือง
มนุ ษ ย์ เ ป็ นสั ต ว์ สั ง คม ชอบที่ จ ะปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ั บ ผู ้อื่ น แชตหรื อสนทนาออนไลน์
วิพากษ์วิจารณ์ และเล่นเกมร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ มีให้บริ การพร้ อมในเว็บไซต์สังคมออนไลน์
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ การใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์โดยทัว่ ไปรวมถึ งการใช้งานในทางที่
ไม่เหมาะสมอาจทาให้กระทบความเป็ นส่ วนตัวของตนเองและผูอ้ ื่น สมาชิกอาจได้รับข้อความที่ไม่
ต้องการหรื อสแปม (Spam) ข้อมู ลประวัติของบุ คคลที่ ติดต่อไม่เป็ นความจริ ง ความสัมพันธ์ บ น
เครื อข่ า ยออนไลน์ ค่ อนข้า งฉาบฉวยไม่ อาจทดแทนการปฏิ สั มพันธ์ และการพบปะกันจริ งๆได้
หลังจากผ่านความรู ้สึกตื่นเต้นยินดีต่อความสามารถของบริ การต่าง ๆ และความตื่นตาตื่นใจในการ
ใช้งานครั้งแรก ผูค้ นก็จะเริ่ มเห็นข้อด้อยและปรับตัวในการใช้งาน
1.8.2. การประยุกต์ ใช้ และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ตก่ อให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ การประยุกต์ใช้
และแนวปฏิบตั ิใหม่ ๆ ดังในตัวอย่างต่อไปนี้ (2)
1.8.2.1. งานประยุกต์ และบริการใหม่ ๆ
เว็บและเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นปั จจัยให้เกิดการนาไปประยุกต์ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย
เช่น การให้บริ การทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ช่วยให้ผปู ้ ่ วยที่ห่างไกลแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผชู ้ านาญหรื อแม้กระทัง่ รักษาด้วยเครื่ องมือพิเศษ เช่น การผ่าตัด
ทางไกล รวมถึงการให้บริ การทางการแพทย์ทางไกลดังกล่าวบนเครื่ องบินในกรณี ฉุกเฉิ น การเฝ้ า
ระวัง ผู ป้ ่ วยซึ่ งอยู่ที่ บ ้า นโดยใช้ก ารส่ ง ข้อ มู ล ตรวจวัด ทางการแพทย์ไ ปให้ ส ถานพยาบาลผ่า น
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทาให้ป่วยไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปพบแพทย์ การให้บริ การการศึกษาทางไกล
(Distance Learning) ช่ วยให้นักเรี ยนนักศึ กษาในชนบทห่ างไกลหรื อผูพ้ ิการซึ่ งไม่สะดวกในการ
เดินทางได้รับโอกาสทางการศึกษาและผูท้ ี่ทางานเต็มเวลาหรื อผูท้ ี่ตอ้ งดู แลเด็กเล็กสามารถเลื อก
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เวลาเรี ยนที่ เหมาะสมกับตารางเวลาของตนเองได้ การช่ วยเหลื อเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชที่
เหมาะสมต่ อ สภาพดิ น ฟ้ า อากาศและความต้อ งการของตลาด ชาวบ้า นในชนบทสามารถขาย
หัตถกรรม ผลิ ตภัณฑ์ หรื อผลิ ตผลไปทัว่ โลกได้ผ่า นทางเว็บ ไซต์ ระบบต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ช่ วยลด
ค่าใช้จ่าย เวลา และความไม่สะดวกในการเดินทาง
1.8.2.2. ความร่ วมมือและปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนแปลกหน้ า
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและความร่ วมมือระหว่างคนแปลกหน้าที่
อยู่ ห่ า งไกลกั น แต่ มี ค วามสนใจในเรื่ องเดี ย วกั น หรื อมี ร สนิ ย มเดี ย วกั น เริ่ มต้ น จากการที่
นักวิทยาศาสตร์ หลายประเทศร่ วมมือกันทาวิจยั และเผยแพร่ แลกเปลี่ ยนผลงานระหว่างกันและสู่
สาธารณชนดังเช่นในกรณี ของเหล่านักฟิ สิ กส์ที่ริเริ่ มระบบสื่ อสารผ่านเคือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งนามา
สู่ ระบบอินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั โครงการถอดรหัสพันธุ กรรมมนุ ษย์ (Human Genome Project) ซึ่ ง
ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ จากหลายประเทศทัว่ โลก (17) กลุ่มโปรแกรมเมอร์ หรื อผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์ ที่
กระจายกันอยู่ทวั่ โลกสร้ างและปรั บปรุ งฟรี ซอฟต์แวร์ (Free Software) และโอเพนซอร์ ส (Open
Source) (18) (19) ด้วยความสมัครใจและไม่มีค่าตอบแทน
วิกิพีเดีย (Wikipedia) (20) (21)เป็ นสารานุกรมออนไลน์ที่แสดงให้เห็นถึงความร่ วมมือของ
กลุ่ มคนจากทัว่ โลกซึ่ งไม่รู้จกั กันเป็ นการส่ วนตัวสร้ างสรรค์งานที่ มีค่าต่อสาธารณชน ทั้งยังเป็ น
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็ นถึ งการเผยแพร่ ผลงานโดยไม่มีบรรณาธิ การควบคุม ผูเ้ ขียนคืออาสาสมัคร
หลายพันคนจากทัว่ โลก ซึ่ งอาจไม่ใช่นกั วิชาการหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญที่คดั สรรมาโดยเฉพาะเหมื อนใน
กรณี ก ารจัด ท าสารานุ ก รมทั่ว ไป แต่ ผ ลงานก็ เ ป็ นประโยชน์ แ ละเป็ นที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ระดับ หนึ่ ง
นอกจากนี้ ยังทันสมัยกว่าสารานุกรมที่ตีพิมพ์เป็ นหนังสื อหรื อเผยแพร่ เป็ นแบบดีวีดีประจาปี อีกด้วย
อย่างไรก็ดี บางบทความในวิกิพีเดี ยยังคงมีขอ้ ผิดพลาด สานวนยังไม่สละสลวยขาดการขัดเกลา
หรื อผูเ้ ขียนมีความลาเอียง การที่ไม่มีบรรณาธิ การควบคุมทาให้ไม่มีมาตรฐานคุณภาพของงานและ
ในบางครั้งผลงานไม่น่าเชื่อถือ
อย่ า งไรก็ ดี ความร่ ว มมื อ ในบางเรื่ อ งอาจก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายได้ห ากมี ก ารใช้ อ ารมณ์
ความรู ้สึกส่ วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เว็บไซต์สังคมออนไลน์หรื อเว็บบอร์ ดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและ
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเผ็ดร้อน หากผูเ้ ข้าร่ วมไม่มีวิจารณญาณเพียงพอ อาจมีส่วนกระตุน้
ให้เกิดความรุ นแรง นาไปสู่ การชุมนุ มประท้วงหรื อก่อการจลาจลได้ในที่สุด คาถามก็คือทาอย่างไร
จึงจะสามารถป้ องกันข้อผิดพลาดและหลีกเลี่ยงการนาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมได้
1.8.3. โอกาสในการสร้ างสรรค์ และเผยแพร่ ผลงานของมือสมัครเล่น
ในยุคอินเทอร์ เน็ ต มีสมัครเล่นมีโอกาสสร้ างสรรค์และเผยแพร่ ผลงาน ตัวอย่างเช่ น การ
เขียนบล็อก (Blog) และการแลกเปลี่ ยนภาพและวิดีโอ ด้วยเทคโนโลยีเว็บ กล้องถ่ายรู ปดิ จิทลั ที่
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ราคาถูกลงและมีอยูบ่ นโทรศัพท์มือถือทัว่ ไป ทาให้การสร้างสรรค์และเผยแพร่ งานของคนทุกระดับ
เป็ นไปได้ ไม่ว่าจะเป็ นมื ออาชี พหรื อมื อสมัครเล่ น มื อสมัครเล่ นสามารถถ่ ายทอดความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ของตนเองและแลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่นทั้งในรู ปแบบข้อความ รู ปภาพหรื อวิดีโอพร้อมเสี ยง
ซึ่ งเทคโนโลยีเว็บในสมัยนี้เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนไปได้ทวั่ โลก ซึ่ งดูเหมือนจะเป็ นที่นิยมกันมาก
และส่ งผลกระทบเป็ นอย่างมากต่อการรับข่าวสารและความบันเทิงของคนในยุคนี้ นอกจากนี้ ยงั
นาไปสู่ ง านอาชี พ ใหม่ ๆ ด้วยสื่ อข่ า วและความบันเทิ ง รวมถึ ง การโฆษณาในรู ป แบบใหม่ งาน
สร้างสรรค์บางชิ้นสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนและครอบครัวเป็ นหลักและ
อาจจะไม่น่าสนใจ แต่บางชิ้ นก็น่าทึ่ งและสามารถทาให้ผูส้ ร้ างสรรค์ผลงานโด่งดังได้ในเวลาไม่
นานหลังจากเผยแพร่ ผลงานออกไป
1.8.3.1. บล็อก
บล็อก (Blog) มาจากค าว่า “Web log” หรื อการเก็ บ ข้อมู ล ของเว็บ เป็ นรู ปแบบเว็บไซต์
ประเภทหนึ่ง มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับเว็บบอร์ ดและบันทึกประจาวัน (Diary) รวมกัน มักนิยมใช้ใน
การนาเสนอข่าวสั้น บทความบอกเล่าที่มีเนื้ อหาไม่ยาวมากนัก ซึ่ งสามารถนาเสนอได้ท้ งั ข้อความ
ภาพ เสี ยง คลิปวิดีโอ โดยระบบบล็อกจะแสดงชื่ อและเนื้ อหาย่อของแต่ละบทความเรี ยงตามลาดับ
เวลาที่เขียน หากลงวันที่และเวลาล่าสุ ดก็จะแสดงไว้เป็ นบล็อกแรก ทั้งนี้ ผูอ้ ่านสามารถเลือกดู ได้
ตามเงื่อนไขความเฉพาะเจาะจงที่ระบบจัดเตรี ยมไว้ให้ เช่น ประเภทหรื อกลุ่ม วันเดือนปี ป้ ายระบุ
หรื อแท็ก (Tag) (2)
บล็อกอาจเป็ นงานเขียนวิพากษ์วจิ ารณ์ นาเสนอหรื อยกประเด็นในเรื่ องต่าง ๆ ที่อยูใ่ นความ
สนใจของผูค้ นโดยมีความเห็นส่ วนตัวของผูเ้ ขียนเข้าไปผสมและสามารถเขียนได้บ่อย ตลอดจนถึง
งานเขียนสัพเพเหระที่บางครั้งก็น่าอ่าน สนุกสนาน และสร้างสรรค์
เทคโนโลยีเกี่ ยวกับบล็อกเริ่ มต้นจากประมาณปี ค.ศ. 2000 หรื อ พ.ศ. 2543 หลังจากที่ได้
การมีพฒั นาซอฟต์แวร์ ช่วยสร้ างและจัดการบล็อกอย่างง่ายสาหรับผูท้ ี่ไม่มีความรู ้ ทางเทคนิ ค เช่ น
เว็บไซต์สาหรั บให้เผยแพร่ บล็อกโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย บริ การจัดการบล็อก เครื่ องมื อค้นหา
คาหลักที่สนใจ ซอฟต์แวร์ ติดตามบล็อกซึ่ งแจ้งเตือนผูอ้ ่านบล็อกเมื่อมีการเผยแพร่ บล็อกที่สนใจ
ในแต่ละครั้ง เป็ นต้น
จุดเด่นประการหนึ่ งที่ทาให้บล็อกเป็ นที่นิยมก็คือความแปลก ความเป็ นตัวของตัวเองที่ไม่
ขึ้นต่อใครของผูเ้ ขียนบล็อก เป็ นการสะท้อนความคิดหรื อการกระทาที่หลากหลายของคนธรรมดา
ทัว่ ไปซึ่ งไม่มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เราอาจไม่พบเรื่ องเหล่านี้ ในการนาเสนอข่าวโดยสานัก
ข่าว บริ ษทั หรื อรั ฐบาล ในยุคแรกของการเผยแพร่ บล็อก หลายคนเห็ นว่าผูเ้ ขี ยนบล็อกไม่ใช่ มือ
อาชี พ ไม่ น่า เชื่ อถื อ และล าเอี ยง แต่ ใ นความจริ ง แล้วในหลายบล็อกนาเสนองานเขี ยนและงาน
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วิจารณ์ที่ดีเยี่ยมและได้รับการยอมรับในวงกว้าง เป็ นทางเลือกใหม่ที่ทาให้สานักข่าวต้องปรั บปรุ ง
งานให้ดีข้ ึ น และยัง อาจเป็ นแหล่ ง ข่ า วที่ ไ วกว่า ส านักข่ า วทัว่ ไปด้วย บางบล็ อกมี ผูต้ ิ ดตามอ่ า น
จานวนมากและจากทุ ก มุ มโลก นอกจากนี้ ในบางครั้ ง บล็ อกเชื่ อมให้เกิ ดการสื่ อสารของผูค้ น
ระหว่างประเทศในขณะที่สถานการณ์ทางการเมือง กฎหมายหรื อโครงสร้างพื้นฐานไม่รองรับ
ในด้า นธุ ร กิ จ หลายบริ ษ ัท ใช้บ ล็ อ กทั้ง ในเว็บ ไซต์ข องตนเองและเว็บ ไซต์ อื่ น ในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริ ษทั
ดังกล่าว ก็ยงั คงเป็ นข้อมูลที่ผ่านตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ มีการสนับสนุ นให้ทุนบล็อกซึ่ งเป็ นที่
นิยม แต่ก็อาจถูกมองว่ามีผลกระทบต่อความเป็ นตัวของตัวเองผูเ้ ขียนบล็อกในการสร้างสรรค์ขอ้ มูล
ได้ ดังนั้น บางบล็อกอาจไม่ระบุผใู ้ ห้ทุนสนับสนุนทั้งนี้เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงคาครหา
1.8.3.2. การเผยแพร่ ภาพ วิดีโอ และรายงานสถานการณ์แบบสดๆทางเว็บไซต์
ในปั จจุบนั นี้ เครื่ องมือการถ่ายภาพและวิดีโอราคาถูกลงมาก ทาให้บุคคลทัว่ ไปก็สามารถ
เป็ นเจ้าของและบันทึกภาพวิดีโอพร้อมเสี ยงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ความเร็ วในการรับส่ งข้อมูล
และขนาดช่องสัญญาณบนอินเทอร์ เน็ตก็สูงขึ้น ทาให้สามารถเผยแพร่ ภาพผ่านอินเทอร์ เน็ตไปยังทัว่
ทุกมุมโลกด้วยภาพวิดีโอจากเว็บแคม (Web Cam) ซึ่ งมากจากคาว่า Web Camera ที่ช่วยลดขนาด
ของแฟ้ มข้อมูลโดยส่ งภาพวิดีโอที่มีขนาดความละเอียดต่ากว่ากล้องวิดีโอปกติผา่ นอินเทอร์ เน็ ตได้
อย่างรวดเร็ ว
หลัง จากที่ ยูทู บ (You Tube) (22) ก่ อตั้ง ขึ้ นในปี ค.ศ. 2005 หรื อ พ.ศ. 2548 หลายคนเริ่ ม
อัป โหลด (upload) วิ ดี โ อและภาพถ่ า ยของตนเองบนยู ทู บ และเว็บ ไซต์สั ง คมออนไลน์ ต่ า ง ๆ
เว็บไซต์ต่าง ๆ เริ่ มมีภาพวิดีโอสั้นๆประกอบมากขึ้น หรื ออ้างถึงการเชื่ อมต่อหรื อลิงค์ (Link) ไปยัง
เว็บฐานข้อมูลภาพหรื อวิดีโอ ผูค้ นเริ่ มชิ นกับการค้นหาข้อมูลหรื อดูข่าวสั้นผ่านวิดีโอ หนังสื อพิมพ์
และโทรทัศน์เริ่ มใช้ช่องทางเว็บไซต์ในการเผยแพร่ ข่าวและคลิ ปวิดีโอ (Video Clip) ซึ่ งเป็ นวิดีโอ
ตัดต่อขนาดสั้นๆของข่าวหรื อรายการที่เผยแพร่ แล้ว องค์กรหรื อหน่วยงานจัดประชุ มหรื อกิจกรรม
ต่ า ง ๆ เริ่ ม ถ่ า ยทอดสดทางเว็บ ไซต์ นัก ท่ องเที่ ย วสามารถดู รายงานสภาพอากาศ เช่ น อุ ณหภู มิ
ภาพเคลื่อนไหวแบบสดๆ ณ สถานที่ท่องเที่ยวก่อนตัดสิ นใจเดินทางไปยังสถานที่จริ ง นักการเมือง
ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (On-line Social Network) เป็ นสื่ อในการประชาสัมพันธ์ หาเสี ยง และ
โจมตีฝ่ายตรงข้าม โดยอาจโพสต์ (post) หรื อเผยแพร่ คลิปวิดีโอที่น่าอับอายของฝ่ ายตรงข้าม นักร้อง
และดาราเผยแพร่ คลิปผลงานของตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์งานบนเว็บไซต์ยทู ูบและเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
คาถามที่น่าสนใจก็คือ แม้วา่ บางสื่ อจะมีความสร้างสรรค์และให้ความบันเทิง แต่สิ่งเหล่านี้
ทาให้คนติดสื่ อชนิ ดนี้ เช่ นเดี ยวกับกรณี โทรทัศน์หรื อไม่ หลายคนอาจบอกว่าดู แล้วสนุ กและผ่อน
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คลาย จริ งๆแล้วสิ่ งเหล่านี้ใช่การผ่อนคลายที่แท้จริ งหรื อไม่ หลายคนหมดเวลาไปกับงานอดิเรกใหม่
เช่ น การบันทึกภาพและเผยแพร่ วิดีโอ การดาวน์โหลด (download) และดู คลิ ปวิดีโอข่าวหนังหรื อ
รายการต่าง ๆ และแน่นอนว่าพื้นที่เก็บสื่ อต่าง ๆ เหล่านี้ บนฮาร์ ดดิสก์และพลังงานที่สูญเสี ยไปไป
ในการรัน (run) เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ให้บริ การเหล่านี้ ย่อมมีมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ การเปิ ดเผยคลิป
วิดีโอที่น่าอับอาย น่ าตกตะลึ ง หยาบคาย ลามก และการโต้เถี ยงกันกาลังเป็ นที่ นิยมอย่างมาก สิ่ ง
เหล่านี้ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมและยังนาไปสู่ ปัญหาเกี่ ยวกับลิ ขสิ ทธิ์ อีกด้วย ดังนั้น การ
ตัดสิ นใจดาเนินงานอย่างเหมาะสมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งเหล่านี้ อย่างรอบคอบจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
1.8.4. พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1990 หรื อพ.ศ. 2533 ผูค้ นรู ้ สึกตื่ นตระหนกกับความคิ ดเรื่ องพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Commerce) หรื อ อีคอมเมิร์ช (E-Commerce) แต่ในปั จจุบนั การซื้ อขาย
สิ นค้าออนไลน์เป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก การเคลื่อนตัวในช่วงแรกเริ่ มจากการที่บริ ษทั รับส่ งสิ นค้า
และพัสดุยูพีเอส (UPS หรื อ United Parcel Service) และเฟดเอ็กซ์ (FedEx หรื อ Federal Express) มี
บริ การให้ติดตามตรวจดูสถานะของพัสดุวา่ ถึงปลายทางแล้วหรื อไม่หรื ออยูใ่ นขั้นตอนใด (23; 24)
ถัดมาบริ ษทั อเมซอน (Amazon) (25) ซึ่ งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1994 หรื อพ.ศ. 2537 เริ่ มขายหนังสื อบน
เว็บและได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั บริ ษทั อเมซอนไม่เพียงแต่ขายหนังสื อเท่านั้น ยัง
ได้ขายสิ นค้าอื่น ๆ อีกมากมาย และถือว่าเป็ นบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือและให้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ที่เป็ นที่พอใจของผูใ้ ช้ หลังจากนั้นอีเบย์ (eBay) (26) (27) ก็ทาธุ รกิจการประมูลออนไลน์ (On-line
Auction) หรื อการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auction หรื อ E-Auction)
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถเลือกเปรี ยบเทียบสิ นค้า ผูข้ ายและบริ การ
ได้สะดวกโดยไม่ตอ้ งสิ้ นเปลื องค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปเลื อกซื้ อถึงที่ ซึ่ งบางครั้งก็อยูไ่ กล ผูซ้ ้ื อ
อาจสามารถเข้าถึงผูผ้ ลิตได้โดยตรงและได้ราคาที่ดีกว่าโดยไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง
อย่างไรก็ดี ปั ญหาของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สาคัญคือความน่าเชื่ อถือหรื อความไว้วางใจ
ในระบบและการดาเนิ นธุ รกิ จโดยเฉพาะในกรณี ที่เกี่ ยวข้องกับเงิ น บางครั้ งผูซ้ ้ื อจ่ายเงิ นแล้วแต่
ไม่ได้รับสิ นค้า สิ นค้าชารุ ด สิ นค้าไม่ตรงตามที่เห็นในเว็บ คุณภาพสิ นค้าไม่ได้มาตรฐาน หรื อหาก
เป็ นบริ ก าร เช่ น ที่ พ กั หรื อโรงแรม ก็ อาจไม่ เป็ นที่ พอใจ ระบบการให้คะแนนหรื อดาว (Rating
System) และการติชมบริ การบนเว็บช่วยให้ผซู ้ ้ื อสามารถตัดสิ นใจได้วา่ ควรที่จะเชื่ อถือบริ การนั้น ๆ
หรื อไม่
ผูซ้ ้ื อหลายคนลังเลใจที่จะป้ อนหมายเลขบัตรเครดิ ตบนเว็บของบริ ษทั ผูข้ ายสิ นค้าไม่ว่าจะ
เคยรู ้จกั ชื่อของบริ ษทั นั้นมาก่อนหรื อไม่ จึงเกิดแนวทางการแก้ปัญหาโดยมีบริ ษทั และธนาคารซึ่ งทา
หน้าที่เป็ นคนกลางระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายหรื อผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การเพื่อรั บประกันความมี
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ตัวตนอยูข่ องทั้งสองฝ่ ายและการชาระเงินให้กบั ผูร้ ับที่ถูกต้อง จัดการเรื่ องความปลอดภัยของข้อมูล
ทางการเงินที่ตอ้ งเก็บเป็ นความลับ เช่น ใช้การเข้ารหัสและระบบการรับประกันความปลอดภัยใน
ขั้นตอนการส่ งผ่านบุคคล ตัวอย่างของบริ ษทั เหล่านี้ เช่น เพย์พาล (PayPal) (28) หรื อ เวอริ ไฟด์บาย
วีซา (Verified by Visa) ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือของบริ ษทั บัตรเครดิ ตวีซาและธนาคารของลูกค้า (29)
เป็ นต้น
นอกจากนี้ กลไกแก้ปัญหาที่จะช่วยสร้ างความเชื่ อถือไว้วางใจในบริ การแก่ลูกค้าที่ใช้กนั
ทัว่ ไป คื อการส่ งอี เมลยืนยันการสั่งสิ นค้าถึ งผูใ้ ช้บริ การ และนโยบายการคื นสิ นค้าหรื อเงิ นเมื่ อ
ผูใ้ ช้บริ การไม่พอใจในคุณภาพสิ นค้า
1.8.5. ของฟรี
ในอดีต เราสามารถเข้าถึงหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ วารสารและสิ่ งตีพิมพ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด
เราฟั งวิทยุและดู โทรทัศน์ แต่ในปั จจุบนั เราสามารถเข้าถึ งข่าวสาร ความบันเทิง และข้อมูลอื่น ๆ
มากยิง่ ขึ้นบนเว็บต่าง ๆ ได้โดยแทบไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
โปรแกรมที่ ใช้งานได้ฟรี มีมากมาย เช่ น โปรแกรมอ่านอี เมล โปรแกรมจัดการรู ป ภาพ
โปรแกรมดู วิดีโอ เกม บริ การโทรศัพท์ผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตผ่านสไกป์ (Skype) มีบริ การบัญชี ผูใ้ ช้
สาหรับเก็บและอ่านอีเมลบนเว็บโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น จีเมล์ (Gmail) (30) ยาฮู (Yahoo) (31) (32)
ฮ็อตเมล์ (Hotmail) (33) เราใช้งานวิกิพีเดี ยที่ ผูเ้ ขี ยนบทความเป็ นอาสาสมัครไม่มีค่าจ้างทั้งยังมีผู ้
บริ จาคเครื่ องแม่ข่ายหรื อเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) และค่าบริ การเชื่ อมต่อเข้ากับอินเทอร์ เน็ตให้ องค์กร
ธุ รกิ จต่าง ๆ ให้ขอ้ มู ลและบริ การบางอย่า งฟรี ต่อสาธารณะเพื่ อประชาสัมพันธ์ องค์ก รหรื อ เป็ น
เครื่ องมื อการตลาด เช่ น เล่ นเกมฟรี หรื ออ่านอี เมลฟรี เป็ นต้น สิ่ งแลกเปลี่ ยนคื อการได้โฆษณา
สิ นค้าหรื อบริ การ ทาให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นโดยเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยลง
กว่าการโฆษณาในวิทยุหรื อโทรทัศน์มาก บุคคลต่าง ๆ ซึ่ งประกอบด้วยทั้งคนในวงการอาชี พต่าง ๆ
และมือสมัครเล่นยินดี เล่าประสบการณ์ ให้ขอ้ มูล คาแนะนา คาปรึ กษาฟรี บนเว็บด้วยความสมัคร
ใจ
1.8.6. ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นามาซึ่ งนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าทึ่ง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
1.8.6.1. ระบบฝังตัว ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์
มนุ ษย์ประดิ ษฐ์คิ ดค้นคอมพิวเตอร์ เพื่อช่ วยทางานทดแทนมนุ ษย์ ระบบคอมพิวเตอร์ มี
หน่วยประมวลผลเปรี ยบเสมือนสมอง ระบบเชื่ อมต่อกับโลกภายนอกด้วยเซ็นเซอร์ (sensor) แบบ
ต่าง ๆ ที่ตรวจจับและประมวลผลเลียนแบบประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของมนุ ษย์ เช่น ตา หู และสัมผัส
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อื่ น ๆ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ ง านส่ ว นบุ ค คลหรื อใช้ ใ นส านัก งานมัก เป็ นแบบฝั ง ตัว
(Embedded System) และมีอุปกรณ์ร่วม (peripheral) ที่จาเป็ นเฉพาะงาน
ปั ญญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence หรื อ AI) เป็ นสาขาหนึ่ งทางด้านคอมพิ วเตอร์ ที่
พัฒนาทฤษฎีและเทคนิคในการทางานเลียนแบบปั ญญามนุษย์ เช่น ความสามารถในการคิดแยกแยะ
หรื อรู ้จาเมื่อเห็นภาพหรื อได้ยินเสี ยง การแปลภาษา การวินิจฉัยโรค การตัดสิ นใจ ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ และรวมถึงกลยุทธในเกมต่าง ๆ งานประยุกต์ทางด้านปั ญญาประดิษฐ์มกั เกี่ยวพันกับการ
รู ้จาแบบ (Pattern Recognition) ซึ่ งรู ้จาหรื อจาแนกความคล้ายคลึงกันของสิ่ งที่แตกต่างกัน เช่น การ
อ่านลายมือเขียนเพื่อแยกแยะจดหมาย การจาคู่ภาพถ่ายลายนิ้วมือ และการจับคู่หน้าตาในภาพถ่าย
ในช่วงแรกงานประยุกต์ทางด้านปั ญญาประดิษฐ์เน้นความฉลาดทัดเทียมมนุ ษย์โดยใช้กฎ
หรื อการตรวจสอบเงื่อนไขกากับ เช่น คอมพิวเตอร์ เล่นเกมหมากรุ กแข่งกับคน และการวินิจฉัยโรค
ต่อมาเป็ นการพัฒนาให้มีความฉลาดในการรู ้จาแบบและการโต้ตอบเหมือนมนุ ษย์ เช่น การรู ้จาคน
หรื อสิ่ งของ การสนทนา และงานเฉพาะทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประยุกต์ดา้ นการแพทย์
และการช่ วยชี วิตต่าง ๆ เช่ น การจาลองอวัยวะภายในของมนุ ษย์เพื่อช่ วยในการฝึ กซ้อมการผ่าตัด
การเฝ้าระวังการล้มของผูป้ ่ วยหรื อผูส้ ู งอายุ การเฝ้าระวังตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติในสระ
ว่ายน้ า การปรับระบบเบรกของยานพาหนะเพื่อลดอันตรายในการเบรกกะทันหันในระบบเบรค
แบบเอบี เ อส (ABS หรื อ Antilock Braking System) และการช่ ว ยในการถอยเข้ า จอดของรถ
นอกจากนี้ ปั ญญาประดิษฐ์ยงั ถูกนามาใช้ในอัลกอริ ทึมเพื่อเลือกผลการค้นหาและจัดลาดับเว็บไซต์
ของเสิ ร์จเอนจินรวมถึงคาดเดาคาใกล้เคียงในกรณี ไม่พบข้อมูลจากคาหลักที่คน้ หาหรื อกรณี ที่ผูใ้ ช้
สะกดคาผิดอีกด้วย
ในการเริ่ มต้นทาอะไรใหม่ ๆ ผูค้ นมักหวาดหวัน่ และเป็ นกังวล แต่ไม่นานทุกคนจะหลงลืม
ว่าเคยรู ้ สึกอย่างไร หลายคนมี ความกังวลว่าการใช้ปัญญาประดิ ษฐ์อาจทาให้ผูค้ นสู ญเสี ยคุ ณค่า
ความเป็ นคนและทักษะต่า ง ๆ ที่ เคยทาได้ เช่ น การคานวณ การสะกดคา ความสามารถในการ
แยกแยะและตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ เป็ นต้น ถึงจุดหนึ่ งมนุ ษย์อาจต้องเลื อกว่าจะยอมรับการผ่าตัด
หรื อจะนัง่ บนยานพาหนะที่ควบคุมโดยหุ่ นยนต์ท้ งั หมดหรื อไม่ เราอาจการติดต่อสนทนาทางอีเมล
หรื อโทรศัพท์กบั หุ่นยนต์โดยเข้าใจว่าเป็ นคนก็ได้ แล้วสังคมเช่นนั้นจะเป็ นอย่างไร
เราสร้ างหุ่ นยนต์เพื่อเลี ยนแบบมนุ ษย์และกิ จกรรมของมนุ ษย์ เราสร้ างแขนหุ่ นยนต์เพื่อ
ประกอบสิ นค้าในโรงงานเนื่ องจากมี ค วามรวดเร็ วแม่นยากว่ามนุ ษย์ และลดอันตรายที่ อาจเกิ ด
ขึ้ นกับมนุ ษย์ เราใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเพื่อลดข้อผิดพลาดในการใช้มือของแพทย์ เราใช้หุ่นยนต์
ควบคุ มระยะไกลในการสารวจดวงจันทร์ และดาวอังคารหรื อในพื้นที่ เสี่ ยงภัย เช่ น ภู เขาไฟ พื้น
มหาสมุทร การค้นหากับระเบิด กรณี แผ่นดินไหว เป็ นต้น
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ระบบเซ็นเซอร์ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ แบบฝังตัว เช่น เซ็นเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ แสง
ความชื้ น แรงดัน ความสั่นสะเทือน และการเคลื่อนไหว รวมถึงไมโครโฟน และกล้องถ่ายภาพช่วย
ให้คอมพิวเตอร์ สามารถรับข้อมูลที่มีความหมายได้เช่นเดียวกับประสาทสัมผัสของมนุ ษย์ ตัวอย่าง
ระบบที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ เช่น เครื่ องซักผ้า รถยนต์ เป็ นต้น
ในปั จจุบนั ระบบคอมพิวเตอร์ แบบฝังตัวได้ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและมีการใช้งาน
แพร่ หลายมากขึ้น ตัวอย่างการใช้งานทางการแพทย์ที่น่าทึ่งตัวอย่างหนึ่งคือ นวัตกรรมกล้องแคปซู ล
(Capsule) ตรวจล าไส้ ข นาดเล็ก ที่ มี ล ัก ษณะเหมื อ นแคปซู ล ยา (34) ดังแสดงในรู ป 1 ซึ่ งภายใน
ประกอบด้วยหน่ วยประมวลผลเพื่อการประมวลผล กล้องและเซ็ นเซอร์ ภาพเพื่อการถ่ายภาพ ไฟ
(LED) ส าหรั บ ส่ องสว่า งในล าไส้ และอุ ป กรณ์ สื่ อสารเพื่ อสื่ อสารกับ อุ ป กรณ์ บ นั ทึ ก ภาพซึ่ ง อยู่
ภายนอกแคปซู ล (คาดอยูท่ ี่เอวของผูใ้ ช้) องค์ประกอบต่าง ๆ ของแคปซู ลดังกล่าวดังแสดงในรู ป 2
(34)

รู ป 1 แคปซูลตรวจลาไส้ (34)

รู ป 2 องค์ประกอบภายในแคปซูลตรวจลาไส้ (34)
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1.8.6.2. การช่ วยเหลือผู้พกิ ารและผู้สูงอายุ
คอมพิวเตอร์ ร่วมกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ช่วยให้ผพู ้ ิการและผูส้ ู งอายุสามารถใช้ชีวิต
ได้ส ะดวกขึ้ น ท างานได้ม ากขึ้ น หรื อ ไม่ ด้อ ยกว่ า คนปกติ ท ั่ว ไป และสามารถพึ่ ง พาตนเองได้
ตัวอย่างเช่ น ช่ วยให้ผูพ้ ิการสามารถควบคุ มในการเปิ ดปิ ดหรื อปรับอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายใน
บ้านหรื อสถานที่ทางาน ในกรณี ของผูพ้ ิการที่ ไม่สามารถเคลื่ อนไหวได้สะดวก การติดเซ็ นเซอร์
ตรวจจับการเคลื่อนไหวและตรวจวัดแรงกด ติดมอเตอร์ ช่วยเสริ มแรงในการขึ้นบันไดและเพิม่ ความ
ปลอดภัยในการลงบันได ช่วยให้ผพู ้ ิการสามารถควบคุมเก้าอี้ลอ้ เข็นได้ง่ายกว่าเดิม หรื อในขาเทียม
ช่วยในการเดิน วิ่ง ขึ้นลงบันได แขนและมือเทียมช่ วยในการหยิบจับสิ่ งของ เป็ นต้น ทั้งนี้ อุปกรณ์
ฮาร์ ดแวร์ ท้ งั ดิจิทลั และอนาลอกดังกล่าวข้างต้นทางานร่ วมกับซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ที่รู้จาแบบ
และปรั บ เปลี่ ย นความเร็ ว และองศาในการเคลื่ อ นไหวแทนการท างานในระบบประสาท มัด
กล้ามเนื้อ และเอ็นที่ซบั ซ้อนละเอียดอ่อนของมนุษย์ แม้กระทัง่ การปรับเปลี่ยนรถยนต์ให้บงั คับด้วย
มือ ก็ช่วยให้ผพู ้ ิการทางขาที่ยงั คงเคลื่อนไหวได้สะดวกสามารถขับรถเองได้
ในกรณี ของผูพ้ ิการทางสายตามีผคู ้ ิดค้นสร้างระบบคอมพิวเตอร์ มากมายที่ช่วยอานวยความ
สะดวก เช่ น เครื่ องอ่านอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition หรื อ OCR) ประกอบด้วย
โปรแกรมรู ้ จาแบบตัวอักษรร่ วมกับกล้องถ่ายภาพหรื อสแกนเนอร์ (Scanner) (35)ช่ วยในการอ่าน
ข้อความจากหนังสื อ เมนู ใบเสร็ จรับเงิน ในเรี ยกเก็บเงินและอื่น ๆ แล้วอ่านออกเสี ยงให้ผพู ้ ิการทาง
สายตาฟั งด้วยโปรแกรมสังเคราะห์เสี ยง (Speech Synthesizer) โปรแกรมอ่านข้อความจากจอภาพ
คอมพิวเตอร์ (Screen Reader) (36) เช่ น วินโดว์อายส์ (Window Eyes) (37) เอ็นวีดา (NVDA หรื อ
Non-Visual Desktop Access) (38) จอส์ (Jaws) (39) ตาทิ พ ย์ ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสั ง เคราะห์ เ สี ย ง
ภาษาไทย (Thai Text to Speech) (40) อุ ป กรณ์ แ สดงอัก ษรเบรลล์ ห รื อเบรลดิ ส เพลย์ (Braille
Display) ประกอบด้วยเบรลล์เซลล์สาหรับเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปเพื่อรับข้อความรหัส
แอสกี (ASCII หรื อ American Standard Code for Information Interchange) มาขับควบคุมปุ่ มเล็กๆ
ให้ข ยับ ขึ้ นลงเพื่อแสดงอัก ษรเบรลล์สาหรั บ ผูพ้ ิก ารทางสายตา (41) (42) คี ย ์บอร์ ดแบบเบรลล์
(Braille Keyboard) ช่วยในการพิมพ์ขอ้ ความอักษรเบรลล์เข้าสู่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ที่ใช้ระบบอักษรเบรลล์ (Braille Notetaker และ Braille Notebook) (43) เครื่ องพิมพ์อกั ษรเบรลล์
(Braille Embosser) ช่ ว ยในการพิ ม พ์อ ัก ษรนู น แบบเบรลล์ล งกระดาษส าหรั บ พิ ม พ์เ บรลล์ (44)
หนังสื อดิจิทลั มาตรฐานเดซี (DAISY หรื อ Digital Accessible Information System) (45) มีรูปแบบ
ที่เอื้อให้ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถเลือกอ่าน ขยับหน้า ทาที่คนั่ หนังสื อ ค้นหาบท หน้า บรรทัด ได้
เหมือนคนสายตาปกติ (46) ระบบนาทางโดยใช้กล้องสเตอริ โอวิชนั (Stereo Vision) และซอฟต์แวร์
ตรวจสอบสิ่ งกีดขวางจากภาพสเตอริ โอ (Stereo Images) ช่วยในการเดินทางของผูพ้ ิการทางสายตา
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(47) อาจใช้งานร่ วมกับเซ็นเซอร์ ตรวจวัดสิ่ งกีดขวางเพื่อเพิ่มความแม่นยา (48) อุปกรณ์ที่มีระบบ
ระบุตาแหน่งหรื อจีพีเอส (Global Positioning System หรื อ GPS) (49) ซึ่ งใช้ดาวเทียมระบุตาแหน่ง
ของผูพ้ กพาร่ วมกับแผนที่ดิจิทลั หรื อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System
หรื อ GIS) และโปรแกรมสังเคราะห์เสี ยงเพื่อช่วยในการระบุสถานที่สาคัญ สภาพภูมิประเทศหรื อ
ภูมิอากาศ เป็ นต้น
ในกรณี ผูพ้ ิการทางหู รวมถึงผูส้ ู งอายุที่ประสาทหู เสื่ อม ระบบรู ้จาเสี ยงช่วยฟั งและแยกแยะ
เสี ยงพูดและแสดงเป็ นคาให้อ่านได้ ในกรณี ผพู ้ ิการที่พูดไม่ได้ ซอฟต์แวร์ สังเคราะห์เสี ยงสามารถ
ช่วยพูดแทนได้ และหากใช้ซอฟต์แวร์ สังเคราะห์เสี ยงร่ วมกับโปรแกรมจัดหมวดหมู่ภาพคาก็จะช่วย
พูดแทนคาหรื อประโยคต่าง ๆ ที่แสดงความต้องการของผูป้ ่ วยที่ไม่มีเสี ยงและเคลื่อนไหวมือและ
นิ้วลาบากได้
ในกรณี ผพู ้ ิการทางสมอง การเชื่ อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ กบั สมองสามารถช่วยให้ผูพ้ ิการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดว้ ยความคิด ผูพ้ ิการต่าง ๆ ที่มีอวัยวะไม่ครบหรื อมีแต่
ทางานได้ไม่สมบูรณ์ เหมือนคนปกติ ทาให้สูญเสี ยความสามารถในการพึ่งพาตนเองบางส่ วนไป
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่ อมต่อรวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ช่วยให้บุคคลที่ยงั คง
มีสติแจ่มใส กระตือรื อร้น แต่พิการบางส่ วน มีความสามารถในการสื่ อสาร ทางานและดาเนิ นชี วิต
ด้วยตนเองได้
ในกรณี ของผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายบนใบหน้าไม่วา่ จะเป็ นตั้งแต่กาเนิ ด จากกรรมพันธุ์ โรค
ร้ ายแรง อุบตั ิเหตุ การทะเลาะวิวาท หรื อสงคราม การใช้ชีวิตประจาวันในสังคมร่ วมกับผูอ้ ื่นย่อม
เป็ นไปได้ยาก บาดแผลหรื อความเสี ยหายบนใบหน้ามักก่อให้เกิดปฏิกิริยาหรื ออารมณ์ในทางลบต่อ
ผูพ้ บเห็ นได้ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อจิตใจของผูท้ ี่มีใบหน้าที่ไม่สมบู รณ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ใบหน้า
สามมิติดงั ในรู ป 3 ช่ วยให้ผูพ้ ิการใบหน้าได้มีชีวิตที่ดีข้ ึน (50) ในอนาคต หากสามารถพัฒนาการ
พิมพ์สามมิติบนซิ ลิโคนได้ก็จะทาให้การพัฒนาและใช้งานกายอุปกรณ์ (Prosthetics) ชนิดนี้สมบูรณ์
ขึ้น
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รู ป 3 การพิมพ์ใบหน้าสามมิติ (50)
1.8.6.3. ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ในยุคหน้ า
ในอนาคต นัก ออกแบบอาคาร เครื่ องจัก รกล เสื้ อผ้า ประติ ม ากรรม งานศิ ล ปะต่ า ง ๆ
รวมถึ ง แพทย์ใ นงานผ่า ตัด อาจใช้ร ะบบจัด การยัก ย้า ยถ่ า ยเทวัต ถุ บ นภาพสามมิ ติ ดัง แสดงใน
เดสก์ท็อปแบบสามมิติ (3D Desktop) (รู ป 4) ที่ พ ฒ
ั นาโดยนัก วิจยั ของบริ ษ ทั ไมโครซอฟต์ (51)
เพื่อที่ จะสารวจดู งานออกแบบต่าง ๆ ก่ อนที่ จะลงมื อทาจริ งๆ เราอาจฝั งชิ ปขนาดเล็กมากที่ เก็บ
ข้อมูลมหาศาลและสามารถรับส่ งข้อมูลแบบไร้สายลงบนร่ างกายหรื อสิ่ งต่าง ๆ ได้เพื่อติดตามข้อมูล
ทางการแพทย์ ความเคลื่ อนไหวของคน สั ตว์ สิ่ ง ของที่ ฝั ง ชิ ป ไว้ไ ด้ เหมื อนในภาพยนตร์ ห รื อ
หนังสื อแนววิทยาศาสตร์หรื อไซไฟ (Scientific Fiction หรื อ Sci-Fi) เราอาจใช้แวร์ แวร์ (Wearware)
หรื อคอมพิวเตอร์ ที่สวมใส่ ได้ เช่น แว่นตา นาฬิกา หรื อคอนแท็คเลนส์ ที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมหรื อบุคคลที่เราปฏิ สัมพันธ์ด้วย เสื้ อผ้าที่มีอุปกรณ์ เซ็ นเซอร์ ฝังตัวอยู่ นอกจากนี้ ยังมี
ความพยายามในการสร้างคอมพิวเตอร์ ที่ใช้อุปกรณ์ชีวภาพหรื อไบโอชิป (Biochip) ดังแสดงในรู ป
5 แทนอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่อาจถึ งทางตันในการพัฒนาขนาดให้เล็กลงและความเร็ วเพิ่มขึ้น
เนื่องด้วยข้อจากัดทางกายภาพ เช่น ความร้อน
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รู ป 4 เดสก์ทอ็ ปแบบสามมิติของบริ ษทั ไมโครซอฟต์ (51)

รู ป 5 ไบโอชิป (52)
1.9. เกริ่นนาประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสั งคมทีเ่ กีย่ วข้ องในบทต่ าง ๆ
เทคโนโลยี ส่ ง ผลกระทบให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในหลายประเด็ น การวิ เ คราะห์ และ
ประเมินประเด็นต่าง ๆ มักไม่ง่ายนัก บางครั้งประเด็นก็ชดั เจน แต่หลายครั้งก็มีประเด็นที่ซับซ้อน
เกี่ ยวเนื่ องกันมากมาย ในบางครั้ ง เทคโนโลยีมีประโยชน์จริ ง แต่มีค่าใช้จ่ายและผลข้างเคี ยงสู ง
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ตัวอย่างที่เห็ นได้ชดั และส่ งผลกระทบในวงกว้างคื อการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต มาใช้ใ นระบบการเงิ น และธนาคาร เช่ น ตู ้เ อที เ อ็ ม (ATM หรื อ Automatic Teller
Machine) และธนาคารออนไลน์ (On-line Banking) ผ่า นทางเว็บ ซึ่ ง ท าให้ลู ก ค้าธนาคารมี ความ
สะดวกในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลื อ โอนเงิ น ถอนเงิ น ฝากเงิ นได้ทุกเวลาไม่วา่ กลางวันหรื อ
กลางคืน ไม่วา่ ธนาคารจะเปิ ดหรื อไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ในความสะดวกนั้น แฝงไว้ดว้ ยปั ญหาต่าง ๆ
เช่น
1)
การสู ญเสี ยความเป็ นส่ วนตัว
ข้อมูลการทาธุรกรรมทางการเงินจะถูกบันทึกและเก็บไว้ในฐานข้อมูล การเบิกเงินด้วยบัตร
เอทีเอ็ม ณ สถานที่ต่าง ๆ ทาให้ผเู ้ ข้าถึงข้อมูลซึ่ งอาจเป็ นหน่วยงานของรัฐบาล อาชญากรหรื อผูไ้ ม่
ประสงค์ดี ทราบสถานที่ และกิ จกรรมของผูใ้ ช้ เช่ น รั บประทานอาหารหรื อซื้ อของที่ ไหน ราคา
เท่าไร พักโรงแรมอะไร เป็ นต้น ในปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่ปรับตัวและยอมรับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในการนาระบบอัตโนมัติมาใช้กบั ระบบการเงิ นและการธนาคารหรื อเรื่ องอื่น ๆ เพื่อแลกกับความ
สะดวก อย่างไรก็ตาม ปั ญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อื่น ๆ ได้อีก ตัวอย่างปั ญหา
ดังกล่าว เช่ น (2) เราจะมัน่ ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลของเราปลอดภัยและไม่ถูกนาไปใช้ในทางที่ ผิด
หรื อส่ งผลกระทบที่ ร้ายแรงต่ อเรา หน่ วยงานของรั ฐบาลมัก มี ค วามต้องการข้อมู ลธุ รกรรมทาง
การเงิ น ในการตรวจสอบฐานะทางการเงิ น ของบุ ค คลและองค์ก รต่ า ง ๆ รวมถึ ง การสื บ สวน
อาชญากรรม เราจะหาความพอดีในเรื่ องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู ้อาชญากรรมและการรักษา
ความเป็ นส่ วนตัวได้อย่างไร ในบทที่ 2 จะกล่าวถึงเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวโดยเฉพาะ
2)
ความเสี่ ยง ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความปลอดภั ย ในการใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนขึ้นโดยมนุ ษย์ซ่ ึ งอาจมีขอ้ ผิดพลาด (Error) ได้ โปรแกรมการ
คานวณดอกเบี้ยผิดพลาดไปเพียงนิ ด แต่หากสะสมยอดจากหลายแสนหรื อล้านรายการต่อวัน ก็อาจ
ส่ งผลกระทบมหาศาลได้ อย่างไรก็ดี ข้อผิดพลาดในโปรแกรมก็อาจแก้ได้ไม่ยากนัก ในบางกรณี
การใช้ค อมพิ วเตอร์ ก็ ช่ วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่ ม ความปลอดภัย เราจะเชื่ อถื อคอมพิ วเตอร์ ไ ด้
อย่างไร เรื่ องความเสี่ ยง ความน่าเชื่ อถือ และความปลอดภัยในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นหัวข้อ
ใหญ่ที่ตอ้ งพิจารณาเช่นกัน ซึ่ งจะกล่าวถึงในบทที่ 4
3)
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
อาชญากรรมสื บเนื่ องจากการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมาใช้ใน
ระบบการเงิ นและการธนาคาร เช่ น การปล้นหรื อฉกชิ งวิ่งราว อาจเกิ ดขึ้นได้ขณะผูใ้ ช้บริ การถอน
เงินหน้าตูเ้ อทีเอ็ม ปั ญหาการปล้น ณ ตูเ้ อทีเอ็มสามารถแก้ได้โดยการเพิ่มแสงไฟ กล้องบันทึกภาพ
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ระบบเฝ้ าระวัง และปุ่ มพิเศษบนตูเ้ อทีเอ็มสาหรับแจ้งตารวจทันทีหากมีเหตุร้ายเกิ ดขึ้น ปั ญหาที่ดู
เหมือนจะขยายผลได้กว้างกว่าคือ การขโมยหรื อปลอมแปลงบัตรเอทีเอ็มหรื อบัตรเครดิต การปลอม
แปลงเว็บไซต์เพื่อหลอกเอาหมายเลขบัญชีหรื อบัตรเครดิต การขโมยข้อมูลบัญชี การหลอกลวงให้
ทาธุ รกรรมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การโอนเงิน หากทราบหมายเลขบัญชี และข้อมูลในบัตรประชาชน
ก็ ส ามารถเข้า ถึ ง บัญ ชี อ อนไลน์ แ ละท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ได้ ซึ่ งเรื่ อ งเกี่ ย วกับ อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ น้ ีจะกล่าวถึงในบทที่ 6
4)
ปั ญหาการว่างงาน
เมื่อระบบอัตโนมัติ ต่าง ๆ ทดแทนการทางานของพนักงานธนาคารได้ ธนาคารต่าง ๆ มี
แนวโน้มที่จะพิจารณาติ ดตั้งตูเ้ อทีเอ็มมากกว่าที่ จะเปิ ดสาขาใหม่ซ่ ึ งต้องจ้างพนักงานประจาและ
ลงทุนสู งในเรื่ องอาคารสถานที่ ในหลายประเทศ ธนาคารออนไลน์ทาให้งานประจาของพนักงาน
ลดลงและก่อให้เกิดการปรับลดหรื อโยกย้ายตาแหน่งพนักงาน
อย่า งไรก็ ดี แม้ว่า งานเก่ า จะลดความสาคัญลงไปแต่ ก็ มี ความต้องการจ้า งงานใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ของธนาคารขึ้นมาทดแทน เช่น งานด้านการออกแบบวางแผนงาน
ระบบ การขาย การผลิต และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงซอฟต์แวร์ เป็ นต้น ระบบอัตโนมัติ
เปลี่ ยนวิถีการทางานของคนและกระบวนการดาเนิ นงานขององค์กร ซึ่ งเหล่ านี้ เป็ นประเด็นเชิ ง
สังคมที่จะกล่าวถึงในบทที่ 7 ในหัวข้อคอมพิวเตอร์ กบั งาน
5)
การให้บริ การ
การให้บริ การของธนาคารเปลี่ยนแปลงไปในยุคอินเทอร์ เน็ต ระบบอัตโนมัติของตูเ้ อทีเอ็ม
ลดปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างคน การพบปะมองหน้าพูดคุ ยกับคนให้ความรู ้ สึกที่ ดีกว่าการโต้ต อบกับ
คอมพิวเตอร์ ดว้ ยหน้าจอและคียบ์ อร์ ด หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเรื่ องที่ไม่ได้โปรแกรมไว้หรื อมี
ความสับสนในการใช้งาน เราไม่สามารถพูดคุยสอบถามคอมพิวเตอร์ ได้ อย่างไรก็ดี หลายธนาคาร
เปิ ดสาขาใหม่ แ ละเพิ่ ม เวลาให้ บ ริ การในบางจุ ด ที่ มี ค นแวะบ่ อ ย เช่ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ห้างสรรพสิ นค้า ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นต้น บางธนาคารโดยเฉพาะในต่างประเทศที่มีค่าแรงสู งปิ ด
สาขาและติดตั้งตูเ้ อทีเอ็มแทนเพื่อลดค่าใช้จ่าย เพื่อผลักดันให้ลูกค้าใช้บริ การอัตโนมัติและธนาคาร
ออนไลน์ที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าการจ้างพนักงานและเปิ ดสาขาเพิ่ม และธนาคารคิดค่าธรรมเนี ยมต่อ
รายการที่ทาในธนาคารสู งกว่าการทารายการบนเว็บธนาคารออนไลน์มาก ประเด็นเชิงสังคมเหล่านี้
จะกล่าวถึงในบทที่ 8 ในหัวข้อคอมพิวเตอร์ กบั สังคม
จะเห็ นได้ว่า ตัวอย่างของการใช้ระบบตู เ้ อที เอ็มและธนาคารออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้น
เพียงเรื่ องเดียว สามารถแตกเป็ นประเด็นนาเสนอทางจริ ยธรรม สังคม และกฎหมายได้ถึง 5 บท
ด้วยกัน นอกจากนี้ยงั มีประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกดังนี้
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บทที่ 3 นาเสนอเรื่ องเสรี ภาพในการแสดงออกในยุคอินเทอร์ เน็ต โดยกฎหมายแล้ว ทุกคน
มีสิทธิ ที่จะแสดงออกซึ่ งความคิดเห็น อารมณ์ ความรู ้สึก ความสามารถ ในยุคที่การสื่ อสารคล่องตัว
ขึ้นมากด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต รัฐบาลไม่สามารถควบคุมการเผยแพร่ สื่อต่าง
ๆ ได้อย่างทัว่ ถึ ง การเผยแพร่ สื่อที่ ไม่พึงปรารถนา เช่ น สื่ อลามก สื่ อที่ ล่อแหลมเป็ นอันตรายต่อ
เยาวชนหรื อผูเ้ สพสื่ อทัว่ ไป ผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายหรื อกาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงออก
ว่าอย่างไรที่จึงไม่กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพและความเป็ นส่ วนตัว
บทที่ 5 นาเสนอหัวข้อเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่ งเป็ นทรัพย์สินเชิงความคิดที่จบั ต้อง
ไม่ได้ เช่น แนวคิด กระบวนการ วิธีการ เป็ นต้น ปั ญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมายทาง
ทรัพย์สินทางปั ญญา รวมถึ งแนวทางในการแลกเปลี่ ยนทรัพย์สินทางปั ญญาโดยไม่หวังผลกาไร
เช่น ก็อปปี เล็ฟต์ ฟรี ซอฟต์แวร์ และโอเพนซอร์ส
บทที่ 9 นาเสนอเรื่ องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งในฐานะผูใ้ ช้
ผูอ้ อกแบบ ผูส้ ร้างระบบคอมพิวเตอร์ ผูน้ าองค์กร ซึ่ งต้องตัดสิ นใจ ตั้งนโยบาย และรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมืออาชีพ
1.10.แบบฝึ กหัด
1.10.1. คาถามท้ายบท
1) ระบุ ง านประยุ ก ต์ ที่ ช่ ว ยคนทั่ว ไปให้ ส ามารถท างานต่ า ง ๆ ที่ เ คยต้อ งพึ่ ง พา
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วยตนเองได้ และงานประยุกต์ที่ช่วยผูพ้ ิการให้สามารถทางานหรื อประกอบอาชี พได้
เหมือนคนทัว่ ไป
2) ระบุ ง านประยุ ก ต์ ที่ ช่ ว ยลดความจ าเป็ นในการเดิ น ทาง และข้อ ดี ใ นการใช้
เทคโนโลยีน้ นั
1.10.2. อภิปราย
1) อธิ บายเหตุผลที่บางโรงเรี ยนมีนโยบายให้นกั เรี ยนปิ ดมือถื อเมื่อเข้าชั้นเรี ยน หรื อ
บางโรงเรี ย นไม่ ใ ห้นัก เรี ย นนามื อถื อเข้า ชั้นเรี ย น และจงแสดงความคิ ดเห็ นว่า เป็ นนโยบายที่ ดี
หรื อไม่ อย่างไร
2) เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยระหว่างห้องสมุดออนไลน์และห้องสมุดทัว่ ไป
3) วิเคราะห์ ประเด็นเชิ งจริ ยธรรมเกี่ ยวกับการสร้ างบุคคลที่ไม่มีตวั ตนที่แท้จริ งใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่ให้ขอ้ มูลนี้แก่ผทู ้ ี่มีปฏิสัมพันธ์ดว้ ย
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1.10.3. การบ้ าน
1) เขี ยนรายงานนาเสนอเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ส นใจซึ่ งมี ผลกระทบต่อสั ง คม
จริ ยธรรม หรื อกฎหมาย โดยให้รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นต่าง ๆ ปั ญหาที่เกี่ ยวข้อง หรื อ
คาถามที่สาคัญ มาพอสังเขป
2) ส ารวจบ้ า นของคุ ณ และท ารายการอุ ป กรณ์ เ ครื่ องใช้ ที่ ป ระกอบด้ ว ยชิ ป
คอมพิวเตอร์
3) สะสมข่าวที่เกี่ ยวข้องกับประโยชน์และคุ ณค่าของงานประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์
และปั ญหาหรื อความล้ม เหลวที่ เกิ ดขึ้ นจากหรื อเกี่ ยวข้องกับ เทคโนโลยีค อมพิวเตอร์ สรุ ป และ
วิจารณ์ข่าวดังกล่าว พร้อมทั้งระบุหวั ข้อบทที่เกี่ยวข้องในตารานี้
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บทที่ 2 ความเป็ นส่ วนตัว
บทนี้ นาเสนอความหมายของความเป็ นส่ วนตัว ความเป็ นส่ วนตัวในยุคคอมพิวเตอร์ การ
รวบรวมข้อมูลที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่รับทราบ การใช้ขอ้ มูลในคอมพิวเตอร์ ทานายพฤติกรรมของบุคคล
การใช้ข ้อมู ล เพื่ อเป้ า หมายอย่า งอื่ นนอกเหนื อ จากจุ ดประสงค์เ ดิ ม ของการรวบรวมข้อมู ล การ
รวบรวมและเปรี ยบเที ยบจากฐานข้อมูลมากกว่าหนึ่ งฐานข้อมูล แนวทางการป้ องกันข้อมูลส่ วน
บุคคล
2.1. ความหมายของความเป็ นส่ วนตัวและการคุกคาม
สิ ทธิ มนุษยชนที่บุคคลหนึ่งพึงมี ก็คือความเป็ นส่ วนตัว ความเป็ นส่ วนตัวสามารถแบ่งออก
ได้เป็ นสามประเด็นหลักๆ (2) ดังนี้
1) ความเป็ นอิ สระจากการบุ กรุ ก ล่ วงล้ า เช่ น การบุ กรุ กหรื อล่ วงล้ าเข้ามาในอาณา
บริ เวณส่ วนตัว ซึ่ งอาจเป็ นบ้าน ห้อง ทรัพย์สิน ฐานข้อมูล หรื อแม้กระทัง่ ระยะประชิด
2) ความสามารถในการควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น การให้ขอ้ มูลทางการแพทย์
หรื อบัญชีทรัพย์สินของตนเองแก่บุคคลอื่น
3) ความเป็ นอิสระจากการถูกควบคุมตรวจสอบพฤติกรรม เช่น เฝ้ามอง ติดตาม และ
ดักฟัง
อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถคาดหวังความเป็ นส่ วนตัวอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่ องจากเราต้องอยู่
ร่ วมในสังคม และยังคงต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นและสิ่ งแวดล้อม เพื่อนและคนรู ้จกั รู ้วา่ เรามีหน้าตา
อย่า งไร ท างานที่ ไ หน ขับ รถอะไร และเรามี นิสั ย ความเคยชิ นอย่า งไร พวกเขาสามารถสั ง เกต
พฤติกรรมของเราและพูดคุ ยเกี่ ยวกับเราลับหลังเราได้ โดยไม่ตอ้ งได้รับอนุ ญาตจากเรา ในสังคม
ชนบทหรื อเมื องเล็กๆ ทุกคนทราบเรื่ องราวของกันและกัน ในสังคมเมืองโดยเฉพาะเมื องใหญ่ๆ
แทบจะไม่มีใครรู ้จกั หรื อสนใจใคร แม้กระทัง่ เพื่อนบ้านข้างเคียง
ในบางครั้ ง เราจาเป็ นต้องให้ข ้อมู ล ส่ วนตัวของเราแก่ บุ ค คลอื่ นเพื่ อแลกกับ ประโยชน์
บางอย่าง เช่น การจ้างงาน การเช่าบ้าน การฝากเงินกับธนาคารหรื อทาบัตรเครดิต การซื้ อสิ นค้าบาง
ประเภท เช่ น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ประกันรถ หรื อประกันชี วิต ในบางครั้งเรายอมแลกข้อมูล
ส่ วนตัวของเราแม้กระทัง่ กับสิ นค้าหรื อของแถมจัดรายการบางอย่าง หรื อบัตรของห้างสรรพสิ นค้า
ที่ จดั ขึ้ นเพราะบริ ษทั ต้องการข้อมู ลของเราเพื่อการศึ กษาตลาดหรื อประชาสัมพันธ์ สินค้า ซึ่ งใน
บางครั้งเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ แต่บางครั้งอาจเกิดขึ้นได้โดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
ข้อมู ล ส่ วนตัวนอกจากจะเป็ นข้อมู ล เกี่ ยวกับบุ คคลหนึ่ ง ๆ โดยตรงแล้ว ยัง หมายความ
รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่อาจเกี่ยวโยงไปถึงบุคคลนั้น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่ งรวมถึงข้อมูลซึ่ งบุคคลนั้น ๆ ถือ
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ครองอยู่ เช่น ชื่อผูใ้ ช้งานระบบ รหัสระบุตวั ตน หรื อที่อยูท่ างอีเมล (E-mail Address) และรวมไปถึง
ข้อมูลทุกประเภทที่ใช้ระบุตวั ตนของบุคคลนั้น ๆ เช่น เสี ยง ภาพ ท่าทาง หรื อลักษณะเฉพาะตน
โดยส่ วนใหญ่แล้ว คนทัว่ ไปมองความเป็ นส่ วนตัวว่าเป็ นสิ ทธิ ที่พึงมี แม้วา่ อาจมีขอ้ โต้แย้ง
ได้วา่ การให้สิทธิ ในเรื่ องนี้มากเกินไปอาจทาให้บุคคลสามารถปกปิ ดความลับในการกระทาผิด หรื อ
การหลอกลวงบางอย่างได้ บางคนอาจมองว่าหากไม่ได้ทาผิดอะไร ก็ไม่จาเป็ นที่จะต้องปกปิ ดซ่อน
เร้นหรื อมีความลับอะไรแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่บุคคลต้องการปกปิ ดอาจไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นการกระทาความผิดเสมอ
ไป บางครั้ งเราอาจไม่ ต้อ งการให้ ผู อ้ ื่ น ทราบประวัติ ก ารรั ก ษาทางการแพทย์ห รื อ เรื่ อ งราวใน
ครอบครัวของเรา ประวัติการรักษาทางการแพทย์อาจเกี่ยวข้องกับโรคทางจิต โรคทางเพศสัมพันธ์
การติดยาเสพติด การพยายามฆ่าตัวตาย ซึ่ งเป็ นที่ครหาหรื อเป็ นภาพลบในสังคม ในบางครั้ง เราอาจ
ไม่ตอ้ งการให้ความเห็นทางการเมืองหรื อการนับถือศาสนาของเราเป็ นที่รับรู ้กนั ทัว่ ไปเนื่ องจากอาจ
นามาซึ่ งอันตรายต่อเราและครอบครัวได้ดงั เช่ นที่เป็ นปั ญหากันอยู่ในบริ เวณสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย (ยะลา นราธิ วาส ปั ตตานี ) นอกจากนี้ ข้อมู ลบางอย่าง เช่ น ที่ อยู่ ข้อมู ล
การเงิน หรื อแผนการเดินทาง อาจเป็ นข้อมูลแก่อาชญากรในการประกอบอาชญากรรมได้เช่นกัน
การคุกคามความเป็ นส่ วนตัวมีได้หลายรู ปแบบ ดังนี้ (2)
1) การเข้าถึงข้อมูลส่ วนตัวโดยตั้งใจ หรื อโดยนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขอข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อ้ งสงสัย การรวบรวมข้อมูลการเงินของผูเ้ สี ย
ภาษีเพื่อการตรวจสอบฐานะทางการเงินที่แท้จริ งโดยหน่วยงานของรัฐบาล การรวบรวมข้อมูลลูกค้า
เพื่อวิเคราะห์การตลาดหรื อวางนโยบายธุ รกิจ
2) การเข้าถึ ง หรื อใช้ขอ้ มู ลส่ วนตัวโดยไม่มีอานาจหน้าที่ เกี่ ยวข้อง หรื อโดยผูด้ ู แล
ข้อมูลที่ทาเกินกว่าหน้าที่
3) การขโมยข้อมูล
4) ข้อมูลรั่วไหลเนื่องจากผูด้ ูแลข้อมูลขาดความระมัดระวังหรื อไม่ใส่ ใจ
5) พฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลเองที่ไม่ตระหนักถึ งความเสี่ ยง เช่ น การแลกข้อมู ล
ส่ วนตัวกับประโยชน์บางอย่างโดยตั้งใจ
ประเด็นเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวมีหลากหลาย นอกจากบทนี้ แล้ว บทที่ 3 จะกล่าวถึงเสรี ภาพ
ในการแสดงออกที่อาจมีประเด็นขัดแย้งกับการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัว บทที่ 4 กล่าวถึงความเสี่ ยง
และความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่ วนตัวในระบบคอมพิวเตอร์ บทที่ 6 จะกล่าวถึงอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว บทที่ 7 กล่ าวถึ งความเป็ น
ส่ วนตัวของพนักงานในสถานที่ทางาน และบทที่ 9 เน้นให้ตระหนักถึ งบทบาทและหน้าที่ความ
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รับผิดชอบของผูป้ ระกอบอาชี พทางด้านคอมพิวเตอร์ ในการรักษาความเป็ นส่ วนตัวของผูใ้ ช้และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2. ความเป็ นส่ วนตัวในยุคคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
ตั้ง แต่ โบราณกาล สายลับ หรื อนัก สื บ มี ห น้า ที่ สื บ ข่ า วหรื อ ข้อมู ล ของฝ่ ายตรงข้า มหรื อ
แม้กระทัง่ ฝ่ ายตนเองเพื่อประเมินสถานการณ์และชิงความได้เปรี ยบในการรบหรื อการต่อกร ภรรยา
หรื อ สามี อ าจจ้า งนัก สื บ เพื่ อ ติ ด ตามพฤติ ก รรมของอี ก ฝ่ าย อัง กฤษชนะสงครามโลกเพราะมี
แหล่งข่าวกรองที่ดีและความสามารถในการถอดรหัส ซุ นวูผแู ้ ต่งตาราพิชยั สงครามของจีนกล่าวว่า
“รู ้เขา รู ้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”
ในยุคคอมพิวเตอร์ น้ ี เทคโนโลยีดิจิทลั และอินเทอร์ เน็ตมีศกั ยภาพในการส่ งผลกระทบต่อ
ความเป็ นส่ วนตัวได้มากขึ้ น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เช่ น ฐานข้อมู ล กล้องถ่ ายภาพหรื อ
วิดีโอแบบดิจิทลั เซ็นเซอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ แบบฝั งตัว เว็บเทคโนโลยี เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ได้เปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรู ้และการเข้าถึงข้อมูลส่ วนตัวของบุคคลทัว่ ไปอย่างมาก ใน
การปกป้ องความเป็ นส่ วนตัว บุคคลทัว่ ไปก็มีส่วนเกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท้ งั
ผูใ้ ช้ ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ และผูม้ ีทาหน้าที่ออกแบบหรื อพัฒนาระบบจาเป็ นต้องเข้าใจถึงปั ญหาและ
ความเสี่ ยงของเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็ นอันดับแรก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ซอฟต์แวร์ การสื่ อสาร และอินเทอร์ เน็ต
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องและก้าวกระโดดความเร็ วในการประมวลผล เพิ่มขึ้น ความจุของการบันทึ ก
ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เครื อข่ายการเชื่ อมโยงขยายวงกว้างขึ้น และความเร็ วในการติดต่อหรื อตอบสนอง
เพิ่มสู งขึ้น ในขณะเดียวกัน ขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็เล็กลง และเพิ่มความสามารถในการควบคุม
ครอบครอง พกพา และกระจายไปยังที่ต่าง ๆ ทาให้ในปั จจุบนั การรวบรวม จัดเก็บ ค้นหา วิเคราะห์
เข้าถึง และกระจายข้อมูลจานวนมหาศาลทั้งที่เป็ นข้อความ ภาพ เสี ยง วิดีโอ เป็ นไปได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว และราคาถูกลง ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แต่ในทางกลับกัน ความสามารถดังกล่าวก็คุกคาม
และกระทบความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลทัว่ ไป
ในปั จจุ บ นั ทั้ง หน่ วยงานรั ฐบาลและเอกชนรวบรวมข้อมู ล ที่ ถื อเป็ นข้อมู ลส่ วนตัวของ
บุคคลทัว่ ไปในฐานข้อมูลมากมาย บางอย่างเป็ นข้อมูลการซื้ อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้า ซุ ปเปอร์
มาร์ เก็ต ร้ านหนังสื อ ข้อมู ลการใช้จ่ายในร้ านค้าหรื อร้ านอาหารต่าง ๆ ภาพการเคลื่ อนไหวของ
บุคคลต่าง ๆ ถูกบันทึกผ่านกล้องวิดีโอเฝ้าระวังตามธนาคาร ห้างร้าน หรื อในจุดที่มีแนวโน้มในการ
ก่ออาชญากรรมต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือที่ผคู ้ นหลายล้านคนทัว่ โลกใช้งานมีกล้องถ่ายภาพและวิดีโอ
และเครื่ องบันทึกเสี ยงซึ่ งพร้อมที่จะกระจายข้อมูล ภาพถ่าย หรื อบทสนทนาให้กบั บุคคลที่เราไม่
คาดหมาย ข้อมูลที่รับส่ งในอีเมลอาจถู กบันทึก ตรวจสอบ หรื อทาสาเนา กระจายส่ งให้คนอื่น ๆ
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อ่านต่อได้อย่างง่ายดาย อุปกรณ์ ระบุตาแหน่ ง เช่ น จีพีเอส (Global Positioning System หรื อ GPS)
สามารถระบุและติดตามตาแหน่งที่อยูข่ องบุคคล วัตถุ สิ่ งของ หรื อยานพาหนะได้ค่อนข้างแม่นยา
ความเร็ วในการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลของซอฟต์แวร์ ที่ชาญฉลาดขึ้นมากทาให้สามารถสร้ าง
รายงานข้อมูลเฉพาะของบุคคลหนึ่ง ๆ จากฐานข้อมูลหลากหลายได้ในเวลาไม่นาน ในขณะเดียวกัน
ก็เป็ นไปได้ที่จะมีการรั่วไหลของข้อมูลหรื อการจารกรรมข้อมูล หน่วยงานของรัฐบาลมีเครื่ องมื อ
ดัก ฟั ง เฝ้ า ระวัง รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของเรา ซึ่ งอาจใช้ เ ครื่ องมื อ เหล่ า นี้ ในการลด
อาชญากรรมและเพิ่มความปลอดภัยให้กบั ราษฎร แต่ในขณะเดียวกันก็คุกคามต่อความเป็ นส่ วนตัว
ของราษฎรเช่นกัน
การคุกคามความเป็ นส่ วนตัวในยุคอินเทอร์ เน็ตนี้ อาจมาในรู ปแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงก็
ได้ ตัวอย่างเช่ น การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตจากแฟ้ มข้อมูล
ประวัติการเรี ยกใช้คาสั่งต่าง ๆ การแวะเยี่ยมดู ขอ้ มูลเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึ งการป้ อนคาสาคัญ
หรื อข้อความค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในเสิ ร์จเอ็นจิน ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ไม่คาดคิดและไม่ระมัดระวังว่า
จะมี การบันทึ กประวัติกิ จกรรมต่าง ๆ เหล่ านี้ อี กทั้งยังไม่เข้าใจว่า จะมี ก ารบันทึ กข้อมู ล จานวน
มากมายมหาศาลเหล่านี้ไปเพื่ออะไร
ในความเป็ นจริ ง กิ จกรรมทุ กอย่างที่ เราทาในระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออิ นเทอร์ เน็ตจะถูก
บันทึ ก ได้ เสิ ร์จเอ็นจิ นบันทึ ก ข้อมู ล เหล่ า นี้ เพื่ อช่ วยในการคาดเดาเนื้ อหาที่ ผูค้ ้นหาต้องการ ให้
สามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผูค้ น้ หาได้มากขึ้นในคราวต่อไป โดยตรวจสอบ
ว่า หลังจากผูค้ น้ หาได้รายการที่เว็บไซต์ที่นาเสนอแล้ว ได้มีการแวะชมเว็บไซต์ดงั กล่าวหรื อไม่ และ
ได้ปรั บเปลี่ ยนคาสาคัญสาหรั บค้นหาอย่างไรบ้าง คาใดที่ อาจพิมพ์ผิดบ่อยหรื อคาใดที่ ใช้คน้ หา
ทดแทนกันได้ ผูพ้ ฒ
ั นาเสิ ร์จ เอ็น จิ นสามารถน าฐานข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งนี้ มาปรั บ ปรุ ง อัล กอริ ทึ ม
(Algorithm) ในการค้นหาและจัดอันดับ ผลลัพ ธ์ การค้นหาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู ้
ค้นหา นอกจากนี้ ยังช่วยให้คน้ พบบริ การใหม่ที่อาจวิเคราะห์ได้จากพฤติกรรมและความสนใจของ
ผูใ้ ช้ หน่วยงานของรัฐก็อาจใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ ของบริ ษทั หรื อหน่วยงานให้บริ การระบบคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์ เน็ตในการสื บสวนอาชญากรรม เช่น อาชญากรผูค้ น้ หาข้อมูลอาจสนใจในเรื่ องเกี่ยวกับ
การพนัน ยาเสพติด หรื อเรื่ องเพศเป็ นพิเศษ ระยะเวลาในการแวะชมเว็บไซต์ก็อาจเป็ นข้อมูลอย่างดี
ในการแสดงถึงความสนใจของผูค้ น้ หาข้อมูล นอกจากนี้ การเชื่ อมโยงข้อมูลและกิ จกรรมต่าง ๆ
ของผูใ้ ช้ยงั สามารถนามาใช้ในการระบุตวั ตนได้อีกด้วย
หลายคนเชื่อมัน่ ว่าข้อมูลส่ วนตัวของตนถูกเก็บไว้อย่างดีโดยบริ ษทั ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตที่
มีชื่อเสี ยงและไว้ใจได้ แต่การรั่วไหลของข้อมูลก็เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่ าว
เช่ น กรณี ของเอโอแอล (AOL) ในวันที่ 4 เดือนสิ งหาคม ค.ศ. 2006 ที่พนักงานบริ ษทั เอโอแอลนา
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ไฟล์บีบอัดข้อมูลบรรจุขอ้ มูลการค้นหาคาสาคัญของผูใ้ ช้ประมาณหกแสนกว่าคนในช่วงสามเดือน
ซึ่ งมี จานวนกว่ายี่สิบล้านคาเผยแพร่ ในเว็บไซต์โดยมี จุดประสงค์เพื่อให้นักวิจยั ใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการค้นหา แม้ไฟล์ไม่ได้มีขอ้ มูลระบุตวั ตนผูใ้ ช้โดยตรง แต่การเผยแพร่ แบบสาธารณะ
โดยไม่ได้ตดั ทอนข้อมูลออกไป ทาให้สามารถสื บค้นเพื่อเชื่ อมโยงข้อมูลและระบุตวั ตนของผูใ้ ช้
จากกิจกรรมการค้นหาได้ไม่ยากนัก เอโอแอลจากัดการเข้าถึงไฟล์ในสามวันถัดมา แต่ก็ไม่ทนั การณ์
แล้ว การรั่วไหลข้อมูลส่ วนตัวนี้ ทาให้มีการทาสาเนาต่อขยายวงออกไปมากมาย ในเดือนกันยายน
ของปี เดี ยวกันนั้นเอแอลโอถู กฟ้ องร้ องและศาลตัดสิ นว่าเอโอแอลกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยเรื่ อง
ความเป็ นส่ วนตัวในการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Communications Privacy Act) และ
ตัดสิ นให้ชดเชยค่าเสี ยหายให้แก่ผใู ้ ช้ที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อยคนละ 5000 ดอลลาร์สหรัฐ (53)
หลายคนไม่ตระหนักว่าข้อมูลที่ตนเองป้ อนหรื ออนุ ญาตให้เผยแพร่ ในเว็บไซต์สาธารณะ
ต่าง ๆ จะเข้าถึ งได้โดยทัว่ ไป หลายคนคาดไม่ถึงว่าข้อมูลจะถู กจัดเก็บไว้นานกว่าที่คิด กลไกการ
สารองข้อมูลซึ่ งรวมถึงการทาซ้ าหรื อการทาสาเนาอาจทาให้ในทางปฏิ บตั ิน้ นั ข้อมูลไม่เคยถูกล้าง
ออกไปจากระบบเลย นอกจากนี้ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บด้วยวัตถุ ประสงค์หนึ่ ง อาจถู กนาไปใช้ในอี ก
วัตถุประสงค์หนึ่ งซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิมเลยก็เป็ นได้ เช่น ข้อมูลในการค้นหา อาจถูก
นาไปใช้ในการวางแผนการให้บริ การธุ รกิจ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อผูท้ ากิจกรรมบนเว็บไม่สามารถปกป้ อง
ข้อมูลเหล่านี้ ของตนเองได้ ความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้ ข้ ึนอยู่กบั บริ ษทั หรื อหน่ วยงานที่ดูแล
ข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้ ยงั เสี่ ยงต่อการจารกรรม การรั่วไหล และการตรวจสอบสื บสวนโดยหน่วยงาน
ของรัฐอีกด้วย
2.3. การละเมิดความเป็ นส่ วนตัวในประเด็นทีบ่ ัญญัติไว้ ในสิ ทธิมนุษยชน
การละเมิ ดความเป็ นส่ วนตัวในประเด็นที่ บญ
ั ญัติไว้ในสิ ทธิ มนุ ษยชนทั้งสามประเด็น มี
ดังต่อไปนี้
2.3.1. การรวบรวมและใช้ ประโยชน์ ข้อมูลส่ วนตัวในทางไม่ ชอบ
บทย่อยนี้ แนะนาค าศัพ ท์ที่ เกี่ ย วข้องกับ การรวบรวมและใช้ง านข้อมู ล ส่ ว นตัว รวมถึ ง
หลักการที่เกี่ยวข้องและความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่ วนตัวในทางไม่ชอบ ดังต่อไปนี้
(2)
2.3.1.1. การรวบรวมข้ อมูลโดยผู้ให้ ข้อมูลไม่ รับทราบ
การรวบรวมข้อมูล โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่รับทราบ (Invisible Information Gathering) เป็ นการ
รวบรวมข้อมูลส่ วนตัวของบางคน โดยผูท้ ี่เป็ นเจ้าของข้อมูลหรื อผูก้ ่อให้เกิ ดข้อมูลไม่รับทราบถึง
การรวบรวมและการใช้งานข้อมูลนี้ เขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะเลือกว่าควรจะจัดการกับข้อมูลนั้น
อย่างไร ซึ่ งความจริ งแล้ว เขาเหล่านั้นมีสิทธิ โดยชอบธรรมที่จะรับรู ้ เรื่ องการรวบรวมและการนา
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ข้อมูลไปใช้ การรวบรวมข้อมูลโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่รับทราบเกิดขึ้นบ่อยในเว็บ เช่น บางบริ ษทั เสนอ
ซอฟต์แวร์ เปลี่ ยนลักษณะของเคอร์ เซอร์ หรื อหน้าต่างเว็บของบราวเซอร์ แต่ติดตั้งโปรแกรมเพื่อ
บันทึกและส่ งข้อมูลการเยีย่ มชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ของผูใ้ ช้กลับไปให้บริ ษทั เป็ นต้น
ในบางกรณี การรวบรวมข้อมูลก็มีลกั ษณะก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
เอง ดังในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่เสนอเกมให้เล่ นหรื อโปรแกรมฟรี เช่ น ทานายดวงชะตาจาก
โทรศัพท์มือถือหรื อเลขวันเกิด หรื อในบางครั้งอาจเสนอวาดรู ปการ์ ตูนจากภาพประจาตัว โดยแลก
กับการเข้าถึงข้อมูลส่ วนตัวบางอย่างซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลอาจไม่ตระหนักถึงความเสี่ ยงต่อการละเมิดความ
เป็ นส่ วนตัว
นอกจากนี้ กฎหมายได้บงั คับให้ผใู ้ ห้บริ การดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผูใ้ ช้งานเพื่อการสื บสวนติดตามอาชญากรรม โดยทางเทคนิ คแล้ว ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ ตและ
เว็บ ไซต์ต่า ง ๆ สามารถรวบรวมข้อมู ล ต่ า ง ๆ เช่ น รายละเอี ย ดการดาเนิ นกิ จกรรมต่ า ง ๆ ของ
ผูใ้ ช้งาน เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บต่าง ๆ ข้อมูลที่รับส่ งระหว่างผูใ้ ช้งานและหน้าเว็บไซต์ โดยผูใ้ ช้งาน
ส่ วนใหญ่ไม่ทราบหรื อคาดไม่ถึงว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้ แม้วา่ ผูใ้ ช้งานบางคนอาจทราบถึง
การรวบรวมข้อมูล แต่ก็อาจคาดไม่ถึงในรายละเอียดของการรวบรวมข้อมูล
ในรถรุ่ นใหม่ ๆ หรื อยานพาหนะอื่น ๆ ก็มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่อยูป่ ั จจุบนั
ความเร็ ว การใช้งานรถยนต์ เช่ น คนขับคาดเข็มขัดหรื อไม่ ในประเทศญี่ ปุ่นสามารถตรวจสอบ
สภาพดินฟ้ าอากาศได้จากการรวบรวมข้อมูลการเปิ ดใช้ที่ปัดน้ าฝนของรถยนต์ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทัว่
ประเทศ
หลายเว็บไซต์รวบรวมแฟ้ มข้อมูลคุ กกี้ (Cookies) ซึ่ งติดตั้งไว้ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ข องผู ้
เยีย่ มชมเว็บไซต์น้ นั ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่สนใจเยี่ยม
ชมในเว็บไซต์ ข้อมูลบางอย่างของผูใ้ ช้ที่ป้อนในฟอร์ มของเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการนามาใช้
งานในครั้ งต่อไปโดยไม่ตอ้ งป้ อนซ้ า เป็ นต้น เว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ จาก
ข้อมูลคุกกี้เพื่อนาเสนอหรื อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่น่าสนใจ ซึ่ งในบางครั้งอาจเป็ น
การวิเคราะห์เฉพาะบุคคล นอกจากนี้ เรายังสามารถรวบรวมข้อมูลจากคุกกี้ของเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อ
ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการเยีย่ มเว็บไซต์ของผูเ้ ยีย่ มชมได้ในภาพรวม
ในปั จจุบนั ผูเ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะทราบเรื่ องแฟ้ มข้อมูลคุ กกี้ และเว็บไซต์ส่ วน
ใหญ่จะแจ้งให้ผูเ้ ยี่ยมชมรับทราบถึ งการติดตั้งแฟ้ มข้อมูลคุ กกี้ ไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูเ้ ยี่ยม
ชม แต่ก็ยงั มีอีกหลายเว็บไซต์ที่ไม่ได้แจ้งผูเ้ ยีย่ มชมให้รับทราบหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ยีย่ มชมเลือก
ตัดสิ นเองว่าจะยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้หรื อไม่
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ในทานองเดียวกัน โปรแกรมเล่นเพลงอาจส่ งข้อมูลการเล่นเพลงของผูใ้ ช้ไปยังบริ ษทั ที่ให้
การสนับสนุ นเพื่อวิเคราะห์ความนิ ยมเพลง โปรแกรมฟรี บางประเภทส่ งข้อมูลของผูใ้ ช้กลับไปยังผู ้
เผยแพร่ โปรแกรมเพื่อประโยชน์บางอย่าง เสิ ร์จเอ็นจินรวบรวมข้อมูลการสอบถามค้นหาคา (Search
Query) โดยผูส้ อบถามส่ วนใหญ่ไม่รู้ตวั และไม่คิดว่าจะมีการบันทึกการสอบถามคาค้นหา ตาแหน่ง
ที่อยูข่ องผูค้ น้ หา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการซื้ อของที่ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อห้างสรรพสิ นค้าหรื อรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
ต่าง ๆ ห้างหรื อร้านเสนอบัตรสะสมคะแนนที่สามารถรวบรวมคะแนนสะสมเพื่อแลกซื้ อของ รับ
ของสมนาคุ ณ หรื อรับส่ วนลดในการซื้ อหรื อรับบริ การครั้งต่อไป บัตรเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็ นระบบ
บาร์โค้ด (Barcode) หรื อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบอื่น ๆ เป็ นกุญแจในการเข้าถึงข้อมูลการจับจ่ายใช้
สอยของลูกค้าเพื่อการวิเคราะห์ทานายตลาด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ ลูกค้ามักไม่ตระหนักถึงการรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม แม้การรวบรวมข้อมูลนั้นจะไม่มีอนั ตรายหรื อไม่ใช่การกระทาที่ผิดหรื อไม่
สมควรแต่อย่างใด แม้หลายคนอาจไม่รังเกียจที่จะให้รวบรวมข้อมูล แต่ผรู ้ วบรวมก็ควรแจ้งให้ผใู ้ ช้
ทราบหรื อมีทางเลื อกในการตัดสิ นใจให้ใช้หรื อปิ ดการรวบรวมข้อมูล แต่แม้ว่าผูใ้ ช้หรื อลู กค้าจะ
ได้รับทราบข้อมูลหรื อนโยบายเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากทางบริ ษทั หรื อเว็บไซต์แล้วก็ตาม ก็
อาจจะลืมหรื อไม่ตระหนักถึงประเด็นความเป็ นส่ วนตัวหรื อสิ่ งที่ซ่อนอยูภ่ ายใต้การรวบรวมข้อมูล
นั้นได้เช่นกัน
2.3.1.2. การใช้ ข้อ มู ล เพื่ อ เป้ า หมายอย่ า งอื่ นนอกเหนื อ จากจุ ด ประสงค์ เดิ ม ของการ
รวบรวมข้ อมูล
การละเมิ ดความเป็ นส่ วนตัวในอี ก รู ปแบบหนึ่ ง คื อ การใช้ข้อมู ล เพื่ อเป้ าหมายอย่า งอื่ น
นอกเหนื อจากจุ ดประสงค์เ ดิ ม ของการรวบรวมข้อ มู ล (Secondary Use) เช่ น การนาข้อมู ล ที่ อ ยู่
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ของลูกค้าของบริ ษทั หรื อผูใ้ ช้เว็บไปขายหรื อให้กบั บริ ษทั หรื อบุคคลอื่ นที่
ไม่เกี่ ยวข้องกับการให้ขอ้ มูลของลูกค้าเพื่อการติดต่อกับบริ ษทั ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ด้ งั เดิ ม การนา
ข้อมูลการซื้ อขายของลู กค้าของบริ ษทั หนึ่ งไปใช้ในบริ ษทั อื่ น การใช้ขอ้ มูลหนี้ ของธนาคารหรื อ
ข้อมูลทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประกอบการพิจารณารับคนเข้าทางาน การใช้ขอ้ มูลเงินฝาก
ธนาคารในการเรี ยกชาระภาษี เป็ นต้น ตัวอย่างของการรวบรวมที่อยู่ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์เพื่อ
ขายให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการทาตลาดทางอีเมลซึ่ งเป็ นการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวแสดงในข่าว 1
บริ การรายชื่ออีเมล พร้อมแถมฟรี โปรแกรมส่ งเมล์,ดูดเมล์,กรองเมล์
ขอต้อนรับทุกท่านสู่ การทาธุรกิจด้วยอีเมล มาร์ เก็ตติ้ง (E-mail Marketting)
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:: ในยุคโลกดิ จิทลั การสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตมีความสาคัญต่อคนส่ วนใหญ่ของประเทศ ด้วยบริ การการทาการตลาดใน
ระบบอีเมลมาร์ เก็ตติง้ เป็ นจุดหนึ่ งที่กาลังเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากเนื่ องจากมีราคาถูกและถึงผูร้ ับโดยตรง ไม่ว่าท่านจะทาธุ รกิ จอะไร
ท่านจะขายของ จะเป็ นของใหม่หรื อของเก่า(สิ นค้ามือสอง)ขายรถ ขายบ้าน ขายบัตรเครดิต นักการตลาดในรู ปแบบ นักธุรกิจเครื อข่าย
หรื อนักประกันชี วิต ท่านเจ้าของบริ ษทั ที่ ต้องการหาพนักงาน หรื อต้องการแนะน าบริ ษทั บริ ษทั ท่องเที่ ยวหรื อบริ ษทั น าเที่ ยว ที่
ต้องการหาลูกค้ามาใช้บริ การธุรกิจของท่าน ทุกธุรกิจเราช่ วยคุณได้
บริการรายชื่ ออีเมล
• อีเมลทั้งหมดอยูใ่ นรู ปของ text file โดยจัดแบ่งเป็ นชุดๆละ 100,000 รายชื่ อ ทั้งหมด 10 ชุด รวมรายชื่ออีเมลทั้งสิ้ น 1,000,000 รายชื่อ
• อีเมลทั้งหมดได้กรองแล้วจะไม่มีรายชื่อที่ซ้ ากัน และคาสาคัญต่าง ๆ ได้ตดั ทิ้งไปหมดแล้ว เช่นwebmaster,info, admin, contact
• อีเมลทั้งหมด 95% ขึ้นไปเป็ นของคนไทย แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็ นคนกลุ่มไหน อาชี พ เพศ การศึกษา แต่จะเป็ นรายชื่อรวม
ราคาพิเศษ 1,000 บาท
สั่งซื้อวันนีแ้ ถมฟรี 4 โปรแกรม
• โปรแกรมดูดเมล์ (ของนอก) ใช้ได้ไม่มี วันหมดอายุ คุณสมบัติของโปรแกรม ใช้ดูดเมล์จากเว็บบอร์ ดต่าง ๆ จะเป็ นเว็บไทย หรื อเว็บ
นอกก็ได้ ดูดได้หมด ทั้งนี้ รายชื่ออีเมลที่ได้มาจะขึ้นอยูก่ บั เว็บบอร์ ดด้วยว่าแต่ละที่มีเมล์มากน้อยขนาดไหน การใช้งานมีแฟ้มข้อมูล
ภาษาไทย PDF สอนการใช้งานเข้าใจได้ง่าย
• โปรแกรมส่ งเมล์ (ของนอก) hotมาก สุดยอดจริ งๆ ใช้ได้ไม่มี วันหมดอายุ คุณสมบัติของโปรแกรม ใช้ส่งเมล์ไปหาผูม้ ุ่งหวัง 100,000
รายชื่อ ใช้เวลาส่งไม่เกิน 3 ชัว่ โมง อัตราการส่งผ่าน 60-70% ของเมล์ที่เราส่ งไป ส่ งได้ท้ งั รู ปแบบ html file และ text file ในกรณี ที่
รายชื่อซ้ ากันจะส่งเพียงแค่ 1 รายชื่อเท่านั้น
• โปรแกรมกรองรายชื่ ออีเมล เป็ นการกรองรายชื่ ออีเมลที่ซ้ ากัน อีเมลที่ไม่ถูกต้อง โดยใช้เวลาอันรวดเร็ ว
• โปรแกรมตัดคา ใช้สาหรับตัดคาสาคัญที่เราไม่ตอ้ งการทิ้ง เช่น webmaster,info เป็ นต้น
วิธีการสัง่ ซื้ อและส่งสิ นค้า
ติดต่อโดยตรงที่คุณ เอก โทร 04-7147089 เพื่อขอรับบัญชี ในการโอนเงิน มีธนาคารกรุ งเทพ และธนาคารไทยพาณิ ชย์
หรื อติดต่อทางอีเมล new2005_biz@yahoo.com
การส่ งสิ นค้ามี 2 วิธี 1.ส่ งเป็ น CD ในระบบ EMS รับสิ นค้าประมาณ 2 วันทาการไม่บวกค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2.ส่งโปรแกรมไป
ทางเมล์ของผูต้ อ้ งการซื้ อ โดยให้ท่านแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล new2005_biz@yahoo.com (การขอรับรายชื่อและโปรแกรมขอเป็ น
เมล์ของ yahoo.com หรื อ gmail.com เท่านั้น เนื่องจากส่ งข้อมูลได้ง่ายที่สุด)
หากคุณไม่ตอ้ งการรับจดหมายฉบับนี้ ให้แจ้งข้อมูลมาที่ new_biz2005@hotmail.com

ข่าว 1 ตัวอย่างการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวในประกาศขายที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
ศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการใช้เพื่อเป้ าหมายอย่างอื่นนอกเหนื อจากจุดประสงค์เดิ มของ
การรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1) การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็ นการค้นหาและวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
เพื่อหารู ปแบบและพัฒนาข้อมูลหรื อองค์ความรู ้ใหม่
2) การจับ คู่ ข ้อ มู ล (Computer Matching) เป็ นการรวมและเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล จาก
หลากหลายฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน และมักใช้ขอ้ มูลสาคัญของบุคคลในการระบุตวั ตน เช่น รหัส
ประจาตัว หรื อชื่อ-นามสกุล
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3) การรวบรวมข้อมูลเพื่อทานายพฤติกรรมของบุคคล (Computer Profiling) เป็ นการ
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล จากแฟ้ ม ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อ ค้น หาคุ ณ ลัก ษณะ ประวัติ ค วามเป็ นมา และท านาย
พฤติกรรมของบุคคล เช่น ในวงการธุ รกิจใช้วิธีการนี้ ในการหาลูกค้าใหม่ ๆ หน่วยงานของรัฐใช้
วิธีการนี้เพื่อตรวจจับการหลอกลวง ตรวจหาผูก้ ่อการร้ายหรื อผูต้ อ้ งสงสัย ตรวจหาหลักฐานของการ
ก่ออาชญากรรม และบังคับใช้กฎหมาย เป็ นต้น
ในการสมัครใช้บริ การทางอินเทอร์ เน็ตฟรี บางประการ เช่น บริ การเมล์ของจีเมล์ (Gmail)
ฮ็อตเมล์ (Hotmail) และยาฮู (Yahoo! Mail) บริ การเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เช่น ไฮไฟว์ (hi5!) เฟส
บุค (Facebook) มัลติพลาย (Multiply) กูเกิลพลัส (Google+) และเกมฟรี ออนไลน์ต่าง ๆ ผูใ้ ช้บริ การ
อาจต้องแลกความเป็ นส่ วนตัวบางประการกับบริ การฟรี ตามนโยบายของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ จากรู ป
6 เกมออนไลน์ในเฟสบุคขออนุ ญาตใช้สิทธิ ผูต้ อ้ งการเล่นเกมในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนตัว เช่ น ชื่ อ
รู ปภาพ เพศ ข้อมูลเครื อข่าย รายการเพื่อน เป็ นต้น ทั้งยังขอส่ งอีเมลถึ งผูใ้ ห้ขอ้ มูล โพสต์ขอ้ ความ
สถานะ บันทึกย่อ รู ปภาพ และวิดีโอในนามของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเข้าถึงข้อมูลแม้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลไม่ได้เล่ม
เกมนั้นอยูก่ ็ตาม

รู ป 6 เกมออนไลน์ในเฟสบุคขออนุ ญาตใช้สิทธิ ผตู ้ อ้ งการเล่นเกมในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนตัว
ในการใช้บริ การเสิ ร์จเอ็นจินเพื่อค้นหาข้อมูล ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงและเรี ยกใช้บริ การ
ค้นหาข้อมู ลได้ทนั ที โดยไม่ ต้องสมัค รใช้ง านหรื อลงทะเบี ย น ผูใ้ ช้โดยทัว่ ไปมักไม่ รับทราบถึ ง
นโยบายการให้บริ การและความเป็ นส่ วนตัวในการนาข้อมูลการสอบถามค้นหาคา (Query) ไปใช้
ประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากเมนูสาหรับเข้าไปดูหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลนโยบายการให้บริ การและ
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ความเป็ นส่ วนตัวดังกล่ าวเป็ นเมนู ย่อยที่ มกั ไม่อยู่ในความสนใจของผูใ้ ช้บริ การ นอกจากนี้ การ
รวบรวมและวิเคราะห์การค้นหาข้อมูลของผูใ้ ช้เสิ ร์จเอ็นจิน ยังสามารถใช้ระบุตวั ตนของผูใ้ ช้ได้โดย
ผูใ้ ช้คาดคิดไม่ถึงอีกด้วย
โดยทัว่ ไปแล้ว การสอบถามค้นหาคาของบุ คคลหนึ่ ง ๆ เป็ นเสมื อนการดาเนิ นการ ท า
กิ จกรรม โต้ตอบ แลกเปลี่ ยนข้อมู ลระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลการดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ทางธุ รกิ จ การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ขอ้ มู ล
ช่ วยในการศึ กษาทาวิจยั ตลาด ทาให้มีแนวทางในการปรั บปรุ งการให้บริ การลู กค้า และอาจช่ วย
ป้ องกันการปลอมแปลงข้อมู ล หากไม่เปิ ดเผยข้อมู ลที่ ใช้ในการระบุ ตวั ตนได้ ก็ถือว่าไม่ละเมิด
ความเป็ นส่ วนตัว
กฎหมายกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลกิ จกรรมบนระบบบริ การเพื่อให้สามารถ
นาไปใช้สืบสวนคดี ไ ด้ ซึ่ งในประเทศไทย พระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทาความผิดเกี่ ย วกับ
คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 ก าหนดให้ ผู ้ใ ห้ บ ริ การต้อ งเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่ขอ้ มูลนั้นเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ และในกรณี
จาเป็ น สามารถสัง่ ให้ผใู ้ ห้บริ การเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้ถึงหนึ่งปี ดังแสดงในหัวข้อ 2.8.5 แต่ในความ
เป็ นจริ ง บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเป็ นผูก้ าหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลและระยะเวลาในการจัดเก็บ
บางบริ ษทั เช่น กูเกิล ไมโครซอฟต์ และยาฮู ประกาศว่าจะจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตวั ตนของผู ้
ใช้ได้ประมาณหนึ่งปี ถึงสองปี นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริ กาและบางประเทศในสหภาพยุโรปมีความ
พยายามที่จะพัฒนากฎหมายที่จะกาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ถึงสองปี
2.3.2. การดักข้ อมูลข่ าวสารจากการติดต่ อสื่ อสารแบบต่ าง ๆ
การดักฟั งหรื อดักรับข้อมูลข่าวสาร (Wiretapping) ไม่ว่าจะเป็ นทางโทรศัพท์และโทรเลข
การสนทนาออนไลน์ การติดไมโครโฟนและอุปกรณ์รับและบันทึกสัญญาณเสี ยง การดักรับอีเมล
หรื อข้อมู ลที่ ส่งผ่า นอิ นเทอร์ เน็ ต ไม่ว่าจะเป็ นรู ป ภาพ วิดีโอ หรื อบันทึ กเสี ยง เป็ นการกระท าที่
ละเมิดความเป็ นส่ วนตัวที่นิยมทากันเพื่อให้ได้ขอ้ มูลความลับที่มกั รับรู ้กนั เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องหรื อ
ในที่รโหฐาน
หน่ วยงานของรั ฐในบางประเทศบัง คับ ใช้กฎหมายดักฟั ง เพื่อรวมรวมหลัก ฐานการก่ อ
อาชญากรรมและการวางแผนก่อวินาศกรรม แต่ก็มีกฎหมายหลายตัวกาหนดข้อจากัดในกิ จกรรม
การรวบรวมหลักฐานดังกล่ า วเพื่ อคุ ม้ ครองประชาชนและลดโอกาสในการใช้ประโยชน์ข้อมู ล
ในทางที่ ผิด หน่ วยงานของรั ฐโดยเฉพาะตารวจควรดักฟั งทางโทรศัพท์ หรื อดักฟั ง ณ สถานที่ที่
บุคคลพึงคาดหวังความเป็ นส่ วนตัว เช่น บ้าน ห้องพัก ห้องน้ า เป็ นต้น เฉพาะในกรณี ที่มีหมายศาล
เท่านั้น
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2.3.2.1. กฎหมายเกีย่ วกับการดักข้ อมูลข่ าวสารในประเทศไทย
ในประเทศไทยได้มีความพยายามผลักดันร่ างพระราชบัญญัติควบคุมการดักข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการสื บสวนหรื อสอบสวนคดี อาญาโดยสานักงานตารวจแห่ งชาติ โดยอ้างสาเหตุจากปั ญหา
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อลดช่ องโหว่ในเรื่ องการสื บพยานเพื่อ การดาเนิ นคดี กบั
ผูต้ อ้ งหา ซึ่ งไม่สามารถสื บพยานให้เห็ นได้ว่าผูต้ อ้ งหาได้กระทาความผิดจริ ง มีคดีจานวนมากที่
พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องหรื อศาลพิพากษายกฟ้ อง เพราะพยานบุคคลส่ วนใหญ่จะกลับคาให้การ
เนื่ องจากเกรงกลัวอิ ทธิ พลในพื้นที่ หรื อพยานก็เป็ นหนึ่ งในกลุ่ มผูต้ อ้ งหาจึ งไม่มีความน่ าเชื่ อถื อ
รวมถึงความผิดอาญาในประเภทอื่น ๆ เช่น ยาเสพติด หรื อการจ้างวานฆ่า ซึ่ งแม้จะรู ้ตวั ผูก้ ระทา แต่
ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะดาเนินคดี
หากกฎหมายฉบับนี้ ผ่านสภาผูแ้ ทนราษฎร จะถื อเป็ นครั้ งแรกในประเทศไทยที่ จะมอบ
อานาจให้เจ้าพนักงานซึ่ งมีอานาจการสอบสวนคดี อาญา สามารถดักฟั งสัญญาณโทรศัพท์ และ
ข้อความและข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการสื่ อสารต่าง ๆ ได้ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาทัว่
ประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้เป็ นหลักฐานในการดาเนินคดีได้
แม้วา่ ร่ างกฎหมายฉบับนี้ จะช่วยเหลือตารวจในการสื บสวนหรื อสอบสวนคดีอาญา และจะ
กระทาการดักฟังได้ก็ต่อเมื่อศาลอนุ ญาตเท่านั้น แต่หลายฝ่ ายก็คดั ค้าน เนื่ องจากร่ างกฎหมายฉบับนี้
จะนาไปสู่ การละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคลของประชาชน ซึ่ งขัดต่อรัฐธรรมนู ญ ส่ งผลกระทบต่อ
เสรี ภาพการสื่ อสาร โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง หากพนัก งานเจ้าหน้าที่ มี เ จตนานาไปใช้ใ นแง่ มุ ม อื่ น ที่
นอกเหนือจากคดีอาญา หรื อดักฟังเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กบั ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
บางฝ่ ายเสนอว่า ในการดักฟั งควรมีอุปกรณ์บนั ทึก เหตุการณ์ ต่าง ๆ ลงแฟ้ มข้อมูล (Log
File) เพื่อให้สะดวกต่อการทาลาย อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในการป้ องกันและคุม้ ครองเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เมื่อเกิดเหตุฟ้องร้องจากผูถ้ ูกดักฟัง และระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและการทาลายข้อมูล
บางฝ่ ายต้องการให้ระบุชัดเจนว่า คดี อาญาร้ ายแรงที่จะบังคับใช้ร่างกฎหมายนั้นเป็ นคดี
ประเภทใด และระบุแนวทางปฏิบตั ิให้ชดั เจนเพื่อป้ องกันปัญหาในทางปฏิบตั ิ หากนาไปใช้กบั คดีที่
ไม่มีความจาเป็ น หรื อนาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
ผลที่ ต ามมาหากร่ า งกฎหมายนี้ ผ่า นก็ คื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดู แ ลข้อ มู ล ทุ ก
ประเภทต้อ งออกแบบระบบการสื่ อ สารให้ เ อื้ อ ต่ อ การดัก ข้อ มู ล ข่ า วสารโดยส านัก งานต ารวจ
แห่ งชาติ ซึ่ งหมายถึ งการปรับปรุ งโครงสร้ างของระบบและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดาเนิ นการ
ดังกล่าว
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2.3.2.2. การดักข้ อมูลข่ าวสารในสหรัฐอเมริกา
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เอฟบี ไ อ (FBI หรื อ Federal Bureau of Investigation) ซึ่ งเป็ น
ตารวจประเภทหนึ่ งที่มีหน้าที่สอบสวนและสื บสวนคดีของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา เช่ น การละเมิด
กฎหมายของรั ฐบาลกลาง การก่ อวินาศกรรม การก่ อการร้ าย เป็ นต้น ได้เรี ยกร้ องให้ระบบการ
สื่ อสารทางไกลยินยอมให้เอฟบีไอสามารถกระทาการต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลบุ คคล
ของหน่ ว ยรวบรวมรู ป พรรณบุ ค คล (Identification Division) และระบบรายงานอาชญากรรม
(Criminal Report System) ได้ (2)
• ดักข้อมูลข่าวสารของการสื่ อสารทุกประเภทที่เริ่ มต้นโดยหรื อเข้ามาหาผูใ้ ช้งานที่
เอฟบีไอสนใจได้ทุกเมื่อ โดยผูร้ ่ วมสนทนาไม่สามารถตรวจสอบได้
• สามารถดักฟังข้อมูลข่าวสารได้พร้อมกันเป็ นจานวนมาก
• ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าออกได้
• ระบุตาแหน่งของผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือได้
• ดัก ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารแบ่ ง ข้อ มู ล การส่ ง เป็ นกลุ่ ม เล็ ก กระจายไปใน
อินเทอร์เน็ต (Packet Mode Communications) ได้
นอกจากนี้ เอฟบี ไอยังต้องการดักข้อมู ล โทรศัพท์อินเทอร์ เน็ ตอี ก ด้วย แต่การดัก ข้อมู ล
ข่าวสารในโทรศัพท์อินเทอร์ เน็ตจะทาได้ยากกว่าการดักข้อมูลข่าวสารในระบบโทรศัพท์แบบเดิ ม
ซึ่ ง เพี ย งแค่ ต่อสายเชื่ อมเพื่ อดัก ฟั ง การสนทนา เนื่ องด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ตที่ ใ ช้ก ัน อยู่ใ น
ปั จจุบนั ไม่ได้แยกข้อมูลเสี ยงหรื อวิดีโอออกจากข้อมูลทัว่ ไป
ในการสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต แฟ้มข้อมูลซึ่งรวมแฟ้มข้อมูลเสี ยงและวิดีโอ อีเมล ข้อความ
และข้อมูลโทรศัพท์อินเทอร์ เน็ตใด ๆ จะถูกแบ่งย่อยให้เล็กลง เป็ นกลุ่มข้อมูลขนาดเล็กส่ งผ่านไป
ในระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นสาย (Packet Stream) ผสมปนเปไปกับกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ และแยกย้ายไป
ตามเส้นทางที่ แตกต่างกัน แต่มีปลายทางเดี ยวกัน ซึ่ งจะรวบรวมกลุ่มข้อมูลทั้งหมดประกอบเข้า
ด้วยกันเหมือนข้อมูลเดิมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป หากต้องการดักข้อมูลเสี ยงหรื อวิดีโอหมายถึงต้อง
ดักการสื่ อสารทุกชนิดบนอินเทอร์เน็ตด้วย ซึ่งหมายถึงข้อมูลจานวนมหาศาล
นอกจากเอฟบีไ อแล้ว ประเทศสหรั ฐอเมริ ก ายังมี เอ็นเอสเอหรื อหน่ วยงานความมัน่ คง
แห่ งชาติ (National Security Agency หรื อ NSA) ทาหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารของ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงแห่ งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งตรวจสอบการสื่ อสาร
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงการสื่ อสารภายในประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
(2) เหตุผลเบื้องหลังการกระทาดังกล่าว ส่ วนหนึ่ งมาจากความต้องการเป็ นมหาอานาจในทุกด้าน
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และต้องการป้ องกันและปราบปรามการก่ อการร้ าย ซึ่ งเป็ นความพยายามที่ ก่อให้เกิ ดการละเมิด
ความเป็ นส่ วนตัวในวงกว้าง
เราจะเห็ นได้ว่าสิ่ งที่ เอฟบีไอและเอ็นเอสเอต้องการนั้น ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุ งระบบให้รองรับความต้องการดังกล่าว ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วที่หลายคนคิดว่าไม่ค่อยจะ
สมเหตุสมผลเท่าใดนัก และเป็ นการลงทุนที่ไม่คุม้ กันสักเท่าไรในการรวบรวม กรอง และวิเคราะห์
ข้อมูลการติดต่อสื่ อสารจานวนมหาศาลเพียงเพื่อสื บสวนค้นหาผูต้ อ้ งสงสัยจานวนหนึ่งเท่านั้น
2.3.3. การควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรม
ในปั จจุบนั กิจกรรมหลายอย่างที่เรากระทาในยุคอินเทอร์ เน็ตนี้ได้ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล
มากมายทั้งในหน่ วยงานของรั ฐและเอกชน เช่ น การซื้ อสิ นค้าด้วยบัตรเครดิ ต การซื้ อสิ นค้าตาม
ห้างสรรพสิ นค้า การจ่ายค่าน้ าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าบริ การอื่ น ๆ การเข้ารั บรั กษาพยาบาลใน
คลินิกหรื อโรงพยาบาล การฝากถอนเงินในธนาคาร การสอบถามค้นหาคาในเสิ ร์จเอ็นจิน การแวะ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ การสนทนาออนไลน์ การเล่นเกมออนไลน์ การใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ การทา
บัตรประชาชนและคัดสาเนาทะเบียนบ้าน การทาหนังสื อเดิ นทางและขอวีซ่าไปต่างประเทศ การ
จ่ า ยภาษี การเดิ น ทางโดยรถยนต์ ที่ ติ ด ตั้ง ระบบระบุ ต าแหน่ ง จี พี เ อส การระบุ ต าแหน่ ง ด้ ว ย
โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
การควบคุ ม และตรวจสอบพฤติกรรม (เฝ้ ามอง ติดตาม และดักฟั ง ) ไม่ใช่ เรื่ องใหม่ การ
กระท าดัง กล่ า วมี ม านานแล้วในทั้ง หน่ วยงานของรั ฐและเอกชน แต่ ใ นยุค ปั จจุ บนั เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตทาให้ การควบคุม และตรวจสอบพฤติกรรมเป็ นไปได้อย่างสะดวก
ง่ายดายยิ่งขึ้นมากมายหลายเท่า การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทาให้หน่ วยงานของรัฐสามารถทา
หน้าที่ ต่าง ๆ สะดวกขึ้ น เช่ น ในการเก็บภาษี และการตรวจสอบการทาผิดกฎหมาย เป็ นต้น แต่
ขอบเขตการท างานของรั ฐบาลนั้นกว้า งมาก และเกี่ ย วข้องกับ การบัง คับ ใช้ก ฎหมายเป็ นหลัก
หน่ วยงานของรัฐ เช่ น ตารวจสามารถจับกุม คุ มขัง และยึดทรัพย์ได้ ดังนั้น การใช้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่
รวบรวมมาอย่างไม่เป็ นธรรมอาจคุ กคามต่อสิ ทธิ เสรี ภาพและความเป็ นส่ วนตัวของประชาชนได้
ประชาชนพึงหวังมาตรฐานที่สูงในการดูแลรักษาข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี มีตวั อย่าง
มากมายที่สื่อให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนล่วงละเมิดกฎหมายที่คุม้ ครองประชาชนเสี ยเอง
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา หน่ วยงานสรรพากร (Internal Revenue Service หรื อ IRS) และ
เอฟบีไอ (Federal Bureau of Investigation หรื อ FBI) เป็ นหน่ วยงานหลักที่ใช้ขอ้ มูลเพื่อเป้ าหมาย
อย่างอื่นนอกเหนื อจากจุ ดประสงค์เดิ มของการรวบรวมข้อมูล เช่ น การทาเหมืองข้อมูล การจับคู่
ข้อมูล และการทานายพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินที่ผิดปกติ การซื้ อสิ นค้า
ราคาแพง เช่น รถยนต์ เรื อยอร์ ช เป็ นต้น (2) แต่ที่น่าตกใจก็คือ หน่วยงานของรัฐเหล่านี้ จา้ งบริ ษทั
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ภายนอกรวบรวมข้อมูลให้ (Outsource) อย่างน้อย 35 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาเป็ นลูกค้า
ของบริ ษทั ชอยส์พอยต์ (Choice Point) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั รวบรวมข้อมูลส่ วนตัวขนาดใหญ่ที่เลือกสรร
ข้อมูลจากองค์กรต่าง ๆ มากมายทั้งจากหน่ วยงานของรัฐและเอกชน (54) การได้มาซึ่ งข้อมูลมีท้ งั
การสาเนาและซื้ อข้อมูลจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั รายย่อยอื่น ๆ ตัวอย่างบริ การ เช่น การจัดการและ
ตรวจสอบข้อมูล หลักฐานอ้างอิงหรื อหนังสื อรับรองของผูส้ มัครงาน หน่วยงานของรัฐและเอกชน
ใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ ในการตรวจสอบภูมิหลังของผูส้ มัครงานและการตรวจสอบในเรื่ องอื่น ๆ คนส่ วน
ใหญ่ไม่ทราบว่ามีบริ ษทั เช่ นนี้ และไม่ทราบว่าข้อมูลที่บริ ษทั เหล่ านี้ จดั เก็บเป็ นอย่างไร ทั้งยังไม่
ทราบถึ งแนวทางการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หากมีการจัดเก็บข้อมูลที่ผิดพลาดหรื อไม่ทนั สมัย
เจ้าของข้อมูลไม่สามารถโต้แย้งหรื อแก้ไขข้อมูลได้เลย (2)
หากพิ จ ารณาตามกฎหมายเกี่ ย วกับ การคุ ้ม ครองความเป็ นส่ ว นตัว ของประชาชนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาแล้ว รั ฐบาลไม่สามารถรวบรวมข้อมู ลบางอย่า งได้ แต่การซื้ อข้อมู ล จาก
บริ ษทั ดังกล่าวทาให้รัฐบาลได้ขอ้ มูลนั้นมาโดยไม่ตอ้ งรวบรวมเอง แม้ในปั จจุบนั จะมีการแต่งตั้ง
ผูต้ รวจการณ์เพื่อกากับและตรวจสอบการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวและสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
โดยหน่วยงานของรัฐก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่ชดั เจนว่าจะดาเนินการได้มากน้อยเพียงใด (2)
ในขณะที่หน่วยงานของรัฐสามารถค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล ในหลาย
กรณี ข้อมูลเหล่านั้นมักสนับสนุ นการตั้งสมมติฐานว่าผูต้ อ้ งสงสัยกระทาผิด มากกว่าที่จะสนับสนุ น
ว่าผูต้ อ้ งสงสัยเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ (2) ตารวจอาจกักขังหน่ วงเหนี่ ยวผูต้ อ้ งสงสัยที่ครอบครองโปรแกรม
หรื ออุปกรณ์ที่น่าสงสัย ผูเ้ สี ยภาษีอาจเสี ยประโยชน์หรื อต้องจ่ายภาษีเพิ่ม ผูบ้ ริ สุทธิ์ อาจต้องอับอาย
หรื ออาจถู กคุ มขังได้หากตารวจมัน่ ใจในข้อมู ลที่ ไ ด้รับมากเกิ นไป ดังในข่าว 2 ซึ่ งเป็ นการจับ คู่
ข้อมูลผิดตัวเนื่ องจากมีการปลอมแปลงบัตรประชาชน และตารวจได้ขออนุ ญาตศาลออกหมายจับ
เอาไว้นานหลายปี ก่อนการดาเนินการจับกุมผูต้ อ้ งหา
ในการวงการธุ รกิจ นักการตลาดวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนมหาศาลเพื่อค้นหาลูกค้าและสิ นค้า
ที่มีศกั ยภาพ แต่หลายครั้งการทานายตลาดก็อาจไม่แม่นยาและผิดพลาดได้ ทาให้เกิดเสี ยค่าใช้จ่าย
โดยเปล่าประโยชน์เมื่อส่ งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังผูท้ ี่ไม่ได้ตอ้ งการสิ นค้า หรื อรบกวนผูร้ ั บ
ด้วยอีเมลขยะ เป็ นต้น เหล่านี้ ยังถือว่าไม่กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนมากเท่ากับผลเสี ยที่
อาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ผตู ้ อ้ งสงสัยหรื อผูก้ ่อการร้ายผิดพลาด
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...จับผิดตัว ทักท้วงแต่ยงั ดันทุรังฟ้อง....(ข่าวผูจ้ ดั การออนไลน์)
น.ส.นภาศรี สัง สัญ ชาติ อายุ 28 ปี เข้าพบรองผกก.สส.สน.บางเขน เพื่ อ ติ ด ตามความคื บหน้าการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง กรณี ที่พนักงานสอบสวนสน.บางเขนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมผูต้ อ้ งหาผิดตัว โดยได้
ถูกเจ้าหน้าที่ ตารวจสน.บางเขนเข้ามาจับกุมตัวในขณะที่ ทางานในบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในข้อหาลักทรัพย์ในเวลา
กลางคืนจากศูนย์พยาบาล แอล.พี.เนอสเซอรี ย่านท่าแร้ง เป็ นเงินสด 7,000 บาท สร้อยคอทองคา พร้อมพระเลี่ยม
ทอง และธนบัตรดอลลาร์ รวมมูลค่า 15,000 บาท เมื่อวันที่ 1ต.ค. 2552
ในชั้นการสอบสวนได้ให้การปฏิเสธ พร้อมระบุวา่ ไม่เคยไปทางานที่ศูนย์พยาบาลดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่
มี ค วามเห็ น สั่งฟ้ อง พร้ อ มส่ ง ตัว ฝากขังที่ ศาลจังหวัด มี น บุ รี 4 ครั้ งๆ ละ 12 วัน รวม 48 วัน แต่ ศ าลได้จัดหา
ทนายความอาสาให้ พร้ อมประกันตัวออกมาในวันที่ 10 ก.พ. 2553 จนกระทัง่ ศาลพิพากษายกฟ้ อง เนื่ องจาก
ผูเ้ สี ยหายที่มาชี้ ตวั ระบุว่า น.ส.นภาศรี ไม่ใช่ลูกจ้างที่มาทางานที่ศูนย์ แต่มีชื่อและนามสกุลตรงกันเท่านั้น และ
น.ส.นภาศรี ที่เป็ นคนร้ายตัวจริ งนั้น เป็ นหญิงอายุ 40 ปี รู ปร่ างท้วม ผิวขาว หน้าตาดี ผมสั้น ซึ่ งตรงข้ามกับจาเลย
ทุกอย่าง พร้อมทั้งมีหลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้ว่ามีบุคคลนาสาเนาบัตรประชาชนของ น.ส.นภาศรี ไปปลอมแปลง
เพื่อต้องการก่อเหตุ
“หลังจากถูกจับกุมรู ้สึกสับสนและงงมาก รวมถึงเมื่อถูกควบคุมตัว และตกเป็ นผูต้ อ้ งหาก็ยงั ถูกเจ้าหน้าที่
ตารวจยึดโทรศัพท์มือถือไปจึงไม่สามารถติดต่อใครได้ จึงเป็ นห่ วงแม่และลูกสาวอีก 2 คน ที่อยู่ จ.อ่างทองมาก
เพราะไม่มีใครดูแล เนื่องจากสามีเสี ยชีวติ แม่อายุ 58 ปี ก็เป็ นอัมพฤกษ์
ส่ วนลูกสาวอายุ 12 และอายุ 8 ปี ที่ยงั เล็กก็ตอ้ งนาอาหารเช้าและเย็นจากโรงเรี ยนมาให้แม่ของตน ส่ วน
ชี วิตของตนก็เสี ยหาย เพราะบริ ษทั ที่ ไปสมัครและสอบได้ ก็ไม่รับทั้งยังขึ้นแบล็คลิสต์ไว้ว่าเป็ นผูต้ อ้ งหา โดย
สิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่ซ้ือเงินผ่อนที่บา้ นใน จ.อ่างทองก็ถูกยึด
หลังจากได้รับการปล่อยตัวกรมคุม้ ครองสิ ทธิ์ ฯ กระทรวงยุติธรรม ได้จ่ายค่าชดเชยให้จานวน 30,000
บาท แต่รู้สึกว่าช่วงที่ถูกคุมขังไม่ได้รับความยุติธรรมจากตารวจ ซึ่งในวันนี้จึงต้องการมาสอบถามตารวจว่าจะเอา
อย่างไรกับเรื่ องที่เกิดขึ้น”
ด้านตารวจแจงว่า คดีน้ ี พนักงานสอบสวนสน.บางเขน ได้ขออนุญาตศาลออกหมายจับเมื่อปี 2548 และ
มาจับกุมผูต้ อ้ งหาเมื่อปี 2552 เป็ นการจับกุมตามหมายจับ สาหรับกระบวนการสอบสวนผูต้ อ้ งหานั้น ต้องยอมรับ
ว่าพนักงานสอบสวนสามารถมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องได้ เนื่ องจากพบความผิดปกติจากตัวผูต้ อ้ งหาที่ออกหมายจับ
นั้นมีรูปร่ างที่แตกต่างจากน.ส.นภาศรี ตัวจริ ง แต่เชื่อว่าที่จริ งเจ้าหน้าที่ตารวจไม่ตอ้ งการจับผิดตัว
เรื่ องนี้ ทางบก.น. 2 ได้ต้ งั คณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้ว เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผา่ นมา โดยมีผกก.อก.
บก.น. 2 เป็ นประธานสอบสวนเรื่ องที่เกิดขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสื บสวนจับกุมมีความบกพร่ องอย่างไร
เพราะจนขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตารวจสน.บางเขน ก็ยงั ไม่สามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาที่นาชื่อของ น.ส.นภาศรี มาแอบอ้าง
มาดาเนินคดีได้ โดยคาดว่าจะมีผลสรุ ปได้ภายใน 45 วัน
ยอมรับว่าคดีน้ ี เป็ นความบกพร่ องของเจ้าหน้าที่ตารวจสน.บางเขน ซึ่ งอาจเกิดจากกาลังพลไม่เพียงพอ
ซึ่ งช่วงปี 2552 เป็ นช่วงที่มีการชุมนุม การทางานอาจรี บเร่ งไม่มีความละเอียดรอบคอบ รวมถึงขั้นตอนการชี้ ตวั
ผูต้ อ้ งหาหลังจากจับกุมมาแล้วก็ไม่มีอีกด้วยทาให้เกิดความบกพร่ องในการทาคดีน้ ี
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ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมโดยเฉพาะใน
กรณี ของหน่ วยงานของรั ฐที่ สามารถให้โทษได้มากถึ งขั้นคุ มขังหรื อประหารชี วิตนั้น ผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ ยวข้องควรจะตรวจสอบให้แน่ ชดั ว่าข้อมูลที่รวบรวมนั้นถู กต้องแม่นยาหรื อไม่ มีความเสี่ ยงใน
การกล่าวหาผูบ้ ริ สุทธิ์ มากน้อยเพียงใด
2.4. ตัวอย่างกรณีปัญหาเรื่ องความเป็ นส่ วนตัว
เรื่ องความเป็ นส่ วนตัวมีประเด็นปั ญหาที่น่าสนใจและหลากหลายดังต่อไปนี้ (2)
2.4.1. การตลาด การรวบรวมข้ อมูลลูกค้ า การเล็งเป้ าหมายและเสนอสิ นค้ าเฉพาะบุคคล
ในทางธุ รกิ จและการบริ หารองค์กร การตลาดเป็ นงานที่สาคัญและเกี่ ยวพันกับความเป็ น
ส่ วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อกลุ่มเป้ าหมาย การตลาดเกี่ยวข้องกับการหาลูกค้าหรื อสมาชิ กใหม่และ
ดู แลลู กค้าเก่ า การประชาสัมพันธ์ ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ทั้งยังรวมถึ งวิธีการตั้งราคา การเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดระยะเวลาการวางขายผลิตภัณฑ์ เมื่อไรจะลดราคา หรื อเสนอลดราคาแก่ใคร
บ้าง เป็ นต้น (2)
ธุ รกิจต่าง ๆ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการซื้ อขาย ฐานะทาง
การเงิ น กิ จกรรมออนไลน์ พฤติกรรมการซื้ อขายและการใช้อินเทอร์ เน็ต ความคิดเห็ น ความชอบ
ของลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ หรื อคัดเลือกลูกค้าใหม่
เช่น บริ ษทั อเมซอน (Amazon) รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบการซื้ อหนังสื อหรื อสิ นค้าอื่น ๆ ของ
ลูกค้า และนาเสนอสิ นค้าใหม่ที่น่าสนใจและมีลกั ษณะใกล้เคียงหรื ออยูใ่ นกลุ่มเดียวกันกับสิ นค้าที่
เคยซื้ อให้แก่ลูกค้าเก่า ตัวอย่างประโยคโฆษณาที่ใช้บ่อยคือ “ลูกค้าที่ซ้ื อหนังสื อหรื อสิ นค้าชิ้นนี้ ได้
ซื้ อหนังสื อหรื อสิ นค้าเหล่านี้ดว้ ย” เป็ นต้น
การใช้บตั รเครดิ ตหรื อ เช็ค (Cheque) ทาให้เราสู ญเสี ยความเป็ นส่ วนตัวในการจับจ่ายใช้
สอย เมื่อซื้ อสิ นค้าด้วยบัตรเครดิต ข้อมูลส่ วนตัวของเรา เช่น สิ นค้าและราคาที่ซ้ื อ ที่อยู่ จะถูกบันทึก
ในการดาเนิ นการของระบบ บริ ษ ทั ให้สิ นเชื่ อหรื อบริ การบัตรเครดิ ตขายรายงานข้อมู ลสิ นเชื่ อ
รายชื่ อและที่อยู่ของลูกค้าสาหรับใช้ในการส่ งข้อมูลประชาสัมพันธ์หรื อโฆษณาเพื่อการทาตลาด
นอกจากนี้ รัฐบาลยังสามารถร้องขอข้อมูลดังกล่าวได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี การรั่วไหลของข้อมูลหรื อ
รายงานสิ นเชื่ออาจทาให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบได้รับความอับอาย ข้อมูลสิ นเชื่อที่ผดิ พลาดอาจทา
ให้บุคคลนั้นหมดสภาพคล่องหรื อถูกระงับการให้สินเชื่ อได้ การเข้าถึ งรายงานข้อมูลสิ นเชื่ อส่ วน
บุคคลหมายถึงการเข้าถึงหมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีและข้อมูล อื่น ๆ ซึ่ งเสี่ ยงต่อการโกง
หรื อปลอมแปลงข้อมูล
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เพื่อแลกกับบัตรของห้างสรรพสิ นค้าหรื อบัตรสมาชิ กของร้านต่าง ๆ คนทัว่ ไปยินดีกรอก
ข้อมู ลส่ วนตัว เช่ น ชื่ อและที่ อยู่ ในบัตรรั บประกันสิ นค้า และข้อมู ลอื่ น ๆ เช่ น อายุ เพศ อาชี พ
ศาสนา ฐานเงิ นเดื อน งานอดิ เรก ความสนใจต่าง ๆ เป็ นต้น บัตรลดราคาต่าง ๆ มักถู กนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิ งธุ รกิ จ การตลาด หรื อการโฆษณาโดยที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ตระหนักชัดถึงรายละเอียด
การดาเนิ นการดังกล่าว บริ ษทั จะประมวลและวิเคราะห์ ขอ้ มูลพฤติ กรรมการซื้ อของ และจัดวาง
สิ นค้าตามพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อ เช่ น หากผูท้ ี่ซ้ื อเบียร์ มกั ซื้ อผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปของผูใ้ หญ่ดว้ ย ก็จะจัด
เบี ยร์ และผ้าอ้อมสาเร็ จรู ปของผูใ้ หญ่อยู่ด้วยกัน หรื อในร้ านสะดวกซื้ อ เช่ น เซเวนอีเลฟเวน (7Eleven) ก็จะวางสิ นค้าในสาขาต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปตามสภาพสถานที่ ลักษณะและ
ความสนใจของกลุ่มลูกค้าหลัก เป็ นต้น
ในการวิเคราะห์ทาตลาดเพื่อเสนอรายการสิ นค้าเฉพาะบุคคล บริ ษทั จะบันทึกข้อมูลส่ วนตัว
เช่น รายการสิ นค้า จานวน และวันเวลาที่ซ้ื อ ซึ่ งสิ นค้าบางประเภทอาจเป็ นสิ นค้าที่ผซู ้ ้ื อกระดากใจที่
จะให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ เช่น สุ รา บุหรี่ ยาบางประเภท หนังสื อหรื อวิดีโอบางเรื่ อง อุปกรณ์บางอย่าง เป็ นต้น
ซึ่ งการบันทึกรายการและพิจารณารายละเอียดเช่ นนี้ หลายคนอาจไม่ทราบและอาจรู ้สึกตกใจและ
ตะขิดตะขวงใจได้
การวิเคราะห์พฤติกรรมเช่นนี้ อาจทาให้หลายคนรู ้สึกว่าเป็ นการคุ กคามความเป็ นส่ วนตัว
และไม่สะดวกใจที่จะให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของตนในลักษณะดังกล่าว แต่บริ ษทั ต่าง ๆ ก็มกั
โต้แย้งว่าการทาตลาดและกาหนดกลุ่มเป้ าหมายอย่างละเอียด เป็ นประโยชน์แก่ลูกค้าและลดเวลาใน
การเลือกหาสิ นค้า ลูกค้าจะได้สินค้าในราคาประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงสิ นค้าด้วย บาง
บริ ษทั รายงานถึ งการลดค่าจ่ ายในการส่ ง รายการสิ นค้าหรื อเอกสารประชาสั มพันธ์ ใ ห้กบั ลู ก ค้า
เนื่องจากได้รายชื่อกลุ่มที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้าที่ตรงเป้ าหมายมากกว่า และลดการส่ งอีเมลขยะแก่กลุ่ม
ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมาย
ในช่ วงแรกของการเริ่ มใช้ประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การเมื่อหลายปี ก่อน
บริ ษทั และเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ได้แสดงข้อความเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของลู กค้าหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การอย่างชัดเจน ลู กค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การหลายคนไม่ได้ตระหนักถึ งหรื อคาดไม่ถึงว่าบริ ษทั
หรื อเว็บไซต์ต่าง ๆ จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตนไปมากกว่าการขายและทาบัญชี ทวั่ ไป บาง
บริ ษทั ถึงกับขายข้อมูลของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การของตนให้กบั บริ ษทั อื่นด้วย
ในปั จจุ บนั เว็บไซต์ ผูใ้ ห้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต บริ ษทั และผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าส่ วนใหญ่ มัก
แสดงข้อความเกี่ ยวกับข้อมูลที่รวบรวมและการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทั้งยังปฏิ บตั ิตาม
การอนุ ญาตหรื อความยินยอมของลู กค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การว่าให้ใช้หรื อไม่ให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวหรื อ
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เลือกรับหรื อไม่รับจดหมายหรื ออีเมลโฆษณาต่าง ๆ เนื่องจากกฎหมายให้ความคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
มากขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ ที่ สู ง ขึ้ น ทั้ง ทางด้า นฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ความจุ และ
ความเร็ วในการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ทาให้สามารถระบุกลุ่มเป้ าหมายและแนะนารายการสิ นค้า
ส่ วนตัวได้อย่างละเอียดขึ้นโดยประมวลและวิเคราะห์จากรายการสิ นค้าที่เคยซื้ อหรื อบริ การที่เคยใช้
ทั้งของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การรายอื่นที่มีรูปแบบการซื้ อที่คล้ายคลึงกัน ทาให้สามารถนาเสนอบริ การ
ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจแก่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งลู กค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะชอบการบริ การ
หรื อคาเสนอแนะเช่นนี้ และไม่รู้สึกถึงการคุกคามความเป็ นส่ วนตัวเท่าไรนัก
แต่ในขณะเดียวกัน การตลาดในบางรู ปแบบ ก็ก่อให้เกิดประเด็นคุกคามความเป็ นส่ วนตัว
ได้ หากลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การรับรู ้ถึงเบื้องหลังการนาเสนอบริ การ เช่น เว็บไซต์บางแห่งเสนอสิ นค้า
ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การแตกต่างกันไปตามตาแหน่งที่อยูท่ ี่แตกต่างกัน เช่น เสนอขายเสื้ อผ้ารู ปแบบหนึ่ ง
แก่ ผูใ้ ช้บริ การที่ อยู่ใ นเมื อง และอี กรู ปแบบหนึ่ งสาหรั บลู กค้าที่ อยู่ใ นชนบท บางเว็บไซต์เสนอ
ส่ วนลดให้กบั ลูกค้าที่เข้าเยีย่ มชมเป็ นครั้งแรกโดยอาจสังเกตจากคุกกี้ หากลูกค้าใช้เวลาในการเลื อก
ซื้ อสิ นค้ามาก เว็บไซต์อาจเสนอบริ การพิเศษเพิ่มเติม เช่ น ของแถม หรื อ บริ การส่ งให้โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย เพื่อเร่ งรัดปิ ดการขาย เป็ นต้น
ผูใ้ ช้บริ การหลายคนไม่ทราบว่า เว็บไซต์สามารถระบุ ตาแหน่ ง ที่ อยู่ของลู กค้าได้ค ร่ า วๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อเรี ยกใช้เว็บไซต์จากโทรศัพท์มื อถื อ หรื อคาดเดาเพศของผูใ้ ช้บ ริ การจาก
พฤติกรรมการคลิกเมาส์ (Mouse) คงเป็ นเรื่ องน่าตกใจและไม่คาดคิดสาหรับผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไป หาก
เว็บไซต์มีนโยบายการขายสิ นค้าแบบเฉพาะบุคคล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เพื่อเสนอสิ นค้าและปรับ
ราคาให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงิ นของลู กค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ เช่ นเดี ยวกับผูข้ ายสิ นค้าในห้าง
ร้านซึ่ งปรับราคาขายหรื อนาเสนอสิ นค้าโดยการคาดเดาศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าจาก
เสื้ อผ้า ท่าที และคาพูด (2)
2.4.2. การแลกความเป็ นส่ วนตัวกับบริการฟรี
บางห้า งร้ า นให้ส่ วนลดแก่ ผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่ ใช้บ ตั รของห้างซึ่ ง หมายถึ ง ผูใ้ ช้บ ตั รยินยอมให้
ติดตามการซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ เช่น บัตรสมาชิ กของห้างสรรพสิ นค้าและร้านอาหาร ธุ รกิจบาง
ประเภทเสนอให้ใช้บริ การต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
อ่านและเก็บอีเมล สื บค้นข้อมูล เข้าร่ วมเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เล่นเกม เป็ นต้น แต่ตอ้ งยินยอมรับ
ข้อความโฆษณา หรื อถูกติดตามการกิ จกรรมหรื อพฤติกรรมบนเว็บไซต์ เช่น จีเมล์ (Gmail) ของกู
เกิล (Google) ให้บริ การรับส่ งอีเมล ที่เก็บข้อมูล ปฏิทิน โดยแลกกับความยินยอมให้ตรวจสอบอีเมล
หรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่เราจัดเก็บ
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บริ ก ารเหล่ า นี้ มี ข ้อ ดี ห ลายประการ เช่ น เราไม่ ต้อ งส ารองข้อ มู ล เอง สามารถเรี ย กดู
แฟ้ ม ข้อ มู ล หรื อ อี เ มลจากที่ ไ หนก็ ไ ด้ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เราสามารถแลกเปลี่ ย น
แฟ้ มข้อมูลและประสานงานกับเพื่อนร่ วมงานที่อยูใ่ นที่แตกต่างกันหรื อห่ างไกลกันได้อย่างง่ายดาย
แต่บริ การเหล่านี้ ก็มีขอ้ เสี ยด้วยเช่นกัน หากระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ล่ม หรื อมีปัญหาทางเทคนิ ค
ณ บริ ษทั ที่เก็บข้อมูล เราก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ประการสาคัญคือ ประเด็นของ
ความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัย เราไม่ได้เป็ นผูเ้ ดียวที่เข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เราสร้างขึ้น ข้อมูลของ
เรามีความเสี่ ยงต่อการสู ญหาย การขโมย การรั่วไหล และการนาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ควร
โดยส่ วนใหญ่แล้ว ผูใ้ ช้มกั ไม่ค่อยจะอ่านข้อตกลงที่ทางผูใ้ ห้บริ การแจ้งก่อนตกลงใช้งาน
บางคนยอมแลกความเป็ นส่ วนตัวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนตัวอื่น ๆ โดย
ไม่มองว่าเป็ นการล่วงล้ าความเป็ นส่ วนตัว หลายคนไม่เข้าใจถึงความเป็ นไปได้ในการใช้ประโยชน์
ข้อมูลส่ วนตัวหรื อสิ่ งที่แอบแฝงมากับบริ การเหล่านี้และผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้
ดังนั้น ผูท้ ี่ ประกอบอาชี พทางด้านคอมพิวเตอร์ ควรตระหนักถึ งความเสี่ ยงต่า ง ๆ ที่ อาจ
เกิดขึ้นได้ในการออกแบบและพัฒนาระบบที่ปลอดภัยเพื่อป้ องกันข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลที่
จัดเก็บในลักษณะที่ให้เข้าถึงแบบออนไลน์ได้
2.4.3. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนตัวในโลกออนไลน์ และความเสี่ ยงทีพ่ งึ ตระหนัก
ค าโฆษณาของเว็บ ไซต์ยู ทู บ (You Tube) ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ส าหรั บแลกเปลี่ ย นวิดีโอผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ฟรี ที่ ว่ า “Broadcast Yourself.” ชัก ชวนให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ การเผยแพร่ วิ ดี โ อของตนเอง
ออกอากาศผ่านยูทูบ สะท้อนแนวความคิดของคนรุ่ นใหม่ในการใช้อินเทอร์ เน็ตและการเข้าสังคม
ออนไลน์ ซึ่ งคนรุ่ นเก่ า อาจมองว่า ค่ อนข้า งเสี่ ยงต่ อความปลอดภัย คนรุ่ นใหม่คุน้ เคยกับการถู ก
ถ่ายภาพหรื อวิดีโอและถู กตามรอยโดยอุปกรณ์ สื่อสารต่าง ๆ มากกว่าคนรุ่ นเก่า คนรุ่ นใหม่ถูกใจ
บริ การนาเสนอสิ นค้าเฉพาะตัวซึ่ งเกี่ยวพันกับการตามรอยหรื อวิเคราะห์พฤติกรรม และมักไม่เข้าใจ
ถึงความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ในภายหลัง เมื่อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวต่อสาธารณะมาก
เกินไป
หลายคนโดยเฉพาะเยาวชนใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์เป็ นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดง
ตัวตน นิ นทา ระบายอารมณ์ คลายความเหงา เล่นเกม เผยแพร่ ภาพถ่ายและวิดีโอ หาเพื่อน นัดพบ
ปลุ ก ม็อ บหรื อ กระตุ ้น มวลชนในเรื่ อ งทางการเมื อ งหรื อ ศาสนา และอื่ น ๆ อี ก มากมาย หลาย
พฤติกรรมแสดงให้เห็ นถึ งการไม่ระมัดระวังตัว ไม่ตระหนักถึ งอันตราย ความอ่อนประสบการณ์
และโลกทัศน์ที่คบั แคบตื้นเขิน เช่น การเผยแพร่ ภาพโป๊ ของตนเองโดยคิดว่าผูท้ ี่เข้าดูภาพนั้นมีเพียง
เฉพาะเพื่อนของตนเองเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ ง หากไม่ระมัดระวังในเรื่ องการกาหนดนโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวและการเลือกรับเพื่อน ผูท้ ี่เข้าเยี่ยมชมหรื อเข้าดู อาจเป็ นอาชญากรหรื อแม้ไม่เป็ น
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อาชญากรแต่ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผเู ้ ผยแพร่ ได้ บางคนอาจมีเพื่อนที่ไม่เคยรู ้จกั หรื อพบปะกัน
เลยเป็ นจานวนหลายร้อยคน แต่ไม่เคยคิดถึ งเงื่ อนไขการเปิ ดเผยข้อมูลในฐานะเพื่อนที่จะสามารถ
เข้าถึ งข้อมู ลส่ วนตัวได้ ในขณะที่ บางคนระมัดระวังเพียงพอที่ จะเลื อกรั บเฉพาะคนที่ตนเองรู ้ จกั
เท่านั้น
จานวนผูอ้ ่านบล็อกและผูด้ ูวิดีโอหรื อภาพถ่ายในอินเทอร์ เน็ต สามารถเพิ่มจานวนได้อย่าง
รวดเร็ วหากเป็ นที่นิยม จนในบางครั้งผูเ้ ผยแพร่ อาจคาดไม่ถึง และผูเ้ ผยแพร่ บล็อกอาจเป็ นที่รู้จกั ทัว่
ประเทศหรื อทัว่ โลกในชัว่ ข้ามคืน นอกจากนี้ ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดูภาพและวิดีโอ หรื ออ่าน
บล็อก อาจรายงานกลับไปยังผูเ้ ผยแพร่ บล็อก ทาให้ผเู ้ ยีย่ มชมรู ้สึกไม่สะดวกใจที่มีบุคคลอื่นทราบว่า
ตนเองเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดูภาพและวิดีโอ หรื ออ่านบล็อกนั้น ๆ คนส่ วนใหญ่ตอ้ งการทราบข้อมู ล
ของผูอ้ ื่น แต่ไม่ตอ้ งการให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลของตนในทานองเดียวกัน
ต้นไม้แสดงความสัมพันธ์ของครอบครัวหรื อเพื่อนในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เป็ นที่นิยม
อย่างมาก บางคนเปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ ย วกับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิ กของครอบครั วของตนใน
เว็บไซต์สังคมออนไลน์ บางคนเปิ ดเผยข้อมูลระบุตวั ตน เช่น นามสกุลก่อนแต่งงานของมารดา วัน
เดื อนปี เกิ ด สถาบันการเงิ น เช่ น ธนาคาร บริ การบัตรเครดิ ต บริ การสิ นเชื่ อ และโรงพยาบาลใช้
ข้อมูลเหล่านี้ ในการตรวจสอบระบุบุคคล เราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวัน
เดือนปี เกิด และนามสกุลก่อนแต่งงานของมารดาได้ ดังนั้น จึงพึงระมัดระวังในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ระบุตวั ตนในทานองนี้
ความเสี่ ยงต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ควรตระหนักโดยทั้งผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การ และผูพ้ ฒั นา
ระบบ เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันทุกฝ่ าย รวมทั้งต้องมีการอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ าย
และกาหนดนโยบายที่ชดั เจนเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงหรื อลดปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
2.4.4. ทะเบียนข้ อมูลสาธารณะและความเป็ นส่ วนตัว
รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทะเบียนราษฎรซึ่ งถื อเป็ นข้อมูลสาธารณะ หน่ วยงานของรั ฐจะต้อง
สามารถแสดงทะเบี ย นดัง กล่ า วต่ อสาธารณะ เช่ น รายชื่ อที่ อยู่ใ นทะเบี ย นบ้า นในการเลื อ กตั้ง
ทะเบียนสมรส ข้อมูลการหย่า การเป็ นเจ้าของที่ดิน อัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานของ
รัฐ การจับกุมผูต้ อ้ งหา พินยั กรรม ทะเบียนบุคคลล้มละลาย เป็ นต้น ข้อมู ลเหล่านี้ ใช้ประโยชน์โดย
ธนาคาร ทนายความ นักสื บเอกชน นายหน้าซื้ อขายที่ดิน และบุคคลอื่น ๆ มากมาย ในขณะที่การ
ค้นหาข้อมูลตามเว็บไซต์ของหน่ วยงานต่าง ๆ ง่ายและสะดวกขึ้น หลายคนเริ่ มหาข้อมูลด้วยความ
สนใจส่ วนตัว ทาวิจยั เพื่อความสนุ ก ค้นหาความลับบางประการ และในบางครั้งก็อาจละเมิดความ
เป็ นส่ วนตัวหรื อคุกคามความปลอดภัยของผูอ้ ื่นได้
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ข้อมูลสาธารณะบางอย่าง เช่น หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด และที่อยู่ เป็ นข้อมูล
ส่ วนตัวที่ควรเก็บรักษาไว้ให้ดีและรับรู ้ กนั เฉพาะผูท้ ี่ไว้วางใจได้ เพราะเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
ค้นหาต่อยอดถึ งข้อมูลส่ วนตัวอื่น ๆ สามารถนาไปใช้ในการสื บค้นข้อมูลในหน่ วยงานต่าง ๆ ได้
หลากหลาย เช่ น การระบุสถานที่ทางาน บัญชี เงิ นเดื อน รายงานรายการใช้จ่ายบัตรเครดิ ต ประวัติ
การขับขี่ การปลอมแปลงเอกสาร การแอบอ้างสิ ทธิ์ และอื่น ๆ
ระบบสมาร์ ทการ์ ด (Smart Card) และฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการเชื่ อมต่อ
ทางอินเทอร์ เน็ต ทาให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรั ฐทา
ได้สะดวกรวดเร็ วและทัว่ ถึงมากขึ้น การคัดสาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนหรื อสู ติบตั ร สามารถ
ทาได้ ณ อาเภอไหนก็ได้ทวั่ ประเทศ การข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถทาได้ง่ายขึ้น
เจ้า หน้า ที่ ส ามารถพิ ม พ์ข ้อ มู ล บัต รผ่า นแดนได้โ ดยเพี ย งแค่ ร ะบุ ห มายเลขบัต รประชาชนและ
ตรวจสอบหน้าตาผูร้ ้องขอบัตรผ่านแดนกับภาพที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลออนไลน์ เป็ นต้น
ในสมาร์ ทการ์ ดสามารถเก็บข้อมู ลได้มากมาย เช่ น ข้อมู ลเชื้ อชาติ สัญชาติ การจ้างงาน
ประวัติสุขภาพ ภาษี ฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลทางชี วภาพที่ใช้ในการระบุตวั ตน
เช่น ลายนิ้วมือ หรื อภาพถ่ายเนื้ อเยื่อรอบรู ม่านตา เป็ นต้น ในอดีตอาจต้องใช้บตั รหลายใบประกอบ
กันในการทาธุ รกรรมบางประเภท ในปั จจุบนั ใช้เพียงบัตรสมาร์ ทการ์ ดใบเดียว การระบุตวั ตนโดย
ใช้สมาร์ ทการ์ ดร่ วมกับรู ปภาพบนบัตรทาให้ยากต่อการปลอมแปลงและเลียนแบบ
อย่างไรก็ดี การ์ ดที่มีชิปฝั งตัวอยู่ภายในหรื อแถบแม่เหล็กที่สามารถเก็บข้อมูลส่ วนตัวได้
เป็ นจ านวนมาก อาจเสี่ ย งต่ อ การน าไปใช้ใ นทางที่ ผิ ด หรื อ ไม่ เ หมาะสมได้ คนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี
เครื่ องมืออ่านการ์ ดเหล่านั้น และมักไม่ทราบว่ามีการเก็บข้อมูลอะไรภายในการ์ ดบ้าง หรื อการใช้
การ์ ดดังกล่าวจะให้ขอ้ มูลอะไรออกไปบ้าง แม้ยากต่อการปลอมแปลง แต่หากถูกขโมยไปและผูท้ ี่
เข้าถึงเครื่ องมืออ่านข้อมูลภายในการ์ ดได้ก็จะสร้างความเสี ยหายได้เช่นกัน
การใช้อุปกรณ์ ดิจิทลั และระบบคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ช่ วยลดขั้นตอนในการบริ หารจัดการ
หน่ วยงานและฐานข้อมูล และช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ด้วยเหตุที่การเข้าถึงข้อมูล
กระทาได้อย่างง่ ายดายในยุคดิ จิทลั นี้ หน่ วยงานต่าง ๆ ที่จดั เก็บดู แลข้อมูลควรระมัดระวังไม่ ให้
ข้อมู ลรั่ วไหล ทั้งยังควรตระหนักและถื อเป็ นหน้าที่ ในการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าของ
ข้อมูล ไม่ใช้ไปในทางที่ผดิ หรื อไม่สมควร และหลีกเลี่ยงในการแสดงข้อมูลประเภทนี้ ต่อสาธารณะ
โดยไม่ จ าเป็ น ประชาชนควรระมัด ระวัง ในการแสดงหรื อ ให้บ ัต รประจ าตัว ประชาชน บัต ร
ข้าราชการหรื อพนักงานของรัฐ หนังสื อเดินทาง หรื อใบขับขี่ แก่บุคคลอื่น รวมถึงการทาสาเนาและ
การรั บ รองส าเนาถู ก ต้องของเอกสารเหล่ า นี้ ซ่ ึ ง มัก ใช้เป็ นหลักประกันในการท าสัญญาหรื อทา
ธุ รกรรมต่ า ง ๆ โดยเฉพาะกับ สถาบันการเงิ น เช่ น ธนาคาร หรื อหน่ วยงานให้สิ นเชื่ อ เป็ นต้น
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นอกจากนี้ บัตรเหล่านี้มกั ถูกใช้เป็ นของประกันในการเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรื อการยืมสิ่ งของซึ่ ง
เป็ นการไม่สมควร แต่ก็กระทากันโดยทัว่ ไปทั้งในสถานที่ของเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
2.4.5. ข้ อมูล การสู ญหายและการขโมย
โดยทัว่ ไปแล้ว การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นมักมีความเสี่ ยงในการสู ญหายและถูกขโมย
อาชญากรอาจขโมยข้อ มู ล ส่ ว นตัว ได้ โ ดยบุ ก รุ กเข้า ไปในระบบคอมพิ ว เตอร์ ขโมยเครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อุ ป กรณ์ ส ารองข้อ มู ล เช่ น ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ซี ดี หรื อ หน่ ว ยความจ าแฟลช (Flash
Memory) เป็ นต้น อาชญากรอาจได้ขอ้ มูลจากการซื้ อขายข้อมูล การปลอมแปลงเสแสร้งเป็ นผูม้ ีสิทธิ์
ในข้อมูล หรื อการติดสิ นบนเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลข้อมูล
การขโมยข้อมูลส่ วนตัวของบุ คคลอื่ น การแอบอ้างหรื อปลอมแปลงเป็ นบุ คคลอื่ น การที่
ผูด้ ู แลข้อมู ลส่ วนตัวของบุ คคลอื่ นหรื อบุ คคลใดได้ขอ้ มู ลส่ วนตัวของบุ คคลอื่ นมาโดยการโกหก
หลอกลวงหรื อไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล แล้วขายข้อมูลนั้นให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการ ถือเป็ น
ความผิดทางจริ ยธรรมและกฎหมาย การที่ขอ้ มูลส่ วนตัวตกไปอยู่ในมือของผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ์ ในข้อมูล
ซึ่ งมักไม่รับผิดชอบหรื อไม่ระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูลที่ได้มา ทาให้เสี่ ยงต่อความปลอดภัยของ
เจ้าของข้อมูลเอง ขั้นต่าก็คือการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว ขั้นสู งอาจเป็ นได้ถึงอาชญากรรม ซึ่ งเป็ น
อันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สินได้
สปายแวร์ (Spyware) คื อซอฟต์แวร์ สายลับที่ ลกั ลอบรวบรวมข้อมู ลกิ จกรรมต่าง ๆ และ
ข้อมูลอื่น ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ และส่ งข้อมูลดังกล่าวไปยังผูต้ ิดตั้ง หรื อ
ปล่อยสปายแวร์ ให้กบั ผูใ้ ช้คนอื่นโดยผูใ้ ช้บริ การไม่รู้ตวั ตัวอย่างข้อมูลที่มกั รวบรวมโดยสปายแวร์
คือ พาสเวิร์ด (Password) หรื อรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หมายเลขบัตรเครดิตที่พิมพ์
โดยผูใ้ ช้บริ การ เป็ นต้น นอกจากนี้ บางเว็บไซต์ไม่ได้ตรวจสอบผูม้ ีสิทธิ์ เข้าถึงหรื อใช้งานข้อมูลโดย
ละเอียด ทาให้มีผแู ้ อบอ้างปลอมแปลงเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เข้าใช้งานได้
ลู ก ค้า ของธนาคาร สายการบิ น บริ ษ ัท โทรศัพ ท์ และองค์ก รธุ ร กิ จ บางองค์ก ร มี บ ัญ ชี
ผูใ้ ช้งานของตนเองบนระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กร และสามารถเข้าใช้บริ การแบบออนไลน์ได้
หากมี หมายเลขบัญชี และข้อมู ล บางอย่า งก็ อาจแอบอ้า งเป็ นบุ ค คลนั้น หรื อเปิ ดใช้บ ริ ก ารบัญ ชี
ผูใ้ ช้งานออนไลน์หากลู กค้ายังไม่เคยเปิ ดใช้บริ การมาก่ อน แล้วรวบรวมข้อมูลของบัญชี ผูใ้ ช้ง าน
หรื อกระทาการบางอย่างเพื่อประโยชน์ของตน แนวทางการแก้ไข คือ ลูกค้าควรเปิ ดใช้บริ การบัญชี
ผูใ้ ช้งานออนไลน์และเปลี่ ยนรหัสผ่านทันที หรื อองค์กรนั้น ๆ ปรับปรุ งวิธีการตรวจสอบผูม้ ีสิทธิ์
เข้าถึ งหรื อใช้งานระบบให้มนั่ ใจก่ อนเปิ ดใช้งาน เช่ น สอบถามข้อมู ลส่ วนตัวที่ ไม่เป็ นที่ เปิ ดเผย
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ตัวอย่างคาถามที่เป็ นที่นิยม เช่น นามสกุลเก่าของมารดาของลูกค้า ชื่ อคุณครู คนแรก หรื อ ให้ลูกค้า
ตั้งคาถามและคาตอบเอง เป็ นต้น
ตัวอย่า งเทคโนโลยีที่ ป้ องกันข้อ มู ล ส่ วนตัว เช่ น การเข้ารหัส (Encryption) การติ ดตาม
คอมพิวเตอร์ ที่สูญหายหรื อถูกขโมยด้วยระบบระบุตาแหน่งจีพีเอส และสามารถเข้ารหัสข้อมูล กูค้ ืน
ข้อมูล หรื อลบแฟ้มข้อมูลจากระยะไกลได้ เป็ นต้น
ข้อความ ภาพ หรื อวิดีโอที่ส่งในระบบอีเมลหรื อโทรศัพท์มือถือวันนี้ จะคงอยูใ่ นฐานข้อมูล
ของระบบในอีกหลายเดือนต่อมา เมื่อมีการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลของหน่วยงานใด ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน เราไม่สามารถปกป้ องข้อมูลส่ วนตัวของเราเองในฐานข้อมูลนั้น ๆ
ได้ หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลนั้นไม่ให้ถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรื อไม่สมควร ผู ้
เก็บรักษาข้อมูลจะต้องตระหนักถึงความเสี่ ยงต่าง ๆ และเตรี ยมพร้อมในการดูแลรักษาข้อมูล พร้อม
ทั้งปรับปรุ งนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้ทนั สมัยรองรับเทคโนโลยีและภัยคุกคาม
ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และให้ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ
ในการรักษาความปลอดภัยที่ เหมาะสม แต่ในความเป็ นจริ ง หลายหน่ วยงานไม่ได้ตระหนัก และ
เตรี ยมพร้อมอย่างเพียงพอ ทาให้ขอ้ มูลนั้นเสี่ ยงต่อการรั่วไหลและการขโมย
2.4.6. ความเป็ นส่ วนตัวกับเด็กและเยาวชน
หัวข้อย่อยนี้ เกี่ยวพันกับประเด็นของครอบครัวที่สืบเนื่ องมาจากเครื่ องมือในการเฝ้าระวัง
หรื อติดตามเด็กและเยาวชนที่เริ่ มมีให้เลือกใช้แพร่ หลาย และความเสี่ ยงในการเข้าร่ วมกิจกรรมบน
เว็บของเด็กและเยาวชน
พ่อแม่และผูป้ กครองส่ วนใหญ่ก ังวลเกี่ ย วกับสวัส ดิ ภาพ ความปลอดภัย และความเป็ น
ส่ วนตัวของบุตรหลานหรื อผูเ้ ยาว์ในความดู แล ความเสี่ ยงเหล่านี้ เพิ่มเป็ นเท่าตัวเมื่อผูเ้ ยาว์สามารถ
เข้าถึงเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ด้วยประสบการณ์ ที่มากกว่า ผูใ้ หญ่สามารถวินิจฉัยสถานการณ์ และ
ตัดสิ นใจได้ดีกว่าผูเ้ ยาว์ในการให้หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่ วนตัวกับบริ การหรื อส่ วนลดบางอย่างที่
บริ ษทั ให้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตต่าง ๆ เสนอ ผูเ้ ยาว์มกั ไม่ค่อยเข้าใจถึ งความเสี่ ยงและข้อเสี ยที่ อาจ
เกิ ดขึ้ นได้ ผูท้ ี่ ชอบลวนลามผูเ้ ยาว์และผูค้ า้ เด็กหรื อโสเภณี เด็กส่ วนหนึ่ งใช้เว็บในการค้นหาและ
ล่อลวงเด็กและเยาวชน โดยสร้างความสนิทสนมและไว้วางใจ พูดคุยผ่านทางอีเมลและการสนทนา
ออนไลน์ และนัดพบในที่สุด ผูเ้ ยาว์มกั ไม่ระมัดระวังในการให้ขอ้ มูลประวัติส่วนตัวซึ่ งอาจเปิ ดเผย
ให้ติดตามและระบุบุคคลได้ เช่น งานอดิเรก สถานที่ที่นิยมเดินทางไป ร้านค้าหรื อสิ่ งของที่ชื่นชอบ
ชื่ อเล่น ชื่ อของเพื่อน และอื่น ๆ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่ตรวจสอบอายุของสมาชิ ก แม้กระนั้น ผูเ้ ยาว์
อาจโกหกเรื่ องอายุหรื อป้ อนวันเดือนปี เกิดเท็จเพื่อให้สามารถเข้าใช้บริ การออนไลน์ได้
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ในปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ บนั ทึกและรายงานกิ จกรรมการเยี่ยมชมเว็บและการทากิ จกรรม
ออนไลน์ ข องเด็ กและเยาวชนให้แก่ ผูป้ กครอง รวมทั้ง ป้ องกันเด็ กและเยาวชนจากการเยี่ยมชม
เว็บไซต์หรื อการทากิ จกรรมออนไลน์บางประการ ผูป้ กครองยุคใหม่บางคนใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในการติดตามตาแหน่งที่อยูข่ องเด็กและเยาวชนในความปกครอง เช่น บริ การติดตามตาแหน่งที่อยู่
ในโทรศัพท์มือถือหรื อเว็บไซต์ บริ การแจ้งความเร็ วในการขับขี่รถ นาฬิ กาส่ งข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ
และป้ ายอาร์ เอฟไอดี ในรองเท้าและเสื้ อผ้า ซึ่ งเหมาะกับการติดตามเด็กเล็กในที่ที่มีคนพลุกพล่าน
เป็ นต้น
ระบบเฝ้าดูและติดตามเด็กและเยาวชนตามที่กล่าวมา ช่วยเพิ่มความปลอดภัยก็จริ ง แต่เป็ น
มุมมองจากเฉพาะฝั่งผูป้ กครอง ในมุมมองของเด็กและเยาวชนเองอาจรู ้สึกถึงการล่วงล้ าหรื อละเมิด
ความเป็ นส่ วนตัว โดยเฉพาะเมื่อทราบในภายหลังว่าพ่อแม่หรื อผูป้ กครองเฝ้าดูและติดตามโดยไม่
บอกกล่าว การควบคุมติดตามและเฝ้าดูตลอดเวลาจะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนหรื อไม่
หากผูป้ กครองอาจพึ่ ง พาอุ ป กรณ์ ม ากเกิ นไป ไม่ พู ดคุ ย กัน และอาจส่ ง ผลต่ อความสั ม พัน ธ์ ไ ด้
นอกจากนี้ สัญญาณของระบบเฝ้าดูอาจถูกดักรับได้ บางครั้ง เด็กเล็กอาจทาโทรศัพท์มือถือหรื อป้ าย
อาร์ เอฟไอดีสูญหาย เด็กโตอาจรู ้วิธีสกัดกั้นระบบติดตามรอย ดังนั้น การตัดสิ นใจใช้งานเครื่ องมือ
หรื ออุปกรณ์เฝ้าระวังควรเป็ นไปอย่างรอบคอบ และพิจารณาให้ดีวา่ ควรใช้งานเมื่อใด และอย่างไร
2.5. พัฒนาการใหม่ ๆ กับความเป็ นส่ วนตัวในยุคอินเทอร์ เน็ต
ประเด็นความเป็ นส่ วนตัวในยุคอินเทอร์ เน็ตกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ยังมีดงั ต่อไปนี้
2.5.1. การแพร่ กระจายข้ อมูลส่ วนตัวโดยฟี ด
ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค (Facebook) มีการป้ อนข่าวสารต่าง ๆ ให้กบั สมาชิก
โดยฟี ด (Web Feed หรื อ News Feed) เช่น การเปลี่ยนแปลงประวัติ รายการเพื่อน รายการกิจกรรมที่
ทา ตาแหน่งที่อยู่ หรื อความเคลื่ อนไหวของสมาชิ ก แก่เพื่อนของสมาชิ ก เพื่อช่วยให้เพื่อนๆได้รับ
ข่าวสารเกี่ ยวกับสมาชิ ก ผูใ้ ช้หลายคนไม่ได้สนใจที่จะตรวจสอบประวัติหรื อติดตามกิ จกรรมของ
เพื่อนหรื อคนรู ้ จกั ที่มีเป็ นร้ อยคนตลอดเวลา แต่การส่ งรายงานความเคลื่ อนไหวของข้อมูลดังกล่าว
ให้กบั ทุ กคนทางอี เมล หรื อโทรศัพท์มือถื อนั้น ทาให้ลดระยะเวลาในการกระจายข่าวสาร และ
ข่าวสารต่าง ๆ แพร่ กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ ว และมีผูร้ ับรู ้ มากกว่าการแพร่ กระจายข่าวสาร
โดยทัว่ ไปมาก เรื่ องราวต่าง ๆ เช่ น ความเจ็บป่ วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สถานการณ์ หรื อ
กิ จกรรมต่าง ๆ อาจเป็ นที่รับรู ้ กนั แพร่ หลายมากกว่าที่เคยเป็ นมา แม้ว่าการกระจายข่าวสารอย่าง
แพร่ หลายและรวดเร็ วอาจดู เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรธุ รกิ จ แต่อาจลดทอนขอบเขตของความเป็ น
ส่ วนตัวของบุคคลให้แคบลงไปมาก และอาจกระทบถึงความปลอดภัยได้อีกด้วย (2)
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2.5.2. พินัยกรรมข้ อมูลดิจิทลั
ในยุคปั จจุบนั บัญชี ผใู ้ ช้บนอินเทอร์ เน็ตเก็บทั้งข้อมูลส่ วนตัวและข้อมูลสาคัญต่าง ๆ เอาไว้
หากผูใ้ ช้เสี ยชี วิตหรื อไม่สามารถเข้าถึ งบัญชี ผูใ้ ช้ได้เนื่ องจากป่ วยหนักเป็ นระยะเวลานาน ข้อมูล
สาคัญเหล่านั้น ก็ไม่มีใครสามารถนาออกมาใช้ได้หรื อไม่สามารถลบทิ้งได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กู
เกิลประกาศแนะนาบริ การที่มีลกั ษณะคล้ายกับพินยั กรรมข้อมูลดิจิทลั เพื่อดาเนิ นการกับบัญชี ผใู ้ ช้ที่
ไม่มีความเคลื่ อนไหว (Inactive Account Manager) และวิธีการของธนาคารซึ่ งดาเนิ นการกับบัญชี
ธนาคารที่ไม่มีความเคลื่ อนไหวนานเกิ น 1 ปี โดยผูใ้ ช้สามารถกาหนดได้ว่า หากบัญชี ไม่มีความ
เคลื่ อนไหว (inactive) นานเกิ นระยะเวลาที่ ก าหนด เช่ น 3 เดื อน หรื อ 12 เดื อน กู เกิ ล สามารถ
ดาเนินการบางอย่างแทนผูใ้ ช้ได้ เช่น ลบข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ แจ้ง เตื อ นไปยัง บุ ค คลที่ ผู ้ใ ช้
เชื่อถือ (trusted contacts) แชร์ ขอ้ มูลส่ วนตัวไปยังบุคคลที่เชื่อถือได้ เป็ นต้น (55)
2.5.3. การติดตาม เฝ้าสั งเกต ตรวจค้ น และตรวจสอบด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเหลือในการติดตาม เฝ้าสังเกต ตรวจค้น และตรวจสอบ
มากมายดังต่อไปนี้
2.5.3.1. การตามรอยบุคคล สั ตว์ และสิ่ งของ
ในปั จจุบนั มีอุปกรณ์ หลายประเภทที่สามารถใช้ในการติดตามรอยของบุคคล สัตว์ และ
สิ่ งของ เช่ น ระบบระบุตาแหน่ งด้วยดาวเทียม (GPS หรื อ Global Positioning System) หรื อระบบ
ติดตามด้วยดาวเทียม โทรศัพท์มือถื อ บาร์ โค้ด (Barcode) หรื อแถบเส้นแทนฉลาก อาร์ เอฟไอดี
(RFID หรื อ Radio Frequency Identification) ป้ ายอิเล็กทรอนิ กส์ แทนฉลากที่ใช้คลื่ นวิทยุใ นการ
อ่านข้อมูล และอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่เอื้อให้สามารถพัฒนาโปรแกรมงานประยุกต์ใหม่ ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
สัมพันธ์ กบั ตาแหน่ งที่อยู่ของผูใ้ ช้บริ การ วัตถุ หรื อตาแหน่ งที่ อยู่ที่สนใจ เช่ น การแสดงรายการ
ร้านอาหาร ร้านค้า โรงพยาบาล ตูเ้ อทีเอ็ม และสถานีเติมน้ ามันในบริ เวณที่ผใู ้ ช้บริ การอยูใ่ นขณะนั้น
การแสดงรายการสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหรื อบริ เวณที่ผใู ้ ช้บริ การจะเดิ นทางไป ระบบติดตาม
ตาแหน่งที่อยูข่ องผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลหรื อติดตามเด็กเล็กที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรื อติดตามสัตว์ที่
สู ญหาย ระบบนาส่ งกระเป๋ าในสนามบิน ระบบจัดการรายการสิ นค้าในร้านหรื อในคลังสิ นค้า ระบบ
จัดการผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตหรื อการขายส่ งหรื อการขนส่ งสิ นค้า ระบบควบคุมหุ่ นยนต์ ระบบ
นาร่ องยานพาหนะ เช่ น รถยนต์ เรื อ หรื อเครื่ องบิน ระบบระบุตาแหน่ งยานพาหนะกรณี สูญหาย
ระบบตรวจสอบรายงานการจราจรและแนะน าเส้ น ทางเลี่ ย งการจราจร ระบบเตื อ นทาง
โทรศัพท์มือถือหรื อเว็บไซต์สังคมออนไลน์เมื่อพบอุปกรณ์สื่อสารของเพื่อนที่อยูใ่ กล้ๆ ระบบระบุ
ตาแหน่งผูใ้ ช้บริ การโดยอัตโนมัติเมื่อเรี ยกใช้บริ การฉุ กเฉิ นด้วยโทรศัพท์มือถือ ระบบเตือนภัยผ่าน
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โทรศัพท์มือถื อ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ แบบพกพาอื่น ๆ เมื่ออยูใ่ นบริ เวณที่เกิ ด
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม หรื อสึ นามิ
การเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติ กรรมและรู ปแบบการเดิ นทาง หรื อการเคลื่ อนที่ ของบุ คคล
สัตว์ และสิ่ งของนี้ จะช่วยให้สามารถวางแผนการจัดการการจราจร ทราบรู ปแบบการเคลื่อนที่และ
พฤติกรรมของสัตว์หายากที่ศึกษา ทราบถึงเวลาที่ชดั เจนที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามจุดต่าง ๆ ใน
โรงงาน หรื อเวลาที่ใช้ในการส่ งของหรื อขั้นตอนการขายจนถึ งมือลู กค้าปลายทาง หรื อเวลาที่คน
ทัว่ ไปใช้ในการเยี่ยมชมจุ ดต่า ง ๆ ในพิพิธภัณฑ์หรื อสวนสนุ ก ทาให้สามารถวางแผนงานหรื อ
จัดรู ปแบบ แบบแปลนโรงงาน พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก หรื อสถานที่ที่เกี่ยวข้องได้สะดวกขึ้น เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การทาสาเนาและปลอมแปลงข้อมูลภายในชิ ปอาร์ เอฟไอดี น้ นั ค่อนข้างง่าย
และเสี่ ยงต่อการรบกวนโดยซอฟต์แวร์ ไวรัสหากไม่ระมัดระวัง นอกจากนี้ การแจ้งข้อมูลตาแหน่ง
ที่อยู่หรื อระบุตวั ตนของบุคคลในที่สาธารณะ อาจเป็ นการคุกคามความปลอดภัยและละเมิดความ
เป็ นส่ วนตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปิ ดเผยข้อมูลตาแหน่งที่อยูต่ ่อคู่กรณี และขโมย เป็ นต้น
2.5.3.2. การติดตามและเฝ้ าสั งเกตการณ์ ด้วยเว็บแคม กล้ องวิดีโอ กล้ องถ่ ายรู ป และ
กล้องบนโทรศัพท์มือถือ
ในปั จจุ บ นั ราคากล้องถ่ า ยรู ป และวิดีโอลดลงจนสามารถซื้ อใช้กนั ได้แพร่ หลายทัว่ ไป
ความเร็ วในการสื่ อสารด้วยระบบอินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้น เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถื อส่ วน
ใหญ่มีกล้องถ่ายรู ปและวิดีโออยู่ในตัว ในขณะที่เนื้ อที่ฮาร์ ดดิ สก์เพิ่มขึ้น แต่ราคาลดลง ทาให้การ
จัด เก็ บ ข้อ มู ล ภาพและวิ ดีโ อต่ า ง ๆ 24 ชั่ว โมงต่ อ วัน เป็ นเรื่ อ งสะดวกง่ า ยดายขึ้ น ตามสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ ติ ด ตั้ง เว็บ แคม (Web Cam หรื อ Web Camera) เพื่ อ รายงานสภาพอากาศและ
บรรยากาศท่ อ งเที่ ย ว หลายหน่ ว ยงานเริ่ ม ติ ด ตั้ง กล้อ งวิ ดี โ อเฝ้ า ระวัง ตามสถานที่ ต่ า ง ๆ เช่ น
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า สี่ แยกจราจร หรื อที่เปลี่ยวต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังและลดอาชญากรรม ระบบ
เฝ้าระวังด้วยกล้องวิดีโอสามารถใช้ในการตรวจสอบสภาพการจราจร รถที่ฝ่าไฟแดง รถที่แล่นด้วย
ความเร็ วเกิ นก าหนดหรื อทาผิดกฎจราจรอื่ น ๆ หรื อแม้แต่ระบุ ป้ายทะเบี ย นรถ กล้องที่ มีความ
ละเอียดสู งสามารถปรับ ภาพของวัตถุหรื อผูค้ นที่อยู่ไกลแม้เป็ นหลายร้ อยเมตรให้ใกล้เข้ามาโดยที่
ภาพยังคงชัดเจนได้ (zoom in)
อย่างไรก็ดี ไม่ได้มีรายงานว่าการติ ดตั้งกล้องวิดีโอเฝ้ า ระวังจะลดอาชญากรรมได้อย่า ง
ชัดเจน บางเมื องในต่างประเทศยกเลิ กการใช้งานระบบดังกล่าว และหันมาใช้การติ ดตั้งไฟในที่
เปลี่ยวและเพิ่มจานวนตารวจสายตรวจลาดตระเวนซึ่ งไม่ได้ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งแต่อย่างใด และทั้ง
ยังลดประเด็นการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวอีกด้วย (2)

91
เราอาจถูกบันทึกภาพหรื อวิดีโอเมื่อเข้าไปซื้ อสิ นค้าตามซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้านหนังสื อ หรื อ
สถานที่อื่น ๆ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเราอาจถูกจับตามอง ผูค้ นทัว่ ไปไม่ชอบการเฝ้ามองและ
ติดตาม ถ่ายรู ป หรื อบันทึกวิดีโอเช่นนี้ ผูค้ นมักรู ้สึกไม่เป็ นอิสระในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ ภายใต้การ
เฝ้ามอง อีกทั้งยังกระทบถึงสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคลอีกด้วย
โดยลาพังแล้ว การถ่ายภาพหรื อบันทึกวิดีโอบุคคลอื่นหรื อสถานที่ส่วนบุคคล ก็ก่อให้เกิ ด
ประเด็ นละเมิ ดความเป็ นส่ วนตัวได้ เมื่ อร่ วมกับ ระบบรู ้ จาหน้าตา (Face Recognition หรื อ Face
Detection) ก็จะยิ่งเพิ่มประเด็นการละเมิ ดความเป็ นส่ วนตัวขึ้ นอีกมาก ระบบรู ้ จาหน้าตาและระบุ
ตัวตนจากหน้าตาของภาพที่ อปั โหลด (upload) ขึ้ นในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เช่ น เฟสบุ ค เป็ น
ตัวอย่างหนึ่ งที่เสี่ ยงต่อการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว ผูท้ ี่อปั โหลดภาพอาจถ่ายภาพของใครก็ได้ แล้ว
อัปโหลดขึ้นบนเว็บให้เพื่อนๆดู รวมถึงการติดป้ ายระบุตวั ตน (Tag) โดยผูท้ ี่เป็ นเจ้าของหน้าตาใน
ภาพยังไม่เห็นชอบ ก็ถือเป็ นการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวเช่นกัน
นอกจากนี้ ในบางครั้ง บุคคลหนึ่ ง ๆ มีเพื่อนจานวนหลายร้ อยคน เพื่อนของคนๆหนึ่ งอาจ
ไม่ได้เป็ นเพื่อนของอีกคนหนึ่งก็ได้ แต่ระบบป้ องกันความเป็ นส่ วนตัวในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ยงั
ไม่ละเอียดพอที่จะป้ องกันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซบั ซ้อนดังที่กล่าวมา อีกทั้งบุคคลที่ใช้งาน
ระบบก็ไม่ได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวด้วย การติดป้ ายระบุตวั ตนลงในภาพ วิดีโอ หรื อข้อความ
ใด ๆ เพื่อให้เพื่อนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ระบบจะยินยอมให้เพื่อนทั้งหมดของผูอ้ ปั โหลดภาพ
วิดีโอ หรื อข้อความสามารถเยีย่ มชมได้ แต่เพื่อนที่ถูกระบุตวั ตนอาจไม่รู้สึกสะดวกใจในการแบ่งปั น
ดังกล่าว
การใช้งานระบบกล้องวิดีโอเฝ้ าระวังร่ วมกับระบบรู ้ จาหน้าตา มีประโยชน์ในการป้ องกัน
อาชญากรรมและเพิ่มความปลอดภัย แต่ก็มีความจาเป็ นในการกาหนดขอบเขตการควบคุ มและ
แยกแยะกรณี ที่มีความเหมาะสมและไม่เหมาะสมในการใช้งานให้ชดั เจน
2.5.3.3. การติดตามและเฝ้าสั งเกตการณ์ ด้วยภาพถ่ ายดาวเทียม
ในท านองเดี ย วกัน สมรรถนะของอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ในดาวเที ย มก็ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น มากด้ว ย
เทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ ที่ หลากหลาย ท าให้ส ามารถบันทึ ก ภาพถ่ า ยของโลกจากดาวเที ย มที่ มี
รายละเอียดสู งเพียงพอที่จะมองเห็นถนน อาคารบ้านเรื อน ยานพาหนะ ผูค้ นที่เดินไปมา สิ่ งก่อสร้าง
และพื ช ผลที่ ก าลัง เพาะปลู ก ได้อ ย่า งชัด เจน รั ฐ บาลอาจใช้ข ้อ มู ล เหล่ า นี้ ในการเพิ่ ม ภาษี ที่ ดิ น
ตรวจสอบการกระทาผิดกฎหมาย เช่น การก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้าง การบุกรุ กป่ าสงวนหรื อที่ดินต่าง ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาต และบางครั้งอาจถูกนาไปใช้ในการตรวจสอบที่ล่วงล้ าละเมิดความเป็ นส่ วนตัว
และสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
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2.5.3.4. การตรวจค้ นและเฝ้าสั งเกตการณ์ โดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ เรย์ ความละเอียดสู ง
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีใหม่ ๆ เอื้อให้สามารถตรวจค้นตัวเรา บ้านและยานพาหนะของเรา
ได้โดยที่เราไม่รู้ตวั หรื อไม่รู้สึกว่าถู กล่วงล้ ารุ กราน ตัวอย่างที่เห็ นได้ชดั คือ เทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์ที่
สนามบิน ความก้าวหน้าด้านการประมวลผลภาพและสมรรถนะคอมพิวเตอร์ ที่รวดเร็ ว ทาให้ระบบ
เอ็กซเรย์ที่สนามบิ นขนาดใหญ่ มี ความสามารถในการตรวจพบสิ่ ง ที่ ซุกซ่ อนอยู่ในกระเป๋ าและ
ร่ า งกายของผูโ้ ดยสารได้โดยไม่ต้องใช้เจ้า หน้าที่ ตรวจค้นตามร่ า งกายและยัง ให้ภาพถ่ า ยที่ เป็ น
พยานหลักฐานได้อีกด้วย ดังแสดงในรู ป 7 และรู ป 8

รู ป 7 การตรวจค้นผูโ้ ดยสารโดยเครื่ องเอ็กซ์เรย์สมัยใหม่ (56) (57)

รู ป 8 ตัวอย่างภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ของกระเป๋ าผูโ้ ดยสาร (57) (58)
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อย่างไรก็ดี มี ขอ้ ถกเถี ยงถึ งการใช้เครื่ องเอ็กซ์ เรย์ความละเอี ยดสู งนี้ ว่าละเมิ ดความเป็ น
ส่ วนตัวในแง่ที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบในระยะไกลได้โดยผูถ้ ู กตรวจสอบไม่รู้ตวั ว่ามี เครื่ อง
เอ็กซเรย์ชนิ ดนี้ ติดตั้งอยูใ่ นที่ๆผูค้ นเดินผ่าน อีกทั้งภาพที่ปรากฏแสดงถึงสิ่ งที่ปกปิ ดที่อาจก่อให้เกิด
ความอับอายได้อย่างชัดเจน รวมถึ งรู ปร่ างลักษณะภายในที่ปกติถูกปกคลุ มด้วยเสื้ อผ้าหรื อวิกผม
และหากผ่านการผ่าตัดดามเหล็กมา ภาพเอ็กซ์เรย์ก็จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นกัน
2.5.3.5. การตรวจสอบและสั งเกตการณ์ด้วยภาพถ่ ายความร้ อน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีโอด้วยความร้อนโดยกล้องแบบอินฟราเรดมีประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงในการตรวจดูไฟไหม้และเพื่อช่วยเหลือคนที่ยงั คงติดอยูใ่ นอาคาร หรื อสามารถใช้
ในการตรวจสอบการรั่วไหลของความร้อน การรั่วไหลหรื อการอุดตันของหลังคาหรื อท่อน้ าประปา
ตรวจสอบปั ญหาของระบบไฟฟ้า ดังแสดงในรู ป 9 ผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ชนิ ดนี้ สามารถตรวจสอบและ
เฝ้ า ดู ค วามเคลื่ อ นไหวของผูท้ ี่ อ ยู่ใ นยานพาหนะ บ้า น หรื อ อาคารที่ ใ ช้ก ระจกได้จากภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ซึ่ งหากไม่มีเหตุผลอันควรหรื อมีคาสั่งศาลก็ถือเป็ นการละเมิด
ความเป็ นส่ วนตัวของผูถ้ ูกเฝ้าดูได้

รู ป 9 ตัวอย่างภาพถ่ายความร้อนด้วยอินฟราเรด (59)
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2.6. แนวทางการป้ องกันข้ อมูลส่ วนบุคคลและความเป็ นส่ วนตัว
ผูใ้ ช้ให้ขอ้ มูลส่ วนตัวหลากหลายรู ปแบบแก่ เว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่ งพวกเขาคาดหวังว่าจะเก็บ
และป้ องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหล เพียงแค่ป้อนข้อมูลและคลิก ข้อมูลการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ บน
เว็บของผูใ้ ช้ก็จะถูกบันทึกและใช้ประโยชน์โดยผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ และเสิ ร์จเอ็นจิน
รวมถึงหน่วยงานของรัฐ แม้จะมีการรวบรวมข้อมูลส่ วนตัวด้วยความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล แต่ก็
ข้อมูลอาจรั่วไหลและคุ กคามต่อความปลอดภัยได้ หากนาไปใช้อย่างไม่ระมัดระวัง หรื อตกไปอยู่
ในมือของบุคคลที่ไม่เหมาะสม ในปัจจุบนั หลายเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์สังคมออนไลน์ยอมให้
ผูใ้ ช้ให้ค่าและกาหนดขอบเขตความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลในส่ วนต่างได้ แต่กระนั้นความปลอดภัย
ในการให้ค่าและกาหนดขอบเขตข้อมูลส่ วนตัวก็ข้ ึนอยูก่ บั ความพึงพอใจส่ วนบุคคล ประสบการณ์
และสถานการณ์ เยาวชนผูอ้ ่อนประสบการณ์อาจไม่ตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้หรื อ
เผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนตัวในเว็บไซต์สังคมออนไลน์
ก่อนเหตุการณ์ก่อการร้ายถล่มตึกเวิร์ลเทรดที่สหรัฐอเมริ กาในวันที่ 11 เดือนกันยายน ค.ศ.
2001 ชาวอเมริ กนั ทัว่ ไปต่อต้านการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวโดยรัฐบาล แต่หลังจากนั้น ชาวอเมริ กนั
หลายคนเริ่ มยอมรับและเต็มใจที่จะให้รัฐบาลใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่ วนตัวในการค้นหาและเฝ้ า
ระวังผูก้ ่อการร้าย
ในการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของผูบ้ ริ สุทธิ์ หน่วยงานของรัฐจาเป็ นต้องดาเนินการด้วย
ความระมัดระวัง มีหลักการและขั้นตอนที่ชดั เจน ควรมีการอบรมและแนะนาผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการใช้
อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน สะเพร่ า และละเมิดความเป็ นส่ วนตัวหรื อ
หาประโยชน์จากข้อมูลส่ วนตัวของประชาชน
แต่ ล ะบุ ค คลให้คุ ณค่ าความหมายในเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวแตกต่ า งกัน บางคนยอมให้
รายละเอียดข้อมูลส่ วนตัวต่อสื่ อสาธารณะต่าง ๆ เช่ น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บ
เป็ นต้น บางคนแสดงประวัติส่วนตัว ความคิ ดเห็ นทางการเมื อง อารมณ์ ความรู ้ สึก ภาพถ่ ายและ
วิดีโอในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ แต่บางคนไม่ยอมให้ขอ้ มูลที่อยูข่ องตนแก่บริ ษทั ที่ซ้ื อสิ นค้า บาง
คนใช้นามแฝงในการติดต่อกับผูอ้ ื่น บางคนถึงกับไม่ยอมใช้บตั รเครดิต แต่ใช้เงินสดเพื่อหลีกเลี่ ยง
การบันทึกข้อมูลการซื้ อสิ นค้า บางคนเข้ารหัสอีเมลหรื อข้อมูลที่ส่งผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
หลายฝ่ ายมี ค วามพยายามที่ จะช่ วยเหลื อ ในการจัดการดู แลและปกป้ องเรื่ อ งความเป็ น
ส่ วนตัว โปรแกรมเมอร์ อิสระหลายคนเผยแพร่ ซอฟต์แวร์ ปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวฟรี ในเว็บ บาง
หน่ วยงานเสนอให้บริ การปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวและดู แลข้อมูลส่ วนตัว องค์กรธุ รกิ จปรับปรุ ง
นโยบายและบริ การเพื่อตอบสนองต่อความต้องการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า
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ในหัวข้อย่อยนี้ จะกล่ าวถึ งแนวทางหลักในการป้ องกันข้อมู ลส่ วนบุ คคลและความเป็ น
ส่ วนตัวโดยใช้แนวปฏิบตั ิ เทคโนโลยี นโยบายการตลาด สิ ทธิ และกฎหมาย ดังต่อไปนี้
2.6.1. หลักปฏิบัติในการดูแลและป้ องกันข้ อมูล
คนทัว่ ไปไม่ได้ตระหนักว่าการรั่วไหลของข้อมูลส่ วนตัวบางประการอาจส่ งผลเสี ยหรื อ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองได้ ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานที่ดูแลข้อมูลที่จะต้องรับผิดชอบ
ในการวางแผนและพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้อง หลักปฏิบตั ิในการป้ องกันข้อมูลส่ วนตัวที่พฒั นาขึ้น
โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวและใช้ใ นหลายประเทศในทวีปอเมริ ก าและยุโรป (Fair
Information Practices) มีดงั ต่อไปนี้ (60)
1)
รวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จาเป็ น แจ้งให้บุคคลที่ เกี่ ยวข้องทราบเมื่ อมี ก าร
รวบรวมข้อมูลระบุตวั ตนและแจ้งให้ทราบว่าจะนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไร
2)
สอบถามความยินยอมหรื อขออนุ ญาตใช้ขอ้ มูลจากเจ้าของข้อมูลหรื อผูม้ ี
สิ ทธิ หรื ออานาจในการให้ขอ้ มู ลนั้น เจ้าของข้อมู ลควรรั บทราบเกี่ ยวกับการรวบรวมข้อมู ลและ
นโยบายที่เกี่ ยวข้อง เช่ น นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไร และมีสิทธิ ที่จะตัดสิ นใจว่าควรให้ใช้
ประโยชน์ขอ้ มูลหรื อไม่
3)
กาหนดนโยบายให้เจ้าของข้อมูลสามารถมีตวั เลือกในการควบคุมการนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยทัว่ ไปมีสองลักษณะ ลักษณะแรกคือการกาหนดตัวเลือกอัตโนมัติเป็ น
ไม่ยินยอมให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัว เว้นเสี ยแต่วา่ จะได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน เช่น ลงนามยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อเลือกคลิกรายการที่เห็นชอบ (opt in) และลักษณะที่สองคือการยินยอมให้
ข้อมูลส่ วนตัวโดยอัตโนมัติ หากไม่ตอ้ งการให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จะต้องคลิกเลือกรายการที่
ไม่เห็นชอบ หรื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ นทางการ หากผูใ้ ช้บริ การระบุหรื อไม่ดาเนิ นการ
ใด ๆ ก็จะถื อว่ายินยอมให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ (opt out) ซึ่ งในแบบแรก คนส่ วนใหญ่มี
แนวโน้มที่จะไม่ยนิ ยอมให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัว และในแบบที่สอง คนส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะยอมให้
ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวมากกว่า
4)
เสนอทางเลื อกในเพิกถอนการอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ขอ้ มูล โดยหาก
เจ้าของข้อมูลไม่ตอ้ งการให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ก็สามารถคลิกเลือกรายการที่ไม่เห็นชอบ หรื อ
แจ้ง เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรอย่า งเป็ นทางการได้ (opt out) โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในกรณี ที่ เป็ นที่ อ ยู่
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผูอ้ ื่น และการนาข้อมูลไป
ใช้เพื่อเป้ าหมายอย่างอื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์เดิมของการรวบรวมข้อมูล
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5)
ป้ องกันการเผยแพร่ ข ้อมู ล ที่ อ่ อนไหวต่ อการถู ก บุ ก รุ ก หรื อการละเมิ ด
ความเป็ นส่ วนตัว เช่น ใช้นโยบายการกาหนดตัวเลือกอัตโนมัติเป็ นไม่ยินยอมให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัว
(opt in) ในการเปิ ดเผยข้อมูลทางการแพทย์หรื อข้อมูลทางการเงิน หรื อใช้การเข้ารหัสช่วย
6)
กาหนดนโยบายในการทาลายข้อมูลที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว หรื อข้อมูลที่มี
อายุเกินกว่าที่กาหนด นโยบายนี้ จะช่วยป้ องกันการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว การใช้ขอ้ มูลที่ลา้ สมัย
และลดปริ มาณข้อมูลที่ตอ้ งจัดเก็บ เนื่ องจากผูใ้ ช้งานระบบส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะจัดเก็บข้อมูล
เอาไว้ ไม่ลบ ยกเลิกหรื อทาลายข้อมูลง่ายๆ แม้กระทัง่ บัญชี ผใู ้ ช้งานระบบ (User Account) ที่ไม่ใช้
แล้ว
7)
หน่วยงานที่บนั ทึกข้อมูลจะต้องบารุ งรักษาข้อมูลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ การ
ใช้ขอ้ มูลที่ไม่แม่นยาอาจทาให้เกิดการเข้าใจผิดและกล่าวหา ลงโทษ กักขัง หรื อยึดทรัพย์ผูบ้ ริ สุทธิ์
ได้
8)
เปิ ดให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของตนเองได้
9)
ป้ องกันรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการขโมยและการรั่วไหล
10) พัฒนานโยบายรองรับการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐจาเป็ นต้องมีบทลงโทษที่เข้มงวดต่อพนักงานที่ปล่อยให้ขอ้ มูลของหน่ วยงานรั่วไหล หรื อ
เผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนตัวของหน่วยงานโดยไม่มีอานาจดาเนิ นการ และพึงมีแนวทางป้ องกันข้อมูลจาก
การขโมยหรื อสู ญหายโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
หลักปฏิ บตั ิ ดงั กล่ าวข้างต้นนี้ พอที่ จะเป็ นแนวทางให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายประยุก ต์ใ ช้ใ น
สถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ เช่น โปรแกรมงานประยุกต์แบบใหม่ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ แต่อาจยัง
ไม่ครอบคลุมถึงประเด็นเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวที่เกิดขึ้นเนื่ องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับการบันทึกภาพหรื อวิดีโอ เช่ น ภาพถ่ ายดาวเที ยมของทหาร การใช้กล้อง
วิดีโอเฝ้ าระวังของตารวจ กล้องวิดีโอแสดงสภาพอากาศ ณ สถานที่ท่องเที่ยวของกูเกิ ล (Google)
เป็ นต้น
2.6.2. การใช้ เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหา
เมื่ อเราตระหนักถึ งปั ญหา และแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ เราก็จะสามารถตัดสิ นใจว่าจะ
เลื อกใช้เครื่ องมื ออะไร เมื่ อใด และอย่างไร เราจะระมัดระวังมากขึ้ นในการให้ขอ้ มู ลส่ วนตัวแก่
บุคคลหรื อหน่ วยงานใดและพิจารณานโยบายเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวขององค์กรหรื อเว็บไซต์ที่
เราใช้บริ การ ในฐานะผูป้ ระกอบอาชี พด้านคอมพิวเตอร์ เราก็จะออกแบบระบบโดยตระหนักถึ ง
เรื่ องความเป็ นส่ วนตัว กาหนดรู ปแบบที่ชดั เจนในการดูแลเรื่ องนี้ และตระเตรี ยมรองรับโมดูลที่อาจ
มีเพิ่มเติมในอนาคต
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เมื่อเกิดปั ญหาทางเทคนิ คบางอย่างขึ้น โดยปกติแล้วมักมีเทคโนโลยีหรื อเทคนิ คใหม่หรื อ
แนวทางใหม่ที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ เช่ น ปั ญหาของคุ กกี้ ที่เดิ มเก็บข้อมู ลโดยผูใ้ ช้ไม่ รับทราบ ใน
ปั จจุบนั ก็มีซอฟต์แวร์ ป้องกันคุ กกี้ เว็บบราวเซอร์ มีทางเลือกให้แก่ผใู ้ ช้ในการที่จะสอบถามความ
สมัครใจของผูใ้ ช้ก่อนจัดเก็บคุกกี้
นอกจากนี้ ยังมีซอฟต์แวร์ ตรวจสอบสปายแวร์ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ ขอ้ ความ
หรื อบล็อกในเว็บไซต์หรื อเว็บไซต์สังคมออนไลน์ในปั จ จุบนั สามารถกาหนดกลุ่มสมาชิ กที่จะอ่าน
หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ หนังสื อหรื อบทความหรื อห้องสมุดดิจิทลั บางประเภทมีกลไกป้ องกันการ
ส่ งต่อ ทาสาเนา หรื อพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ ระบบอีเมลหรื อซอฟต์แวร์ บางบริ การก็สามารถ
ทาลายตัวเองหรื อลบแฟ้มข้อมูลทิง้ หลังจากเวลาที่กาหนดผ่านไป
การแก้ปั ญหาเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีใ หม่ น้ ี มี ท้ งั ข้อดี ข ้อเสี ย หรื อผลข้า งเคี ย ง แนว
ทางการแก้ปัญหาหนึ่ ง ๆ อาจไม่สามารถแก้ได้ทุกปั ญหา ผูใ้ ช้ควรพิจารณาให้รอบด้านก่อนเลื อก
แนวแนวทางการแก้ปัญหา หรื ออาจใช้หลายแนวทางประกอบกันเพื่อแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ ก็ได้
ตัวอย่างของเทคโนโลยีสาหรับปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวมีดงั ต่อไปนี้
2.6.2.1. การเข้ ารหัสและการอาพรางข้ อมูล
การส่ งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งอีเมล หรื อข้อมูลระหว่างเว็บไซต์
อาจถูกสกัดและนาไปใช้ประโยชน์โดยบุคคลอื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสื่ อสารแบบไร้สาย และ
หากมีใครขโมยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชนิ ดที่พกพาได้ไป ก็อาจสามารถเอาข้อมูลไป
ใช้ได้อย่างง่ายดาย
การเข้ารหัส (Encryption) เป็ นเทคโนโลยีซ่ ึ งมักจะเป็ นซอฟต์แวร์ ที่แปลงข้อมูลให้อยู่ใน
รู ปแบบที่ไม่สามารถสกัดข้อมูลเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้โดยบุคคลอื่น ในขณะเดี ยวกัน เจ้าของ
ข้อมู ลหรื อผูร้ ั บปลายทางก็ จะมี ซ อฟต์แวร์ ถ อดรหัส (decode) ข้อมูลที่ เข้ารหัสไว้เพื่ออ่ านหรื อดู
ข้อมู ลดังกล่ าว อัลกอริ ทึมในการเข้ารหัสมี ต้ งั แต่การเข้ารหัสตัวอักษร การเข้ารหัสแบบไบนารี
ตลอดจนถึงคณิ ตศาสตร์ที่ซบั ซ้อนซึ่งใช้คีย ์ (Key) หรื อกุญแจในการถอดรหัส
โดยปกติแล้ว ในการส่ งข้อความที่มีการเข้ารหัส การส่ งกุญแจถอดรหัสไปยังผูร้ ับจะต้องมี
ความปลอดภัย ซึ่ งอาจมีวิธีการหรื อขั้นตอนยุ่งยาก ราคาแพง แต่เมื่อมีการคิดค้นวิทยาการเข้ารหัส
ลับที่ใช้กุญแจสาธารณะหรื อการเข้ารหัสลับแบบกุญแจอสมมาตร (Public-Key Cryptography)โดย
วิทฟิ ลด์ ดิฟเฟอ และมาร์ ติน เฮลแมน (Whitfield Diffe และ Martin Hellman) ทาให้ลดความยุง่ ยาก
ซับซ้อนในการส่ งกุญแจลงไปมาก วิธีการนี้ เป็ นการเข้ารหัสโดยใช้กุญแจเป็ นคู่และกุญแจเข้ารหัส
จะแตกต่างจากกุญแจถอดรหัส อัลกอริ ทึมทางคณิ ตศาสตร์ สร้างคู่กุญแจทั้งสองชนิ ดที่ไม่ซ้ ากันและ
ไม่ ส ามารถสื บ ค้นความเกี่ ย วเนื่ อ งกัน ได้ โดยอัล กอริ ทึ มที่ ใ ช้เ ป็ นปั ญหาของแฟคทอเรี ย ลและ

98
ลอการิ ทึ ม แบบไม่ ต่อเนื่ อง (Factorilization และ Discrete Logarithm) กุ ญแจที่ ใ ช้เข้ารหัส จะเป็ น
กุญแจสาธารณะ (public key) ส่ วนการถอดรหัสจะใช้กุญแจส่ วนตัว (private key)
ในทางปฏิ บตั ิ ผูส้ ร้ างคู่กุญแจทั้งสองจะเผยแพร่ กุญแจสาธารณะออกไป ผูท้ ี่ได้รับกุญแจ
สาธารณะจะสามารถเข้ารหัสข้อความและเผยแพร่ ขอ้ ความที่เข้ารหัสแล้วได้ แต่ผทู ้ ี่จะถอดรหัสอ่าน
ข้อความที่เข้ารหัสได้ดว้ ยกุญแจส่ วนตัว ก็คือผูส้ ร้ างคู่กุญแจนั่นเอง การค้นหากุญแจส่ วนตัวจาก
กุญแจสาธารณะแทบจะเป็ นไปไม่ได้เพราะจะมีความยุง่ ยากซับซ้อนมาก
นอกจากนี้ อัลกอริ ทึมการเข้าและถอดรหัส ดังกล่าวยังนามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
ความน่ าเชื่ อถื อของข้อความด้วยการสร้างลายเซ็ นดิจิทลั (Digital Signature) โดยใช้กุญแจส่ วนตัว
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ดว้ ยกุญแจสาธารณะ
การเข้ารหัสยังใช้ในกรณี เงินดิจิทลั และกระบวนการในการทารายการทางการเงินอื่น ๆ
เช่น ธนาคารออนไลน์ที่เปิ ดให้ลูกค้าธนาคารตรวจดูยอดเงินในบัญชี โอนเงิน ดูรายการใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิต ชาระเงิน และอื่น ๆ ธนาคารยินยอมให้ทารายการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูข้ าย
ไม่ตอ้ งตรวจสอบหมายเลขบัญชีหรื อบัตรเครดิตจากผูซ้ ้ื อเอง
ในการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ซ่ ึ งต้องป้ อนข้อมูลรหัสบัตรเครดิ ต เว็บไซต์ผใู ้ ห้บริ การมักใช้
ซอฟต์แวร์เข้ารหัสเพื่อป้ องกันข้อมูลสาคัญ ในโทรศัพท์มือถือบางประเภทก็มีการเข้ารหัสในตัวเพื่อ
ป้ องกันการสกัดข้อมูลในการรับส่ งข้อมูลแบบไร้ สาย นอกจากนี้ การเข้ารหัสยังช่ วยป้ องกันการ
ขโมยข้อมูลในกรณี ที่มีการบุกรุ กเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ หรื อฐานข้อมูลต่าง ๆ
อย่างไรก็ดี การใช้เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ คณิ ตศาสตร์ บน
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสู งอาจสามารถถอดรหัสข้อความที่เข้ารหัสได้โดยไม่ตอ้ งใช้กุญแจลับ ความ
ปลอดภัยในการเข้ารหัสข้อความขึ้นอยูก่ บั ขนาดของกุญแจ โดยปกติแล้ว ขนาดกุญแจยิง่ ยาว ก็จะยิง่
ยากต่อการถอดรหัส
นอกจากการเข้ารหัสแล้ว ยังมีเทคโนโลยีอีกประเภทที่ช่วยป้ องกันความเป็ นส่ วนตัว คือ
การอ าพรางข้อ มู ล (Steganography) ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ใ นการซ่ อ นข้อ มู ล ในรู ป แบบต่ า ง ๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพื่อปกปิ ดหรื อทาให้ดูเหมือนว่าไม่มีขอ้ มูลลับใด ๆ ในสื่ อเป้ าหมาย การเข้ารหัสมี
จุดประสงค์ในการทาให้ไม่สามารถอ่านหรื อเข้าใจข้อความได้ แต่การอาพรางข้อมูลมีจุดประสงค์
ในการซ่อนข้อมูลในเอกสาร ภาพ เสี ยง หรื อวิดีโอ โดยข้อมูลจะยังคงอ่านหรื อดูได้ตามปกติ
สื่ อต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรู ปแบบดิจิทลั เช่ น รู ปภาพ เสี ยง หรื อวิดีโอ สามารถนามาใช้
เป็ นแหล่ ง ในการซ่ อนข้อมู ลได้เป็ นอย่า งดี โดยปกติ สื่ อเหล่ านี้ ม กั มี ลกั ษณะบางส่ วนที่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เล็กน้อยโดยไม่ผิดสังเกต ซึ่ งสามารถนามาใช้ซ่อนข้อมูลลับได้ กระบวนการ
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อาพรางข้อมูลในสื่ อดิจิทลั จะแนบเนียนมากจนกระทัง่ บุคคลทัว่ ไปไม่สามารถทราบได้ว่า ในภาพ
หรื อวิดีโอที่เห็น หรื อเพลงที่ได้ยนิ จะมีขอ้ มูลที่เป็ นความลับซ่อนอยูเ่ บื้องหลัง
2.6.2.2. นโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการจากัดการใช้ งานการเข้ ารหัส
ก่อนยุคอินเทอร์ เน็ต รัฐบาลและทหารในหลายประเทศเป็ นผูใ้ ช้หลักของการเข้ารหัสใน
การสื่ อ สารเพื่ อ ป้ อ งกัน การรั่ ว ไหลของข้อ มู ล ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารพัฒ นาการเข้า รหัส แบบกุ ญ แจ
อสมมาตรหรื อกุญแจสาธารณะ ทาให้มีบุคคลและหน่ วยงานทัว่ ไปใช้การเข้ารหัสในการสื่ อสาร
ข้อมูลส่ วนตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใช้งานง่ายแต่ยากที่จะถอดรหัสโดยผูท้ ี่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลซึ่ งถื อ
กุญแจส่ วนตัวเอาไว้
เมื่อมีผูใ้ ช้งานการเข้ารหัสเพิ่มมากขึ้น และใช้งานแพร่ หลายในกิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น อีเมล
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การดาเนินธุ รกิจออนไลน์ เป็ นต้น ทาให้หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาไม่สามารถดักข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการกากับดูแลตรวจสอบพฤติกรรม
และสื บสวนสอบสวนการกระทาความผิดหรื อการก่อการร้ ายได้โดยง่าย ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2000
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาได้พยายามจากัดการใช้งานการเข้ารหัสให้อยูใ่ นวงแคบ เช่น กีดกันให้ไม่ให้มี
การใช้งานการเข้ารหัสที่ยากต่อการถอดรหัส รวมถึงกีดกันการขายผลิตภัณฑ์การเข้ารหัสออกนอก
ประเทศโดยกาหนดให้มีราคาแพงและยุ่งยากในการส่ งออก ข้ออ้างของการกี ดกันคื อเพื่อไม่ให้
ผูก้ ่อการร้ายและรัฐบาลฝ่ ายตรงข้ามสามารถใช้งานการเข้ารหัสที่ทนทานต่อการถอดรหัสโดยผูท้ ี่ไม่
มี กุ ญ แจเพื่ อ ความปลอดภัย ของประเทศ ส่ ง ผลให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารเข้า รหั ส ที่ ผ ลิ ต โดยประเทศ
สหรัฐอเมริ กามีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าผลิตภัณฑ์การเข้ารหัสที่ผลิตจากประเทศอื่น ๆ
ซึ่ งใช้เทคนิคที่ดีกว่า (2)
นอกจากนี้ รั ฐบาลสหรั ฐอเมริ กายังถื อว่าข้อมู ลต่าง ๆ ที่ เผยแพร่ ในอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นการ
ส่ งออกเช่นกัน ซึ่ งเป็ นนโยบายการจัดการที่ค่อนข้างประหลาด ทั้งที่ขอ้ มูลการสร้างการเข้ารหัสที่
ยากต่อการถอดรหัสได้มีการเผยแพร่ ทางเว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ตไปทัว่ โลก แต่ในท้ายที่สุด รัฐบาล
สหรัฐอเมริ กายกเลิกนโยบายดังกล่าวในปี ค.ศ. 2000 (2)
อย่างไรก็ดี ได้มีความพยายามจากทางรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา โดยหน่วยงานเอฟบีไอและเอ็น
เอสเอ ในการเสนอร่ างกฎหมายให้ผใู ้ ช้งานการเข้ารหัสทุกคนส่ งกุญแจถอดรหัสให้กบั หน่ วยงาน
ของรัฐ แต่ร่างกฎหมายนี้ตกไปด้วยข้อโต้แย้งเรื่ องการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวและสิ ทธิ เสรี ภาพ (2)
2.6.3. การออกแบบระบบ นโยบายในการป้ องกันข้ อมูลส่ วนตัว และกลไกตลาด
การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อปกป้ องข้อมูลส่ วนตัวรวมถึงการป้ องกันข้อมูลรั่วไหลและการ
เข้าใช้งานโดยผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ์ ดังนั้น ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าใช้งานแต่ละคนควรมีรหัสผ่านและชื่ อบัญชี ใช้งานที่
แตกต่างกัน ระบบควรสามารถจากัดการดาเนิ นงานของผูใ้ ช้ตามสิ ทธิ์ ที่ได้รับ เช่ น การอ่าน เขียน
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และลบแฟ้ มข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ควรสามารถติดตามและบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเข้าถึงและ
ใช้งานของผูใ้ ช้แต่ละคนได้ เช่น การดูหรื อปรับปรุ งทะเบียนข้อมูลเพื่อใช้ตามรอยการเข้าใช้โดยผูท้ ี่
ไม่ได้รับอนุ ญาตได้ หากเป็ นที่รับรู ้กนั ทัว่ ไปว่าระบบสามารถตามรอยได้เช่ นนี้ ก็จะเพิ่มความเกรง
กลัวและลดจานวนผูต้ อ้ งการฝ่ าฝื นและละเมิดความเป็ นส่ วนตัวลง
นโยบายสาหรับให้เช่าข้อมูล เช่น รายชื่ อและที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ อาจช่วยลดการ
รั่วไหลของข้อมูลและการสาเนาเผยแพร่ ไม่จากัดจานวนได้ วิธีการนี้ ผเู ้ ช่าจะไม่ได้รับสาเนารายชื่ อ
และที่อยูไ่ ม่วา่ จะเป็ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสาเนาบนกระดาษ (Hardcopy) บริ ษทั ที่ให้เช่ารายชื่ อ
และที่อยูจ่ ะเป็ นผูส้ ่ งข้อมูลให้ผรู ้ ับเอง ซึ่ งเป็ นตัวอย่างของการใช้บุคคลหรื อหน่วยงานที่สาม (Third
Party) ในการประมวลผลหรื อดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็ นความลับให้ (2)
ความเห็ นของลู กค้าและสาธารณชน มีส่วนสาคัญในการกาหนดนโยบายเรื่ องความเป็ น
ส่ วนตัว รวมถึงความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อธุ รกิจ ตัวอย่างเช่น ใน
กรณี ที่มีการต่อต้านหรื อคัดค้านจากสมาชิ กเฟสบุคในเรื่ องการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ
ใหม่ที่เพิ่งออกมา บริ ษทั เฟสบุคตอบสนองภายในสามวันโดยเพิ่มบริ การควบคุมความเป็ นส่ วนตัว
แก่สมาชิ ก บริ ษทั เอโอแอล (AOL) ที่เดิมมีแผนงานให้นกั การตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลหมายเลข
โทรศัพ ท์ข องสมาชิ ก ได้ แต่ ไ ด้รับ เสี ย งคัดค้า นจากสมาชิ ก ทันที ที่ ท ราบเรื่ อง ก็ ย กเลิ ก แผนงาน
ดังกล่าวทันที เป็ นต้น (2)
2.6.4. สิ ทธิและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดการป้ องกันการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวด้วยเทคโนโลยี การตลาด และนโยบาย เป็ น
เรื่ อ งที่ ป ฏิ บ ัติ ก ัน ตามความสมัค รใจ และอาจแตกต่ า งกัน ไปตามธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงาน แต่กฎหมายเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการบังคับใช้โดยการปรับ การจาคุก หรื อการลงโทษอื่น ๆ
เช่ น การทางานสาธารณะ เป็ นต้น ดังนั้น เราควรพิจารณาหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของกฎหมายอย่าง
ระมัดระวัง เช่ น สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและสิ ทธิ ที่พึงได้รับควรเป็ นอย่างไร การบังคับใช้กฎหมายควรมี
ขอบเขตเพียงใด และควรเหลื อทางเลื อกตามความสมัครใจและความรับผิดชอบให้กบั กลุ่มต่าง ๆ
อย่างไรบ้าง เช่น นโยบายที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน เป็ นต้น
2.6.4.1. การควบคุมข้ อมูลเกีย่ วกับการดาเนินงานหรื อการติดต่ อทางธุรกิจ
เมื่อพิจารณาถึงความเป็ นส่ วนตัว เรามักคานึ งถึงเฉพาะการควบคุมดูแลข้อมูลของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ ง แต่ในเรื่ องเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานหรื อการติดต่อทางธุ รกิ จ (Transaction) มักเกี่ ยวข้อง
กับบุคคลอย่างน้อยสองคนขึ้นไป (2) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สมชายยืมเงินจากประไพ 1 แสนบาท การยืมเงิ นนี้ เกี่ ยวข้องกับบุคคลสองคน ทั้งสมชาย
และประไพอาจต้องการให้การยืมเงินนี้ เป็ นความลับ สมชายอาจไม่ตอ้ งการให้บุคคลอื่นทราบฐานะ
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ทางการเงิ นของเขาว่ามี ปัญหาถึ งกับต้องมายืมเงิ นประไพ และอาจทาให้เขาถู กนิ นทาไปในทาง
เสี ยหาย ประไพอาจไม่ตอ้ งการให้บุคคลอื่นทราบเรื่ องการยืมเงินนี้ เพราะเกรงว่าบุคคลอื่นจะโกรธ
ที่เธอให้สมชายยืมเงิน เมื่อพิจารณาตามกฎหมาย ทั้งคู่มีสิทธิ์ ที่จะยืมและให้ยมื เงินโดยไม่กระทบต่อ
บุคคลอื่น และแม้ท้ งั คู่จะเล่าเรื่ องการยืมเงิ นนี้ ให้บุคคลอื่นฟั งก็ตาม หากสมชายร้องขอให้ประไพ
เก็บเรื่ องนี้เป็ นความลับ ประไพมีทางเลือกดังนี้ 1) ตกลงเก็บเป็ นความลับ 2) ไม่ตกลง เพราะอยากจะ
บอกบางคนว่าสมชายมายืมเงิ น 3) จะตกลงเก็บเรื่ องนี้ เป็ นความลับหากสมชายจ่ายดอกเบี้ยสู งขึ้น
ในทางเลือกที่สองและสาม สมชายอาจตัดสิ นใจใหม่วา่ จะยืมเงินประไพหรื อไม่
แต่ในทางกลับกัน ถ้าประไพร้ องขอให้สมชายเก็บเรื่ องการยืมเงิ นเป็ นความลับ สมชายมี
ทางเลือกดังนี้ 1) ตกลงเก็บเป็ นความลับ 2) ไม่ตกลง เพราะอยากจะบอกบางคนว่ามายืมเงินประไพ
3) จะตกลงเก็บเรื่ องนี้ เป็ นความลับหากประไพให้ดอกเบี้ยต่ าลง ในทานองเดี ยวกัน ในทางเลื อกที่
สองและสาม ประไพอาจตัดสิ นใจใหม่วา่ จะให้สมชายยืมเงินหรื อไม่
ตัวอย่างของสมชายและประไพ เป็ นตัวอย่างของการดาเนิ นธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสอง
ฝ่ ายที่พบเห็นได้ทวั่ ไปในโลกธุ รกิจและการติดต่อสัมพันธ์กนั ในสังคมไม่วา่ จะเป็ นสังคมทัว่ ไปหรื อ
สังคมออนไลน์ก็ตาม ดังนั้น หากสิ ทธิ ในการควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อของทั้งสองฝ่ ายจะตก
เป็ นของผูใ้ ด ก็จะต้องมีขอ้ ตกลงหรื อหลักฐานที่ชดั เจนในการแสดงความยินยอมดังกล่าว
ความเป็ นส่ วนตัวเกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมข้อมูลของตนเอง ในความเป็ น
จริ งแล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะมีสิทธิ์ มากกว่าอีกฝ่ ายในการควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ และหากการควบคุ ม ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การดาเนิ นธุ รกิ จนี้ จะตกอยู่ที่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
โดยเฉพาะ จะต้องมีหลักการที่ชดั เจนว่าฝ่ ายใดควรจะมีสิทธิ์ ในการควบคุมข้อมูล และหากทั้งสอง
ฝ่ ายตกลงกันแล้ว โดยมารยาทและจริ ยธรรมแล้ว ทั้งสองฝ่ ายจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตาม และหากมี
การทาสัญญาซึ่ งถื อเป็ นหลัก ฐานทางกฎหมาย การไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาจะถื อเป็ นความผิ ด ตาม
กฎหมาย (2)
2.6.4.2. ประวัติ เรื่ องราว ความจริง และความเป็ นเจ้ าของ
เมื่อกล่าวถึงสิ ทธิ์ การเป็ นเจ้าของ เรามักกล่าวถึงสิ่ งของที่จบั ต้องได้ หลักการที่ใช้กบั ความ
เป็ นเจ้าของนี้ ยังคงใช้การได้อยูแ่ ม้กบั ข้อมูลหรื อทรัพย์สินทางปั ญญาซึ่ งเป็ นทรัพย์สินประเภทที่จบั
ต้องไม่ได้ แต่ก็มีประเด็นปั ญหาเมื่อพิจารณาถึงการดาเนิ นการทางธุ รกิจหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายต่างก็มีเหตุผลของตนที่ขดั แย้งกับอีกฝ่ าย ในการที่จะเป็ น
เจ้าของควบคุ มข้อมู ลเกี่ ยวกับการดาเนิ นการ (Transaction) ข้อมู ลส่ วนตัวบางอย่าง แม้ไม่ใช่ การ
ดาเนิ นการ แต่ก็ยงั คงมีปัญหาในการให้สิทธิ์ ในการควบคุมการให้ขอ้ มูลเช่นกัน (2) เช่น ข้อมูลการ
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เกิด วันเดือนปี เกิด สถานที่เกิด เด็กที่คลอดเป็ นเจ้าของข้อมูล หรื อมารดาผูใ้ ห้กาเนิ ด หรื อแพทย์หรื อ
โรงพยาบาลที่ทาคลอด ใครบ้างมีสิทธิ์ ในการควบคุมการให้ขอ้ มูลนี้
ปั ญหาถัดมาคื อใครเป็ นเจ้าของความจริ ง (Fact) เรื่ องราวความจริ ง ที่ เกิ ดขึ้ นมี ใ ครเป็ น
เจ้า ของหรื อไม่ (2) เราสามารถจดลิ ข สิ ท ธิ์ ดนตรี โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แต่ เราไม่ ส ามารถจด
ลิขสิ ทธิ์ ความจริ งที่เกิดขึ้นได้ แม้วา่ ข้อความที่เขียนข่าวอาจเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของนักข่าวหรื อสานักพิมพ์
แต่ เ ราไม่ ส ามารถห้ า มไม่ ใ ห้ ใ ครพู ด ถึ ง หรื อ บอกเล่ า ข่ า วได้ อี ก ทั้ง ข้อ มู ล นอกจากจะเก็ บ ใน
คอมพิวเตอร์ แล้ว ยังเก็บอยู่ในสมองของเราด้วย เราสามารถเป็ นเจ้าของข้อมูลเกี่ ยวกับตัวเราที่ไม่
ขัดแย้งหรื อละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพในการคิดและพูดของผูอ้ ื่นได้หรื อไม่ (2)
ในประเด็นนี้ นามาสู่ คาถามที่ ว่าเราเป็ นเจ้าของประวัติของเราเองหรื อไม่ (2) โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง ในการพิ จ ารณาที่ ร วมถึ ง การจัดเก็ บ รวบรวมและใช้ป ระโยชน์ จ ากบันทึ ก กิ จ กรรมบน
เว็บไซต์ต่าง ๆ การค้นหาข้อมูลด้วยเสิ ร์จเอ็นจิน การซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ การเยี่ยมชมเว็บไซต์
ต่าง ๆ ตามความสนใจ เป็ นต้น แม้ว่าเราไม่สามารถเป็ นเจ้าของความจริ งหรื อข้อมู ลที่ ว่ารู ปร่ าง
หน้าตาของเราเป็ นอย่างไร แต่เราก็มีสิทธิ์ ตามกฎหมายในการที่จะเป็ นเจ้าของภาพถ่ายของเรา
เราใช้ขอ้ มูลในการประเมินความน่าเชื่อถือในธุ รกิจ ลูกค้า นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อน และอื่น ๆ
ในการปฏิ สัมพันธ์ท้ งั เรื่ องส่ วนตัวและธุ รกิ จ ข้อมูลมีคุณค่าต่อสังคม การค้นหา จัดเก็บ รวบรวม
หรื อสร้างข้อมูลขึ้นมามีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น หากไม่มีสิทธิ์ ในข้อมูลนั้น ๆ ผูส้ ร้างหรื อหน่วยงานที่ลงทุน
ในการค้นหาหรื อรวบรวมข้อมู ลก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไร และอาจลดการสร้ างข้อมู ลที่ เป็ น
ประโยชน์ ซึ่ งจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่สังคมได้ ดังนั้น กฎหมายจึงคุม้ ครองความลับทางการค้า
ซึ่งเป็ นผลจากความพยายามและการลงทุนทางธุ รกิจ
ผูส้ นับสนุนเรื่ องความเป็ นส่ วนตัว ต้องการให้มีการคุม้ ครองข้อมูลที่อาจนาไปสู่ การปฏิเสธ
การจ้างงาน หรื อการให้บริ การ หรื อการทาสัญญา เช่ น การให้สินเชื่ อ และมีความคิดเห็ นว่าควร
จากัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลซึ่ งนาไปสู่ การตัดสิ นใจในทางลบเกี่ยวกับผูอ้ ื่น เช่น การร่ วมมือกันให้ขอ้ มูล
ประวัติการจ้างงานของพนักงานระหว่างบริ ษทั หรื อประวัติสินเชื่ อระหว่างธนาคาร ประวัติการ
ได้รับโทษทางกฎหมาย แต่บางคนกลับเห็นว่าบุคคลไม่ควรมีสิทธิ์ ในการปกปิ ดข้อมูลส่ วนตัวในเชิ ง
ลบ เช่ น ประวัติอาชญากร หรื อประวัติทางการเงิ น และเห็ นว่าข้อมูลเหล่านี้ ควรเปิ ดเผยเป็ นข้อมูล
สาธารณะเพื่อให้เกิ ดความระมัดระวังและป้ องกันการหลอกลวง ซึ่ งรวมถึ งว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ ที่จะ
ห้ามการรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลนั้น ๆ แก่บุคคลอื่น ๆ
การโต้แย้งในเรื่ องเหล่านี้ ยงั ไม่มีขอ้ ยุติ ท่ามกลางความขัดแย้งในทัศนคติ ความเห็ น และ
ตัว บทกฎหมายเช่ น นี้ การด าเนิ น การใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล ส่ ว นตัว ควรเป็ นไปด้ว ยความ
ระมัดระวัง และพิจารณาให้รอบด้าน
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2.6.4.3. กฎหมาย ขอบเขต และผลกระทบ
กรอบกฎหมายพื้นฐานนิ ยามและบังคับใช้สิทธิ ทางกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม
และเศรษฐกิจที่ซบั ซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบังคับใช้ในเรื่ องข้อตกลงและสัญญาซึ่ งเป็ นกลไกใน
การดาเนิ นธุ รกิ จที่ยืดหยุ่นและหลากหลายระหว่างบุคคลซึ่ งไม่รู้จกั ฝ่ ายตรงข้ามดี นกั นอกจากนี้ ยงั
บังคับใช้ในการกาหนดขอบเขตในเรื่ องหรื อต่อสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ไม่ครอบคลุ มในสัญญา เช่ น
พฤติกรรมอย่างไรจึงจะถื อว่าเป็ นการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว ข้อมูลชนิ ดไหนถือเป็ นข้อมูลที่ ควร
เก็บเป็ นความลับหรื อเป็ นเรื่ องส่ วนตัว เช่น ข้อมูลทางการแพทย์ หรื อข้อมูลทางการเงิน หรื ออื่น ๆ
ที่บุคคลทัว่ ไปถือว่าเป็ นข้อมูลส่ วนตัว หากองค์กรหรื อหน่วยงานใดต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ที่ มากกว่าที่ กาหนดไว้ จะต้องระบุ การใช้ประโยชน์ในนโยบายขององค์กร ข้อตกลงหรื อสัญญา
หรื อร้องขอความยินยอมจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในข้อมูลนั้น ๆ หากการดาเนินธุ รกิจใดไม่ได้มีสัญญา
ระบุไว้ ในทางกฎหมายแล้วการดาเนิ นธุ รกิจนั้นจะต้องยึดตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งหาก
ไม่ได้ปฏิ บตั ิตามจะได้รับผลกระทบทางกฎหมายมาก เนื่ องจากกฎหมายเป็ นกฎที่บงั คับใช้สูงสุ ด
และมีผลให้โทษได้ดงั ที่กล่าวมาแล้ว
โครงสร้ างทางกฎหมายพื้นฐานกาหนดโทษสาหรั บการก่ ออาชญากรรมและการท าผิด
สัญญาต่าง ๆ เอาไว้ รวมถึงการละเมิดนโยบายความเป็ นส่ วนตัว หรื อการปล่อยให้ขอ้ มูลรั่วไหลโดย
ไม่ได้ระวัง หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของธุ รกิ จหรื อของบุคคลอื่ นด้วย การร่ างกฎหมายโดย
ปกติแล้ว มักจะหาจุดสมดุ ล ไม่เข้มงวดหรื อหละหลวมจนเกิ นไป ตัวอย่างเช่ นการจัดการเกี่ ยวกับ
การเข้ารหัส หากเข้มงวดเกินไปอาจส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเข้ารหัสหรื อบริ การอินเทอร์ เน็ต
มี ราคาแพงเกิ นไปเพราะต้องทาให้ได้ตามข้อกาหนดที่เข้มงวด หากหละหลวมเกิ นไปก็จะทาให้
หน่ วยงานหรื อบริ ษทั ต่าง ๆ มองไม่เห็ นความจาเป็ นในการดาเนิ นการรั กษาความปลอดภัย ของ
ข้อมูลส่ วนตัวได้
ในการดาเนินตามกฎหมายมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง ทั้งต่อธุ รกิจและลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างค่าใช้จ่ายแอบแฝงในกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 มาตรา 26 กาหนดให้ “ผูใ้ ห้บริ การต้อง เก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ไว้ไม่นอ้ ยกว่า เก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่ขอ้ มูลนั้นเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณี
จาเป็ น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสัง่ ให้ผใู ้ ห้บริ การผูใ้ ดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ไว้เกิ นเก้า
สิ บวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได้ ผูใ้ ห้บริ การผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิ นห้าแสนบาท” กฎหมายข้อนี้ ทาให้ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ ตมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเพิ่มเติมระบบให้รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ได้ตามกฎหมาย และ
กฎหมายนี้กระทบโดยตรงกับความเป็ นส่ วนตัวของผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์ เน็ตทุกคน
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เครื่ องมือต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ เช่ น กลไกการตลาด หรื อนโยบายธุ รกิจ แม้จะ
ช่วยลดการละเมิดเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวได้บา้ ง แต่ก็ไม่สมบูรณ์ หลายคนอาจคาดหวังในกฎหมาย
ว่าเป็ นทางเลื อกสุ ดท้ายที่ จะช่ วยแก้ปัญหาได้ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว กฎหมายก็ไม่ได้สมบู รณ์
เช่ นกัน ยังคงมี ช่องโหว่หรื อไม่ค รอบคลุ ม ทุ กสถานการณ์ เราต้องพิจารณาประเด็ นต่า ง ๆ เช่ น
ประสิ ทธิ ภาพ ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลข้างเคียง และความชัดเจนในการประยุกต์ใช้ ในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีหรื อทางเลือกอื่น ๆ ฉันใด เราก็ตอ้ งพิจารณาทางเลือกของกฎหมายฉันนั้น
2.7. มุมมองทีแ่ ตกต่ างต่ อประเด็นความเป็ นส่ วนตัว
ในประเด็นเกี่ ยวกับความเป็ นส่ วนตัว มีมุมมองที่ขดั แย้งกันสองมุมมอง คือ มุมมองของ
ตลาดเสรี และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ
2.7.1. ตลาดเสรี
ในมุมมองของตลาดเสรี (Free Market) ต่อปั ญหาเรื่ องความเป็ นส่ วนตัว เน้นเสรี ภาพส่ วน
บุคคล เช่ นเดี ยวกับผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การหรื อคู่สัญญาในธุ รกิ จ ที่ มีการตกลงกันตามความ
สมัครใจ ตามความชอบและรสนิ ยม และตามค่านิ ยมของแต่ละฝ่ าย ทาให้เกิดความยืดหยุน่ ในแนว
ทางการจัดการปั ญหาทั้งทางด้านการตลาด เทคโนโลยี และนโยบายหรื อกฎเกณฑ์ที่ตอ้ งการ
ดังนั้น องค์กรหรื อหน่ วยงานที่รวบรวมข้อมู ลส่ วนตัวควรแจ้งให้บุคคลที่เกี่ ยวข้องอย่าง
ชัดเจนว่าจะเก็บข้อมูลไว้เป็ นความลับหรื อไม่ และนาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง และการละเมิด
นโยบายดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไรหรื อไม่
มุมมองของตลาดเสรี รวมถึงการสื่ อสารข้อมูลอย่างเสรี กฎหมายไม่ควรกีดกันไม่ให้บุคคล
หน่วยงาน หรื อองค์กรธุ รกิจใช้ประโยชน์หรื อเปิ ดเผยความจริ งที่ได้มาหรื อค้นพบโดยไม่ละเมิดต่อ
สิ ทธิ ของผูอ้ ื่น เช่น ไม่ได้ขโมยมา หรื อกระทาผิดสัญญา เป็ นต้น
มุมมองของตลาดเสรี เน้นเสรี ภาพในการทาสัญญาต่อกัน บุคคลควรมีอิสระในการที่จะตก
ลงเข้าร่ วมหรื อไม่เข้าร่ วมตามข้อตกลงในการที่จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวเพื่อแลกเปลี่ ยนกับบริ การ
ฟรี หรื อผลประโยชน์ อื่น ๆ ตามวิจารณญาณของบุ ค คลนั้น ผูส้ นับ สนุ นมุ ม มองของตลาดเสรี
คาดหวังว่าผูใ้ ช้บริ การจะรับผิดชอบต่อเสรี ภาพที่ได้เลื อก เช่ น การอ่านและทาเข้าใจข้อตกลงให้
ชัดเจน และเข้าใจว่าบริ การฟรี ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการนั้นมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหรื อให้บริ การ ดังนั้น
การได้ใช้บริ การอีเมลและที่เก็บข้อมูลฟรี แลกเปลี่ยนกับการขาดความเป็ นส่ วนตัวโดยได้รับอี เมล
โฆษณาเป็ นระยะๆ ในมุมมองของตลาดเสรี เป็ นที่ยอมรับได้ เสมือนมีสิ่งแลกเปลี่ยนหรื อชดเชยกับ
ความเป็ นส่ วนตัวที่จะต้องสู ญเสี ยไป
นอกจากนี้ ยังมีมุมมองต่อการกาหนดบทลงโทษต่อผูล้ ะเมิดความเป็ นส่ วนตัวหรื อข้อตกลง
เช่น เมื่อผูด้ ูแลข้อมูลส่ วนตัวที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการรั่วไหลหรื อสู ญหายหรื อสู ญเสี ยของข้อมูล ไม่
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ว่าจะเนื่ องด้วยการจัดการไม่ดีหรื อละเลยที่จะดาเนิ นการก็ตาม ผูท้ ี่สนับสนุ นมุมมองตลาดเสรี มกั
ยินดีให้ลงโทษปรับเมื่อเกิดความสู ญเสี ยเกิ ดขึ้น มากกว่าที่จะกระทาตามกฎเกณฑ์ข้ นั ตอนที่ ผูด้ ู แล
ข้อมู ลส่ วนตัวต้องปฏิ บ ตั ิ ตามอย่างละเอี ยด โดยอ้างเหตุ ผลในการสนับสนุ นนวัตกรรมและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ ของตน
มุมมองของตลาดเสรี มองเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวเปรี ยบเสมือนสิ นค้าที่เป็ นที่ตอ้ งการและ
สามารถได้มาโดยการซื้ อหรื อแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับสิ นค้าเศรษฐกิจ เช่น อาหาร เสื้ อผ้า เป็ นต้น ใน
ท านองเดี ย วกัน คนทัว่ ไปก็ แลกความปลอดภัย กับ ความสนุ ก สนาน เช่ น ในการเล่ นเครื่ องเล่ น
หวาดเสี ย วต่ า ง ๆ แลกความปลอดภัยกับ เงิ น เช่ น ซื้ อสิ นค้า ราคาถู ก แต่ ไม่ ปลอดภัย แลกความ
ปลอดภัยกับความสะดวกสบายในกรณี ไม่สวมหมวกกันน็อคหรื อไม่รัดเข็มขัดนิ รภัย เป็ นต้น ใน
ทานองเดี ยวกัน บุ คคลก็แลกความเป็ นส่ วนตัวกับความสะดวกในการใช้บริ การบางอย่าง ดังนั้น
กฎหมายควรก าหนดมาตรฐานขั้น ต่ า และยอมให้ ต ลาดเสรี เ สนอทางเลื อ กที่ ห ลากหลายเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคล
2.7.2. การคุ้มครองผู้บริโภคหรื อผู้ใช้ บริการ
ข้อมู ลมี ความสาคัญและมี คุณค่าในเชิ งธุ รกิ จ บุ คคลทัว่ ไปมักไม่ตระหนักถึ งวิธีการและ
ผลกระทบในการใช้ประโยชน์ขอ้ มู ลส่ วนตัวของตน ทั้งยังไม่เข้าใจถึ งความเสี่ ยงในการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนตัว อาจจะเป็ นเพราะไม่ทราบข้อมูล รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ หรื อไม่ใส่ ใจก็ตาม ความเสี่ ยงของ
ข้อมู ลส่ วนตัวอาจมาจากการคุ ก คามความเป็ นส่ วนตัวโดยมื อที่ สามหรื อจากความไม่ใส่ ใ จของ
องค์กรธุ รกิ จที่เกี่ยวพันกับข้อมูล การรั่วไหล เสี ยหาย หรื อสู ญหายของข้อมูลส่ วนตัว ไม่ว่าจะจาก
การขโมยหรื อความสะเพร่ าไม่ระมัดระวังอาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าที่คิด
แม้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีในการรั กษาความปลอดภัยของข้อมู ลส่ วนตัว
หลากหลายแบบออกมาให้ใช้งาน แต่ก็มกั มีราคาแพงและหลายคนไม่สามารถสู ้ราคาได้ นอกจากนี้
ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีดงั กล่าว ก็ไม่สามารถป้ องกันการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวได้มากนัก
นอกจากนี้ บริ ษทั เจ้าของธุ รกิจก็อาจกาหนดกฎเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ ไว้อย่างคลุมเครื อ
ไม่ชดั เจน หรื อเข้าใจยาก และในบางครั้งบางบริ ษทั ก็ไม่ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่แจ้งไว้ มีความไม่
สมดุ ล ในการครอบครองและเข้าถึ งข้อมู ล ส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บ ริ การโดยบริ ษทั ที่ ใช้
ประโยชน์จากข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ขององค์กรขนาดใหญ่ ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ
ไม่ได้มีอานาจต่อรองกับองค์กรอย่างแท้จริ ง และมักทาได้แค่ตดั สิ นใจรับหรื อไม่รับข้อเสนอจาก
องค์กรธุ รกิจเท่านั้น ซึ่ งในบางครั้ง ก็ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะปฏิเสธข้อเสนอนั้นได้ เช่น หากเราต้องการ
สมัครงาน เราจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของเราแก่บริ ษทั ที่เราสมัคร หากเราต้องการใช้บริ การ
อิ นเทอร์ เน็ ตบางอย่างที่ มีให้บริ การเฉพาะของบริ ษทั นี้ เท่านั้น เราก็เหมื อนไม่มีทางเลื อกมากนัก
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ตัวอย่างเช่น เราจาเป็ นต้องใช้เสิ ร์จเอ็นจินไม่วา่ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การจะเก็บข้อมูลการสื บค้นหาคาของ
เราหรื อไม่ก็ตาม เป็ นต้น
หากต้องรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ พึงดาเนิ นการอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น
1) ในการท าประวัติลู ก ค้าหรื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ควรใช้เอกสารร้ อ งขอความยิน ยอมที่
ชัดเจน
2) ห้ามทาสัญญาหรื อห้ามตกลงเปิ ดเผยข้อมูลหรื อห้ามรวบรวมข้อมูลที่สาคัญบาง
ประเภท
3) เน้นนโยบายการก าหนดตัว เลื อกอัต โนมัติ เป็ นไม่ ยิน ยอมให้ใ ช้ข ้อมู ล ส่ ว นตัว
เว้นเสี ยแต่วา่ จะได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน เช่น ลงนามยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อเลื อก
คลิ ก รายการที่ เ ห็ น ชอบ (opt in) ส าหรั บ การใช้ ข ้อ มู ล เพื่ อ เป้ า หมายอย่ า งอื่ น นอกเหนื อ จาก
จุ ดประสงค์เดิ มของการรวบรวมข้อมูล เพราะการใช้นโยบายการยินยอมให้ข ้อมู ล ส่ วนตัวโดย
อัตโนมัติ (opt out) ของบริ ษทั ทัว่ ไป มักมีลกั ษณะที่ไม่ชดั เจน เข้าใจยาก คลุมเครื อ ซับซ้อน ยุง่ ยาก
และอาจท าให้ผูใ้ ช้บ ริ การเสี ยประโยชน์โดยรู ้ เท่า ไม่ ถึงการณ์ ตัวอย่า งเช่ น การก าหนดตัวเลื อก
อัตโนมัติในบริ การซื้ อตัว๋ เดิ นทางผ่านเว็บไซต์ของสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Airlines) บาง
สายการบินที่เลือกบริ การตั้งต้นให้จ่ายค่าประกัน หรื อจ่ายค่าบริ การอื่น ๆ ที่ผใู ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งการ
หากผูใ้ ช้บริ การลืมยกเลิกบริ การดังกล่าว จะทาให้ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่มจากความต้องการเดิม
ในมุ มมองของฝ่ ายผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ ความเป็ นส่ วนตัวเป็ นสิ ทธิ ไม่ใช่ ทางเลื อก
ลาพังการแจ้งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลของบริ ษทั ผูด้ ูแลแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหรื อเจ้าของข้อมูล อาจ
ยัง ไม่ เพี ย งพอ ความเป็ นส่ วนตัว เป็ นสิ ท ธิ ที่ พึ งได้รับ (Claim Right) จากผูใ้ ห้บริ ก าร สิ ทธิ ที่ จะ
สามารถเข้า ใช้บริ ก ารได้โดยไม่ เปิ ดเผยตัว หรื อสิ ท ธิ ที่ จะไม่ ได้รับ การติ ดต่ อจากบุ ค คลที่ ไม่พึง
ประสงค์ สิ ทธิ ที่จะไม่ติดต่อหรื อหยุดการสื่ อสารกับผูอ้ ื่น สิ ทธิ ที่จะเผยแพร่ หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ ยวกับตนเองตามต้องการ เช่ น กาหนดว่าเผยแพร่ หรื อแลกเปลี่ ยนได้แค่ไหนและอย่างไร ดังนั้น
ฝ่ ายผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การจึงต้องการให้กาหนดบทลงโทษทางกฎหมายสาหรับการละเมิดความ
เป็ นส่ วนตัวที่เข้มงวดและเด็ดขาด
2.8. ตัวอย่างกฎหมายเกีย่ วกับความเป็ นส่ วนตัวในประเทศไทยและสหภาพยุโรป
2.8.1. รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวกับสิ ทธิเสรี ภาพในการสื่ อสารถึงกัน และคุ้มครอง
ข้ อมูลทีส่ ื่ อสารกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (61)ใน มาตรา 36 ได้ให้สิทธิเสรี ภาพในการ
สื่ อสารถึงกันและคุม้ ครองข้อมูลที่สื่อสารกันของประชาชนในราชอาณาจักรโดยมีบทบัญญัติดงั นี้
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บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการสื่ อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรื อการเปิ ดเผย
สิ่ งสื่ อสารที่ บุคคลมี ติดต่อถึ งกัน รวมทั้ง การกระทาด้วยประการอื่ นใดเพื่อให้ล่วงรู ้ ถึงข้อความในสิ่ งสื่ อสาร
ทั้งหลายที่ บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
รักษาความมัน่ คงของรัฐ หรื อเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน

2.8.2. ประมวลกฎหมายอาญาเกีย่ วกับการดักฟังโทรศัพท์
ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการดักฟังโทรศัพท์ที่เป็ นการกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐ (62)มี
ดังนี้
มาตรา 163 ผูใ้ ดเป็ นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ในการไปรษณี ย ์ โทรเลข หรื อโทรศัพท์ กระทาการอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เปิ ดหรื อยอมให้ผูอ้ ื่ น เปิ ด จดหมายหรื อสิ่ งอื่ นที่ ส่งทางไปรษณี ยโ์ ทรเลขหรื อโทรศัพท์
กระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(2) ทาให้เสี ยหาย ทาลาย ทาให้สูญหาย หรื อยอมให้ผอู ้ ื่ นทาให้เสี ย หาย ทาลายหรื อทาให้สูญ
หาย ซึ่งจดหมายหรื อสิ่ งอื่นที่ส่งทางไปรษณี ย ์ หรื อโทรเลข
(3) กัก ส่ งให้ผิดทาง หรื อส่ งให้แก่บุคคลซึ่ งรู ้วา่ มิใช่เป็ นผูค้ วรรับ ซึ่ งจดหมายหรื อสิ่ งอื่นที่ ส่ง
ทางไปรษณี ยห์ รื อโทรเลข หรื อ
(4) เปิ ดเผยข้อความที่ส่งทางไปรษณี ย ์ ทางโทรเลขหรื อทางโทรศัพท์
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

2.8.3. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา กษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข ฉบับที่ 21 ห้ ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรื อเครื่ องมือสื่ อสารใด
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ฉบับที่ 21 ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรื อเครื่ องมือสื่ อสารใด พ.ศ. 2549 (63) มีความดังนี้
บทบัญญัติในประกาศซึ่ งเป็ นกฎหมายดังกล่าวได้บญ
ั ญัติไว้ว่า โดยที่ ในระยะเวลาที่ ผ่านมาได้มีการ
ลักลอบดักฟัง ใช้ประโยชน์ หรื อเปิ ดเผยข้อความ ที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์ หรื อเครื่ องมือสื่ อสารอื่น โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย อันเป็ นการละเมิดเสรี ภาพของบุคคลในการสื่ อสารถึงกัน ก่อให้เกิดความหวาดระแวงกันทัว่ ไปใน
หมู่ประชาชนผูใ้ ช้เครื่ องมือสื่ อสาร
ดังนั้น เพื่อคุม้ ครองเสรี ภาพในการสื่ อสารถึงกันโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย และรักษาความสงบของประเทศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข จึงมีประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูใ้ ดดักฟัง ใช้ประโยชน์ หรื อเปิ ดเผย ซึ่งข้อความที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์ หรื อเครื่ องมือสื่ อสาร
อื่นใด โดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
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ข้อ 2. ผูใ้ ดรับรู ้ขอ้ ความที่ได้มาจากการกระทาความผิดตาม ข้อ 1 ใช้ประโยชน์ หรื อเปิ ดเผยข้อความนั้น
ต่อผูอ้ ื่น โดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทั้ง
จาทั้งปรับ
ข้อ 3. ผูใ้ ดใช้ให้ผอู ้ ื่นกระทาความผิดตาม ข้อ 1 หรื อ ข้อ 2 ต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า ตามที่บญั ญัติไว้
ในความผิดตาม ข้อ 1 หรื อ ข้อ 2 แล้วแต่กรณี
ข้อ 4. ถ้าผูก้ ระทาความผิดเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้บริ การโทรศัพท์ หรื อการสื่ อสาร หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับ
สัมปทานการให้บริ การดังกล่าว นอกจากต้องรับโทษตาม ข้อ 1 ข้อ 2 หรื อ ข้อ 3 แล้วแต่กรณี แล้ว ให้ใบอนุญาต
หรื อสัมปทานนั้นสิ้นสุดลงด้วย

2.8.4. ร่ างพระราชบัญญัติควบคุมการดักข้ อมูลข่ าวสารเพื่อการสื บสวนหรื อสอบสวนคดีอาญา
ร่ างพระราชบัญญัติควบคุ มการดักข้อมูล ข่าวสารเพื่อการสื บสวนหรื อสอบสวน
คดีอาญา (64) มีความที่สาคัญดังต่อไปนี้
มาตรา 3
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง รหัสข้อมูลหรื อ ความหมาย
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบตัวอักษร ตัวเลข เสี ยง ภาพ หรื อรู ปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้ ไม่วา่ จะมีการบันทึก
หรื อไม่บนั ทึกก็ตาม
“การดักข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า การกระทาใด ๆ เพื่อล่วงรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ สื่อสารถึงกันทาง
จดหมาย ไปรษณี ยบัตร หรื อโดยใช้เครื่ องมือสื่ อสารผ่านทางโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรเลข โทรพิมพ์ โทร
ภาพ โทรสาร วิทยุติดตามตัว หรื อวิทยุสื่อสาร หรื อเครื่ องมือสื่ อสารที่ประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้ า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรื อวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน หรื อเครื่ องมือสื่ อสารที่ประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการ
ทางแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรื อ เครื่ องมือสื่ อสารอื่นที่กาหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 6 ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้มาจากการดักข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติน้ ี เป็ นพยานหลักฐานใน
การดาเนินคดีอาญาได้เฉพาะกับผูท้ ี่ตอ้ งสงสัย และบุคคลซึ่งติดต่อสื่ อสารข้อมูลข่าวสารกับผูต้ อ้ งสงสัยเท่านั้น
มาตรา 7 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจสื บสวนสอบสวน ต้องยืน่ คาขอต่อศาลที่ต้ งั อยูใ่ นเขตอานาจ
เพื่อให้มีคาสัง่ อนุญาตให้ดกั ข้อมูลข่าวสารได้
มาตรา 9 ให้ศาลทาการไต่สวนคาร้องโดยมิชกั ช้า โดยการพิจารณาอนุญาตให้มีการดักข้อมูลข่าวสาร ให้
ศาลคานึ งถึง สิ ทธิ ส่วนบุคคลหรื อสิ ทธิ อื่นใดที่จะได้รับผลกระทบจากการดักข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับเหตุผล
และความจาเป็ นดังต่อไปนี้
(1) กรณี มีความจาเป็ นที่จะต้องดักข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื บสวนหรื อสอบสวนคดีอาญา
(2) การค้นหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวด้วยวิธีการอื่นไม่อาจกระทาได้ หรื อกระทาได้โดยยากลาบาก
(3) มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า บุคคลผูท้ ี่ตอ้ งสงสัยจะถูกดักข้อมูลข่าวสาร ตระเตรี ยมการหรื อสมคบกันเพื่อ
กระทาความผิด จะกระทาความผิด หรื อได้กระทาความผิด หรื อเป็ นตัวการร่ วม ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุ นในการ
กระทาความผิดอาญาร้ายแรงตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง หรื อปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลที่จะถูกดักข้อมูล
ข่าวสารได้ติดต่อหรื อให้ข่าว แก่ผูท้ ี่ ตอ้ งสงสัย ดังกล่าว หรื อผูท้ ี่ ตอ้ งสงสัยนั้นได้ใช้เครื่ องมือสื่ อสารของบุคคล
ดังกล่าว คาสั่งอนุญาตของศาลให้ทาเป็ นหนังสื อพร้อมด้วยเหตุผล โดยกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขใน
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การดักข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งระยะเวลาที่เหมาะสมในการดักข้อมูลข่าวสาร และให้ศาลเป็ นผูค้ วบคุมการดักข้อมูล
ข่าวสาร
มาตรา 10 ในกรณี ที่ศาลมีคาสั่งไม่อนุ ญาตหรื ออนุ ญาตเพียงบางส่ วน หัวหน้าหน่ วยงานของรัฐ หรื อ
พนักงานผูย้ นื่ คาร้อง อาจยืน่ คาร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตนาพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม
มาตรา 12 อานาจในการดักข้อมูลข่าวสารตามคาสั่งศาลย่อมระงับลงเมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่า ผูท้ ี่ตอ้ ง
สงสัยนั้นเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตดักข้อมูลข่าวสารแจ้งให้หน่วยงานที่ดาเนิ นการดักข้อมูลข่าวสาร
เพื่อยุติการดักข้อมูลข่าวสารโดยทันที และรายงานให้ศาลทราบ
มาตรา 13 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตดักข้อมูลข่าวสารแสดงคาสั่งอนุญาตต่อหน่วยงานที่ดาเนิ น การดักข้อมูล
ข่าวสารเพื่อดาเนิ นการต่อไป โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องให้ความร่ วมมือกับผูไ้ ด้รับอนุญาตเพื่อให้การดักข้อมูล
ข่าวสารบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุญาต
มาตรา 14 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี มีอานาจ
เข้าไปในสถานที่หรื อสถานประกอบการของหน่วยงานที่ดาเนินการดักข้อมูล ข่าวสารในระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจตราการดักข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานดังกล่าวให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของศาล

2.8.5. พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (65) ที่เกี่ยวพัน
กับเรื่ องความเป็ นส่ วนตัว มีดงั นี้
มาตรา 8 ผู ้ใ ดกระท าด้ว ยประการใดโดยมิ ช อบด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ดัก รั บ ไว้ซ่ ึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นที่อยู่ระหว่างการส่ งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั มิได้มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรื อเพื่อให้บุคคลทัว่ ไปใช้ประโยชน์ได้ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 11 ผูใ้ ดส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิ ดหรื อปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 26 ผูใ้ ห้บริ การต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่นอ้ ยกว่า เก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่
ข้อมูลนั้นเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณี จาเป็ น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผใู ้ ห้บริ การผูใ้ ดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้เ กิ นเก้า สิ บ วันแต่ ไ ม่ เกิ น หนึ่ ง ปี เป็ นกรณี พิ เ ศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ ไ ด้ ผู ้
ให้บริ การผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

2.8.6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (66) เป็ น
ดังนี้
ในระบอบประชาธิ ปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนิ นการต่าง ๆ ของรัฐเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความเป็ นจริ ง อันเป็ นการส่งเสริ มให้มีความเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง่ ขึ้น สมควรกาหนดให้
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ประชาชนมีสิทธิได้รู้ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยที่แจ้งชัดและจากัด เฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่ หากเปิ ดเผยแล้วจะเกิ ดความเสี ยหายต่อประเทศชาติ หรื อต่อประโยชน์ที่สาคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อ
พัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยให้มนั่ คงและจะยังผลให้ประชาชนมี โอกาสรู ้ ถึง สิ ทธิ หน้าที่ ของตนอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะปกปั กษ์รักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่ งด้วย ประกอบกับสมควรคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ ง
เปิ ดเผย มีดงั ต่อไปนี้
หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
มาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ จะเปิ ดเผย
มิได้
มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ มีลกั ษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่ วยงานของรัฐหรื อ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคานึ งถึงการปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามกฎหมายของหน่ วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(1) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรื อ
ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจหรื อการคลังของประเทศ
(2) การเปิ ดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่อาจสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้
ไม่ว่าจะเกี่ ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อ การรู ้แหล่งที่ มาของ
ข้อมูลข่าวสารหรื อไม่ก็ตาม
(3) ความเห็ นหรื อคาแนะนาภายในหน่ วยงานของรัฐในการดาเนิ นการเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด แต่ท้ งั นี้ ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทาความเห็น หรื อคาแนะนา
ภายในดังกล่าว
(4) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย์หรื อข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลซึ่ งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กล้ าสิ ทธิ ส่วนบุคคลโดย
ไม่สมควร
(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผยหรื อข้อมูลข่าวสารที่มีผใู ้ ห้มา โดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
(7) กรณี อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาสั่งมิ ให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่ อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุไว้ด้วยว่าที่
เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสั่งเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเป็ นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่ผูข้ ออาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 16 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิวา่ ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้
หรื อไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวธิ ีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐ กาหนดวิธีการคุม้ ครองข้อมูล
ข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนดว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ
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มาตรา 17 ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐเห็ นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสี ยของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผูน้ ้ นั เสนอคาคัดค้านภายในเวลาที่กาหนดแต่ตอ้ งให้เวลาอัน
สมควรที่ผนู ้ ้ นั อาจเสนอคาคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
ผูท้ ี่ ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ ง หรื อผูท้ ี่ ทราบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสี ยของตน มีสิทธิ คดั ค้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทาเป็ นหนังสื อถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูร้ ับผิดชอบ
ในกรณี ที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับผิดชอบต้องพิจารณาคาคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้
คัดค้านทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้
จนกว่าจะล่วงพ้นกาหนดเวลาอุทธรณ์ตาม มาตรา 18 หรื อจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ได้มีคาวินิจฉัยให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี
มาตรา 18 ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตาม มาตรา 14 หรื อ มาตรา 15
หรื อมีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านของผูม้ ีประโยชน์ได้เสี ยตาม มาตรา 17 ผูน้ ้ นั อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ นั้นโดยยืน่ คาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา 19 การพิจารณาเกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ มีคาสั่งมิให้เปิ ดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิ ดเผยข้อ มูลข่ า วสาร หรื อศาลก็ตาม จะต้องดาเนิ นกระบวนการ
พิจารณาโดยมิให้ขอ้ มูลข่าวสารนั้นเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ ไม่จาเป็ นแก่การพิจารณาและในกรณี ที่จาเป็ นจะ
พิจารณาลับหลังคู่กรณี หรื อคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา 20 การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ตอ้ งรับผิดหากเป็ นการกระทาโดยสุจริ ตในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาเนิ นการโดยถูกต้องตามระเบียบตาม มาตรา
16
(2) ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มีคาสั่งให้
เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปหรื อเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนั สาคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรื อ
ชีวิต ร่ างกาย สุ ขภาพ หรื อประโยชน์อื่นของบุคคล และคาสั่งนั้นได้กระทาโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้ จะมีการ
กาหนดข้อจากัดหรื อเงื่อนไขในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
วรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณี ดงั กล่าว

พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่เกี่ ยวข้องกับข่าวสารส่ วนบุคคลมี
ดังต่อไปนี้
หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
มาตรา 23 หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ ยวข้องและจาเป็ นเพื่อการดาเนิ น งานของ
หน่วยงานของรัฐให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจาเป็ น
(2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมู ลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่จะกระทบถึ ง
ประโยชน์ได้เสี ยโดยตรงของบุคคลนั้น
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(3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยูเ่ สมอเกี่ยวกับสิ่ งดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
(4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้ องกันมิ
ให้มีการนาไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรื อเป็ นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณี ที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบ
ล่วงหน้าหรื อพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนาข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ และกรณี ที่
ขอข้อมูลนั้นเป็ นกรณี ที่อาจให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจ หรื อเป็ นกรณี มีกฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณี ที่มีการให้จดั ส่งข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลไปยัง
ที่ใดซึ่งจะเป็ นผลให้บุคคลทัว่ ไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
มาตรา 24 หน่ วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่ อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรื อผูอ้ ื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสื อของเจ้าของข้อมูลที่ ให้ไว้ล่วงหน้าหรื อ
ในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ดังต่อไปนี้
(1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนาไปใช้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่ง
นั้น
(2) เป็ นการใช้ขอ้ มูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น
(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้านการวางแผนหรื อการสถิติหรื อสามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งรักษา
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิ ดเผยต่อไปยังผูอ้ ื่น
(4) เป็ นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึ กษาวิจยั โดยไม่ระบุชื่อหรื อส่ วนที่ ทาให้รู้ว่าเป็ นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ มาตรา 26 วรรคหนึ่ ง เพื่อการ
ตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสื บสวน การสอบสวน
หรื อการฟ้องคดี ไม่วา่ เป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เป็ นการให้ซ่ ึงจาเป็ นเพื่อการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ หรื อสุขภาพของบุคคล
(8) ต่ อ ศาล และเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ บุ ค คลที่ มี อ านาจตามกฎหมายที่ จะขอ
ข้อเท็จจริ งดังกล่าว
(9) กรณี อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา

113
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามวรรคหนึ่ ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดทาบัญชี
แสดงการเปิ ดเผยกากับไว้กบั ข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 25 ภายใต้บังคับ มาตรา 14 และ มาตรา 15 บุ คคลย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร ส่ วน
บุ คคลที่ เกี่ ยวกับตน และเมื่ อบุ คคลนั้นมี คาขอเป็ นหนังสื อ หน่ วยงานของรัฐที่ ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
จะต้องให้บุคคลนั้นหรื อผูก้ ระทาการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรื อได้รับสาเนาข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลส่ วนที่
เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นา มาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณี มีเหตุอนั ควรเจ้าหน้าที่ ของรัฐจะเปิ ดเผยต่อ
เฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่ วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็ นจริ ง ให้มีสิทธิยนื่
คาขอเป็ นหนังสื อให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรื อลบข้อมูลข่าวสารส่วน
นั้นได้ซ่ ึงหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคาขอ ให้ผนู ้ ้ นั มี
สิ ทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้ รับแจ้งคาสั่งไม่
ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณี ใด ๆ ให้
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอของตนแนบไว้กบั ข้อมูลข่าวสารส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ได้
ให้บุคคลตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดาเนินการ มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรานี้แทนผูเ้ ยาว์ คนไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้

2.8.7. แนวทางและหลักการเกีย่ วกับความเป็ นส่ วนตัวในสหภาพยุโรป
สหภาพยุ โ รป (European Union หรื อ EU) ก าหนดแนวทางการคุ ้ม ครองข้อ มู ล (Data
Protection Directive) และหลักการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลอย่างเป็ นธรรม (Fair Information Principles)
ไว้ดงั นี้
• ควรรวบข้อมูลส่วนตัวเฉพาะที่ระบุไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน และไม่นาไปประมวลผลเพื่อ
การอื่น
• ข้อมูลจะต้องถูกต้องแม่นยาและทันสมัย และไม่ควรเก็บข้อมูลเกินเวลาที่กาหนด
• ประมวลผลข้อมูลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน หรื อเป็ นไปตามสัญญา
ข้อตกลงหรื อตามข้อกฎหมาย หรื อตามความจาเป็ นในการตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชน หรื อตาม
คาสัง่ ของหน่วยงานราชการที่มีอานาจสัง่ การ เท่านั้น
• ไม่ประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ สัญชาติ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ศาสนา ความเชื่อ สุ ขภาพ เพศสัมพันธ์ การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน เว้นเสี ยแต่ได้รับความยินยอมจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอาจไม่ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว แม้วา่ ผูเ้ กี่ยวข้องจะ
ยินยอมก็ตาม
• ต้องแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องถึงการรวบรวมและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับพวกเขา และบุคคล
ดังกล่าวจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จดั เก็บไว้และแก้ไขข้อมูลที่ผิดให้ถูกต้องได้
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• จากัดการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมไม่ให้เป็ นที่เปิ ดเผย

กฎหมายเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวในสหภาพยุโรปค่อนข้างเข้มงวดกว่าประเทศอื่น ๆ ใน
โลก จึงทาให้ไม่สามารถส่ งผ่านข้อมูลไปยังระบบนอกสหภาพยุโรปที่ไม่มีระบบคุม้ ครองความเป็ น
ส่ ว นตัว ได้อ ย่า งเท่ า เที ย มกัน ประเทศในสหภาพยุ โ รปมี แ นวโน้ม ที่ จ ะเน้น การวางข้อ ก าหนด
กฎเกณฑ์และควบคุมกากับดู แลให้เป็ นระเบียบ และการรวมศูนย์อานาจบริ หารให้อยู่ที่ส่วนกลาง
ในขณะที่ธรรมเนี ยมของประเทศสหรัฐอเมริ กาให้ความสาคัญกับการทาสัญญาข้อตกลงและแรง
กระตุน้ หรื อผลักดันจากผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การมากกว่า
หลังจากการเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมพลี ชีพของกลุ่มผูก้ ่อการร้ายอัลกออิดะห์ (al-Qaeda)
ต่อประเทศสหรัฐอเมริ กา ในวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 หลายประเทศบังคับใช้กฎเกณฑ์
การรักษาความปลอดภัยโดยเข้มงวดมากขึ้น เพื่อที่จะต่อสู ้กบั การก่อการร้ายและอาชญากรรม ดังจะ
เห็ นได้จากการตรวจสอบผูโ้ ดยสารก่ อ นขึ้ น เครื่ องบิ น สหรั ฐอเมริ ก าต่ อรองร้ องขอข้อมู ล ของ
ผูโ้ ดยสารต่อประเทศในสหภาพยุโรปมากกว่าที่ประเทศในสหภาพยุโรปจะสามารถให้ได้หากยึด
ตามแนวทางการคุม้ ครองข้อมูลของสหภาพยุโรป
2.9. แบบฝึ กหัด
2.9.1. คาถามท้ายบท
1) ข้อมูลส่ วนตัวหมายถึงอะไร
2) ยกตัวอย่างการใช้ขอ้ มูลเพื่อเป้ าหมายอย่างอื่นนอกเหนื อจากจุดประสงค์เดิ มของ
การรวบรวมข้อมูล (Secondary Use)
3) อธิ บ ายความแตกต่ า งในการใช้น โยบายการก าหนดตัว เลื อ กอัต โนมัติ เ ป็ นไม่
ยินยอมให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัว (opt in) และการยินยอมให้ขอ้ มูลส่ วนตัวโดยอัตโนมัติ (opt out)
4) ยกตัวอย่างงานประยุกต์ในการตามติดตามตาแหน่งที่อยู่
5) ยกตัวอย่างกรณี ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลรั่ วไหลซึ่ งคุ กคามต่อความปลอดภัยของบุ คคล
นั้น
6) ยกตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวบนเว็บ
2.9.2. อภิปราย
1) ให้ขอ้ โต้แย้งคัดค้านและสนับสนุ นต่อการรวบรวมคาหรื อวลีที่ใช้ในการสื บค้นใน
เสิ ร์จเอ็นจินโดยบุคคลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื บสวน สอบสวน และป้ องกันการก่ออาชญากรรม และ
การก่อการร้าย
2) ในปั จจุบนั มีเหตุภยั ธรรมชาติเกิดถี่ข้ ึนเรื่ อยๆ ทาให้ผปู ้ ระสบภัยต้องสู ญเสี ยเอกสาร
และบันทึกสาคัญหลายอย่างไปกับภัยธรรมชาติ เช่น สู ติบตั ร บัตรเครดิต ประกาศนี ยบัตร เอกสาร
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การจ้างงาน เอกสารสิ ทธิ์ ตา่ ง ๆ เช่น โฉนด ตัว๋ จานา เอกสารระบุตวั ตน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่
หนังสื อเดินทาง เป็ นต้น หน่วยงานของรัฐเสนอฐานข้อมูลใหม่ที่จะช่วยประชาชนเก็บข้อมูลสาคัญ
ส่ วนตัวเอาไว้ได้เผือ่ กรณี ฉุกเฉิ น จงถกประเด็นข้อดีขอ้ เสี ยของข้อเสนอนี้
3) การใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินสามารถป้ องกันการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวได้ระดับ
หนึ่ ง ซึ่ งการใช้โทรศัพท์แบบเติ มเงิ นจะไม่มีการบันทึกรายการใช้งานโทรศัพท์ซ่ ึ งเชื่ อมต่อไปถึ ง
ผูใ้ ช้งานหรื อเจ้าของโทรศัพท์ เหมือนการใช้งานโทรศัพท์บา้ นหรื อโทรศัพท์มือถือแบบจ่ายเงินราย
เดือน ในบางประเทศ ได้มีการพิจารณายกเลิกการใช้โทรศัพท์แบบเติมเงิน เพราะอาจถูกนาไปใช้
ประกอบอาชญากรรมโดยที่หน่ วยงานของรั ฐไม่อาจตามรอยได้ จงให้ความเห็ นว่าการตัดสิ นใจ
เกี่ ยวกับบริ การโทรศัพท์แบบเติ มเงิ นควรเป็ นเช่ นไร และนโยบายการใช้โทรศัพท์แบบเติม เงิ นที่
เหมาะสมควรเป็ นเช่นไร ให้เหตุผลประกอบด้วย
4) จงให้ความเห็นว่าการเฝ้าระวังและตรวจตราโดยระบบดาวเทียมเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร ให้เหตุผลประกอบ
5) สั ตวแพทย์ฝั ง ชิ ป ส าหรั บ ตามรอยสั ตว์ต่า ง ๆ บางคนเสนอให้ฝั ง ชิ ป เด็ ก ๆด้ว ย
เพื่อให้สามารถระบุตาแหน่ งที่อยู่ของเด็กได้เมื่อหลงทาง หรื อถู กลักพาตัวไป จงถกประเด็นเรื่ อง
ความเป็ นส่ วนตัวและความเสี่ ยงในการดาเนิ นการดังกล่าว และหากมีการเสนอร่ างกฎหมายให้ฝัง
ชิปเพื่อตามรอยเด็กๆ จงให้ความเห็นว่าจะสนับสนุนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
6) นายสมศักดิ์ลกั ลอบเข้าไปในระบบฐานข้อมูลลับของกระทรวงสาธารณสุ ข แล้ว
นาแฟ้ มข้อมูลรายชื่ อของผูท้ ี่ติดเชื้ อเอชไอวีหรื อเอดส์ ไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์แห่ งหนึ่ ง โดยมีความ
ห่ วงใยที่จะเตือนประชาชนทัว่ ไปให้เกิ ดความระมัดระวังป้ องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้ อดังกล่าว จง
วิจารณ์การกระทาดังกล่าว
7) สมาคมนั ก สื บ เอกชนเสนอต่ อ รั ฐ บาลให้ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ เ ปิ ดเผย
ฐานข้อมูลผูต้ อ้ งหาและนักโทษแก่ประชาชนทัว่ ไป โดยอ้างเหตุผลเพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นธรรมต่อการ
ดาเนินธุ รกิจและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จงวิจารณ์ขอ้ เสนอดังกล่าว
8) บางอาเภอเผยแพร่ ขอ้ มูลแผนที่ที่แสดงอสังหาริ มทรั พย์พร้ อมระบุ เจ้าของ ราคา
ตาแหน่งที่อยู่ และภาพถ่ายทางอากาศแสดงสถานที่บนเว็บไซต์ จงระบุขอ้ ดีขอ้ เสี ยของการกระทา
ดังกล่าว และระบุวา่ ข้อมูลใดบ้างที่ควรและไม่ควรนาเสนอบนเว็บไซต์ เพราะเหตุใด
9) หากกาหนดว่าความเป็ นส่ วนตัวคือ “การเป็ นอิสระจากการวิพากษ์วิจารณ์ตดั สิ น
โดยผูอ้ ื่น” จงให้ความเห็นว่าเป็ นการนิยามที่เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
10) ในปั จจุบนั รถรุ่ นใหม่ ๆ สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการขับขี่ได้มากขึ้น
เช่น ผูข้ บั ขี่หรื อผูโ้ ดยสารคาดเข็มขัดนิ รภัยหรื อไม่ ช่วงไหนขับขี่ดว้ ยความเร็ วเช่นไร และข้อมูลการ
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แตะเบรก เป็ นต้น รัฐบาลต้องการเสนอร่ างกฎหมายให้ติดตั้งระบบตรวจสอบดังกล่าวในรถทุกคัน
และบัน ทึ ก ข้อ มู ล การขับ ขี่ เ พื่ อ การสื บ สวนสอบสวนการกระท าผิด กฎจราจร จงวิจ ารณ์ ค วาม
เหมาะสมและข้อดีขอ้ เสี ย
11) ในปั จ จุ บ ัน รถรุ่ น ใหม่ ๆ มี ก ารติ ด ตั้ง ระบบระบุ ต าแหน่ ง จี พี เ อสซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบตาแหน่ งที่อยูข่ องรถได้ผา่ นดาวเทียม รัฐบาลต้องการเสนอร่ างกฎหมายให้ติดตั้งระบบ
ระบบระบุ ตาแหน่ ง จี พี เอสในรถทุ ก คันและบันทึ ก ข้อมู ล ตาแหน่ ง ที่ อยู่ข องรถเพื่ อการสื บ สวน
สอบสวนอาชญากรรมและตามรอย จงวิจารณ์ความเหมาะสมและข้อดีขอ้ เสี ย
12) จงวิพากษ์วจิ ารณ์การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ที่พบเห็นในปั จจุบนั และที่คาดว่ากาลัง
จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาในอนาคต ที่อาจเป็ นภัยคุกคามต่อความเป็ นส่ วนตัว
13) สมมติว่าเมืองที่คุณอยู่ จะติดตั้งกล้องวิดีโอพร้ อมระบบรู ้ จาใบหน้าในบริ เวณใจ
กลางเมื องและท้องถิ่ นที่ มีสถิ ติอาชญากรรมสู ง และคุ ณเป็ นที่ ปรึ กษาในการออกแบบระบบ จง
อธิ บายว่าคาแนะนาของคุณจะเป็ นอย่างไร เพราะเหตุใด
14) มหาวิทยาลัย ก เป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่ งหนึ่ งของประเทศไทยติดตั้งเว็บไซต์ที่
จะให้ผูส้ มัค รเข้า เรี ย นสามารถเข้าไปดู ผลการตอบรั บนัก ศึ ก ษาได้โดยใช้ข้อมู ล รหัส ประจ าตัว
ประชาชน มหาวิท ยาลัย ข เป็ นมหาวิท ยาลัยชั้นนาอี ก แห่ ง หนึ่ งของประเทศไทยซึ่ ง มี นักศึ กษา
จานวนมากสมัครเข้าเรี ยนเช่ นกัน เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคาดว่านักศึกษาที่มาสมัครเข้าเรี ยน
มหาวิทยาลัย ข ส่ วนหนึ่งจะไปสมัครเรี ยนที่มหาวิทยาลัย ก เช่นกัน จึงต้องการทาวิจยั เรื่ องแนวโน้ม
การเลื อกมหาวิทยาลัยของนักศึ กษาที่ ได้รับการตอบรั บจากทั้งสองมหาวิทยาลัยแล้ว เจ้าหน้า ที่
ดังกล่าวตรวจสอบโดยใช้รหัสประจาตัวประชาชนของนักศึกษาที่มาสมัครที่มหาวิทยาลัย ข เพื่อเข้า
ไปดู ผลการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ก จงอภิ ปรายว่าการกระทาเช่ นนี้ มีค วามเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร โดยเฉพาะในแง่มุมของความเป็ นส่ วนตัว และการออกแบบเว็บไซต์สาหรับตรวจสอบผล
การตอบรับเข้าศึกษาควรเป็ นเช่นไร
15) บางบริ ษ ทั ให้บ ริ ก ารงานประยุก ต์บ นอิ นเทอร์ เ น็ ต เสนอบริ ก ารวาดภาพสเก็ ต
การ์ ตูนจากบนภาพถ่ า ยบุ คคลแก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารโดยแลกกับ หมายเลขโทรศัพท์ของผูใ้ ช้บริ การ จง
วิจารณ์ความเหมาะสมและข้อดีขอ้ เสี ย
16) บางบริ ษทั ให้บริ การงานประยุกต์บนอินเทอร์ เน็ต เสนอบริ การดูดวงจากหมายเลข
โทรศัพท์แก่ผใู ้ ช้บริ การ โดยไม่แจ้งว่าจะใช้ประโยชน์อื่นจากหมายเลขดังกล่าว และผูใ้ ช้บริ การส่ วน
ใหญ่มกั รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ป้อนหมายเลขโทรศัพท์เพราะต้องการดูดวง จงวิจารณ์ความเหมาะสมและ
ข้อดีขอ้ เสี ย
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บทที่ 3 เสรีภาพในการแสดงออกในยุคอินเทอร์ เน็ต
บทนี้ ก ล่ า วถึ ง สิ ท ธิ เสรี ภาพในการแสดงออก รู ปแบบสื่ อและความเปลี่ ย นแปลงในยุค
อินเทอร์ เน็ต การเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อแสดงความคิดเห็นที่ไม่ควรกระทาหรื อพึงระมัดระวัง ปั ญหา
การล่ อ ลวงเด็ ก และเยาวชน การเปลี่ ย นแปลงสถานะการพึ่ ง พาผู ้เ ชี่ ย วชาญ ขยะไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ปั ญหาการปกปิ ดตัวตนของผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มู ล มิ ติใหม่ของการสื่ อสารในเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ต ควบคู่ไปกับกฎหมายและระดับของเสรี ภาพในการแสดงออกที่
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
3.1. สิ ทธิเสรีภาพในการแสดงออก
การแสดงออกซึ่ งความคิ ดความเห็ น กระทาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่ น ด้วยวาจา เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร การตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ในรู ปของศิลปะ การแสดงออกทางกาย หรื อโดยอาศัยสื่ ออื่น
ตามต้องการ ซึ่ งรวมไปถึงการใส่ สายรัดข้อมือแสดงออกซึ่ งความจงรักภักดี หรื อการใช้มือตบสี ต่าง
ๆ ในการสนับสนุนฝ่ ายการเมืองใด ๆ การแสดงความเห็นเป็ นสิ่ งสาคัญ แม้บางครั้งอาจสร้างความ
ไม่พอใจให้กบั บางคนที่เห็นแตกต่าง เพราะจะนาไปสู่ การพัฒนาและปรับปรุ งสิ่ งต่าง ๆ ให้ดียงิ่ ขึ้น
เสรี ภาพในการแสดงออก (Freedom of Speech หรื อ Freedom of Expression) คือ เสรี ภาพ
ของบุคคลที่จะแสดงออกซึ่ งความคิดเห็นใด ๆ โดยไม่ถูกตรวจพิจารณา (censor) ก่อน ไม่ถูกปิ ดกั้น
(bar) หรื อถูกจากัด (restrict) ด้วยวิธีการอื่นใด รวมถึงเสรี ภาพที่จะยึดมัน่ ในความเห็ นและแจ้งข่าว
หรื อแสดงความคิดเห็ นผ่านสื่ อใด ๆ โดยมิตอ้ งคานึ งถึงพรมแดนหรื อข้อจากัดใด ๆ ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มีการรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศที่รับรองเสรี ภาพในการแสดงออก คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมือง
และสิ ทธิ ทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political Rights) (ดู เพิ่มเติ มในหัวข้อ
3.7.1 และ 3.7.2) ซึ่ งประเทศไทยได้รับรองเป็ นภาคีของทั้งสองฉบับ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยรับรองและคุม้ ครองศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ
เสรี ภาพและความเสมอภาคของประชาชนชาวไทย ดังแสดงในหัวข้อ 3.8.1 การที่ รัฐจะจ ากัด
เสรี ภาพในการแสดงออกของบุคคลหนึ่ง ๆ ได้น้ นั จะต้องกระทาโดยมีเงื่ อนไขสามประการคือ 1)
ต้องออกเป็ นกฎหมาย 2) ต้องเป็ นไปเพื่ อเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพหรื อชื่ อเสี ยงเกี ย รติ ยศ สิ ท ธิ ใน
ครอบครัว หรื อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของบุคคลอื่น 3) ต้องเป็ นไปเพื่อการรักษาความมัน่ คงของชาติ
หรื อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อการสาธารณสุ ข หรื อศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกัน
หรื อระงับความเสื่ อมทรามทางจิตใจ หรื อเพื่อสุ ขภาพของประชาชน
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กฎหมายไม่ได้คุม้ ครองการแสดงออกซึ่ งการหมิ่นประมาท การกล่าวร้ายป้ ายสี รวมทั้งการ
คุ กคาม ข่มขู่ ระรานต่อบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม การยุยงส่ งเสริ มความรุ นแรงต่าง ๆ ถื อ
เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย การส่ งหรื อส่ งต่ออีเมล การเผยแพร่ หรื อประกาศข้อมูลในบล็อกหรื อ
กระทูเ้ ว็บบอร์ ดต่าง ๆ ที่มีภาพโป๊ ลามก อนาจาร ภาพตัดต่อ ข้อความที่ไม่เป็ นจริ ง ทาลายชื่ อเสี ยง
หรื อทาให้บุคคลอื่นเสี ยหาย หรื อกระทบต่อความมัง่ คงของชาติ เหล่ านี้ ถือเป็ นการกระท าที่ ผิด
กฎหมาย เข้าข่ายการกระทาความผิดตามมาตรา 14 ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในหัวข้อ 3.8.4
นอกจากการให้เสรี ภาพในการแสดงออกแล้ว กฎหมายยังครอบคลุมถึงการป้ องกันไม่ให้มี
การแสดงออกที่ กา้ วร้ าว น่ ารั งเกี ยจ ไม่เป็ นที่ ยอมรั บของสังคม ซึ่ งรวมถึ งการพูด การเขี ยน ภาพ
ศิลปะ และรู ปแบบหรื อแนวทางต่าง ๆ ในการแสดงออกซึ่ งความคิดเห็น
โรงพิมพ์หรื อบรรณาธิ การของสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อใด ๆ ไม่จาเป็ นต้องตีพิมพ์เผยแพร่ สื่อที่
พิจารณาแล้วว่าก้าวร้าว หยาบคาย ลามก หรื อสื่ อที่เขียนหรื อผลิตขึ้นมาไม่สมบูรณ์ ไม่น่าสนใจ หรื อ
แย่ การปฏิ เสธที่จะตีพิมพ์หรื อการปรับแก้เนื้ อหาโดยโรงพิมพ์หรื อบรรณาธิ การไม่ได้ถือเป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิ ตามกฎหมายของผูเ้ ขียนหรื อเจ้าของสื่ อหรื อเนื้ อหานั้น ๆ ในทานองเดี ยวกันเว็บไซต์
บริ ษทั เสิ ร์จเอ็นจิน สถานี วิทยุกระจายเสี ยง สถานี วิทยุโทรทัศน์ และนิ ตยสารต่าง ๆ อาจเลือกที่จะ
ปฏิเสธสื่ อโฆษณาบางประเภท ซึ่ งก็ไม่ได้ถือว่าเป็ นการละเมิดเสรี ภาพในการแสดงออกของผูผ้ ลิต
สื่ อโฆษณาแต่อย่างใด
3.2. รู ปแบบสื่ อและการเปลีย่ นแปลงในยุคอินเทอร์ เน็ต
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ ตสร้ างโอกาสในการแสดงออกซึ่ งความคิ ด โอกาสในการ
เข้าถึ งข้อมูล มุมมองต่าง ๆ การสื่ อสารที่เชื่ อมโยงคนทัว่ โลกที่ประกอบด้วยหลากหลายเชื้ อชาติ
และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายและราคาถูก นอกจากนี้ยงั เปิ ดโอกาสให้สามารถเก็บรักษา
สิ่ งพิมพ์ ภาพ เสี ยง วิดีโอปาฐกถาหรื อการบรรยายเก่าๆ หรื อสื่ อโบราณหรื อสื่ อพ้นสมัยต่าง ๆ ให้
ยังคงมีชีวติ ชีวา ดังที่พบเห็นในวิดีโอเพลงหรื อภาพยนตร์ เก่าๆที่จดั เก็บและเข้าถึงได้ในเว็บไซต์ยูทูบ
หรื อฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ
เสรี ภาพของสื่ อมวลชนมีความสัมพันธ์อย่างมากกับเสรี ภาพในการแสดงออกของบุคคล
หากสื่ อมวลชนไม่มีเสรี ภาพที่จะสื่ อสารข่าวต่อสาธารณะ ก็ยากที่ปัจเจกบุคคลจะมีเสรี ภาพในการ
แสดงออก เนื่ องจากบุคคลมักต้องใช้สิทธิ ในเสรี ภาพนี้ โดยผ่านสื่ อ เสรี ภาพของสื่ อมวลชนระบุไว้
ในมาตรา 45-46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังแสดงในหัวข้อ 3.8.1
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3.2.1. สื่ อก่ อนยุคอินเทอร์ เน็ต
สื่ อก่ อนยุค อิ นเทอร์ เน็ ต มี ข ้อ จากัด ในเรื่ อ งเสรี ภ าพในการแสดงออก หลัก การในเรื่ อ ง
เสรี ภาพทางการแสดงออกดังกล่าวยังส่ งต่อมาถึงสื่ อใหม่ ๆ ในยุคอินเทอร์ เน็ต และการเกิดขึ้นของ
อินเทอร์ เน็ตก็มีผลกระทบต่อหลักการดังกล่าวที่ใช้กบั สื่ อในยุคก่อนอินเทอร์ เน็ตที่ยงั คงมีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั
ก่อนมีอินเทอร์ เน็ต สื่ อต่าง ๆ ก็ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ ภาพโป๊ หรื ออนาจาร การ
เขียนเรื่ องลามกหรื อเนื้ อหาที่หยาบคาย การใช้บตั รสนเท่ห์หรื อการปิ ดบังชื่ อและสังกัดของผูเ้ ขียน
หรื อผูเ้ ผยแพร่ การล่ วงละเมิ ดสิ ทธิ ผูอ้ ื่ น เช่ น กลัน่ แกล้ง ใส่ ร้ายป้ ายสี โฆษณาชวนเชื่ อ จดหมาย
ลู กโซ่ เช่ นเดี ยวกับในปั จจุ บนั อิ นเทอร์ เน็ ตก่ อให้เกิ ดรู ป แบบใหม่ข องปั ญหาดังกล่ า ว เช่ น ขยะ
ไปรษณี ยอ์ ีเล็กทรอนิกส์หรื อสแปม (Spam Mail) ซึ่งเป็ นอีเมลที่มีขอ้ ความที่ผใู ้ ช้ไม่ตอ้ งการหรื อลิงค์
(Link) เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อการโฆษณา
โดยปกติแล้ว กฎหมายกากับสื่ อต่าง ๆ ก่อนยุคอินเทอร์ เน็ตจัดออกเป็ นสามประเภทด้วยกัน
ดังนี้ (2)
1. สื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print Media) เช่น หนังสื อพิมพ์ หนังสื อ นิ ตยสาร วารสาร จดหมาย
ข่าว
2. สื่ อกระจายข่าวด้วยภาพและเสี ยง (Broadcast Media) เช่น วิทยุ วิทยุโทรทัศน์
3. สื่ อในการสื่ อสารหรื อรับส่ งข้อความหรื อสิ่ งของทัว่ ไปโดยผูป้ ระกอบการเฉพาะ
หรื อบริ ษทั รับจ้าง (Common Carriers) เช่ น โทรศัพท์ โทรเลข และระบบรั บส่ ง
จดหมายและพัสดุ
กฎหมายให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออก ในขณะเดียวกันก็กากับตรวจสอบ
สื่ อก่อนเผยแพร่ โดยประกาศห้ามเผยแพร่ วิดีโอ ภาพยนตร์ หนังสื อและสื่ อสิ่ งพิมพ์บางประเภทที่
ไม่เหมาะสม
สาหรับสื่ อวิทยุ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อหนังสื อพิมพ์ซ่ ึ งมีบทบาทในการนาเสนอข่าวและ
ความบันเทิง รัฐบาลพยายามควบคุมทั้งการผลิตและการนาเสนอเนื้อหาผ่านใบอนุญาตประกอบการ
ซึ่ งจากัดการเสรี ภาพในการแสดงออกมากกว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออื่น ๆ โฆษณาเหล้าและบุหรี่ เป็ นที่
ต้องห้ามในสื่ อวิทยุและวิ ทยุโทรทัศน์ แม้กระทัง่ ในละครโทรทัศน์ หากตัวละครมีพฤติกรรมสู บ
บุ ห รี่ ห รื อ ดื่ ม สุ ร า เนื้ อ หาส่ ว นนั้น ก็ จ ะถู ก ตัด ออกไปหรื อ ใช้ก ารแสดงภาพพร่ า เลื อ นในส่ ว นที่
เกี่ ยวข้อง บางคาสามารถปรากฏในสื่ อสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไปได้ แต่ไม่สามารถปรากฏในสื่ อวิทยุและวิทยุ
โทรทัศน์ได้ เป็ นต้น นอกจากนี้ ในปั จจุบนั ได้มีการจัดแบ่งเนื้ อหาของรายการโทรทัศน์ออกเป็ น
ระดับต่าง ๆ ตามกลุ่มผูช้ มรายการ ดังแสดงในรู ป 10 ซึ่ งเหตุผลในการจากัดเนื้ อหาการเผยแพร่ คือ
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สื่ อวิทยุและวิทยุโทรทัศน์เผยแพร่ กระจายสื่ อไปยังครัวเรื อนทัว่ ประเทศ การควบคุมไม่ให้เด็กที่ยงั
ไม่มีวิจารณญาณได้รับสื่ อที่มีเนื้ อหาไม่เหมาะสมนั้นเป็ นการยาก รัฐบาลจึงต้องการที่จะตัดไฟเสี ย
ตั้งแต่ตน้ ลม
ภาพสัญลักษณ์ ของรายการทีไ่ ม่ จากัดอายุและช่ วงเวลาออกอากาศ

ภาพสัญลักษณ์ ของรายการทีอ่ าจมีภาพ เสียง หรื อเนื้อหา ทีต่ ้ องใช้ วจิ ารณญาณในการรับชม
จากัดอายุและช่ วงเวลาออกอากาศ

ภาพสัญลักษณ์ ของรายการเฉพาะผู้ใหญ่
อาจมีภาพ เสียง หรื อเนื้อหา ทีไ่ ม่เหมาะสมด้ านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ ภาษา
เด็กและเยาวชนไม่ ควรรับชม จากัดอายุและช่ วงเวลาออกอากาศ

รู ป 10 การจัดแบ่งเนื้อหารายการโทรทัศน์ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มผูช้ มรายการ (67)
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หากเนื้ อหาการเผยแพร่ ไม่ผา่ นการพิจารณา รัฐบาลทั้งในและต่างประเทศได้ดาเนิ นการทั้ง
ตัดส่ วนของเนื้ อหาในสื่ อที่ เผยแพร่ ขู่เพิกถอนใบประกอบการ และสั่งปิ ดหน่ วยงานที่ ผลิ ตหรื อ
เผยแพร่ สื่ อ เช่ น สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ โรงพิ ม พ์ และในบางครั้ งการ
ดาเนินการดังกล่าวอาจเกิดจากนักการเมืองที่มีอิทธิ พลมักพยายามจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของสื่ อต่าง ๆ
ที่ คุ ก คามต่ อผลประโยชน์ ท างการเมื องของตน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อรั ฐบาลเป็ นเจ้าของหรื อ
สนับสนุนทุนประกอบการหรื อเงินบารุ งแก่ระบบหรื อเครื อข่ายสื่ อสารและบริ การนั้น ๆ
ในกรณี ของสื่ อรั บส่ งทัว่ ไปโดยผูป้ ระกอบการเฉพาะหรื อบริ ษทั รั บจ้าง ผูป้ ระกอบการ
ให้บริ การสื่ อในการสื่ อสาร และมีหน้าที่ให้บริ การแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้เกี่ ยวข้อง
กับการผลิ ตสื่ อหรื อเนื้ อหาในสื่ อแต่ อย่า งใด ผูป้ ระกอบการไม่สามารถควบคุ ม เนื้ อหาในสื่ อได้
ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่อาจผิดกฎหมายในสื่ อ
ผูพ้ ิมพ์และผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์และผูเ้ ผยแพร่ กระจายข่าวทางวิทยุและวิทยุโทรทัศน์มี พนั ธะ
ตามกฎหมายที่จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้ อหาที่ได้สื่อออกไป และอาจถูกฟ้ องร้องกรณี หมิ่นประมาท
หรื อละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ ได้ นอกจากนี้ ยังต้องรั บผิดชอบตามกฎหมายในกรณี ที่ สื่อที่ ผลิ ตออกไปมี
เนื้อหาลามกหยาบโลนด้วย
3.2.2. สื่ อไร้ พรมแดนยุคอินเทอร์ เน็ตและการสื่ อสารไร้ สาย
ในขณะที่สื่อในยุคก่อนอินเทอร์ เน็ตจากัดการสื่ อสารเป็ นแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง เช่น โทรศัพท์
จดหมาย พัส ดุ หรื อ การสื่ อ สารแบบทางเดี ย วซึ่ งมี ผู ้สื่ อเพี ย งหนึ่ งเดี ย วต่ อ ผู ้รั บ หลายคน เช่ น
หนังสื อพิมพ์ หรื อวิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้น การสื่ อสารผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นสื่ อใหม่ที่ยอมให้มีการ
สื่ อสารแบบสองทางพร้อมๆกันโดยมีผรู ้ ับและผูส้ ื่ อที่หลากหลาย เช่น การรับส่ งอีเมล การพูดคุยใน
ห้องสนทนา หรื อการสนทนาในเว็บบอร์ ด การเล่นเกมออนไลน์แบบหลายผูเ้ ล่ น การสื่ อสารใน
เว็บไซต์สังคมออนไลน์ เป็ นต้น
เราไม่ ส ามารถจัด เว็ บ ลงสื่ อ ใดสื่ อ หนึ่ งโดยเฉพาะในสื่ อ ทั้ง สามประเภทในยุ ค ก่ อ น
อินเทอร์ เน็ตตามที่กล่าวมาแล้วได้ แต่ขอบเขตของเว็บกลับครอบคลุมสื่ อทั้งสามประเภทเข้าด้วยกัน
และยังรวมถึงสื่ อประเภทสื่ อตามสายหรื อเคเบิลทีวีซ่ ึ งในทางกฎหมายอาจพิจารณาว่ามีเสรี ภาพใน
การเผยแพร่ มากกว่าสื่ อวิทยุและสื่ อวิทยุโทรทัศน์ ขอบเขตการใช้งานของเว็บยังมีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับ ร้ า นหนั ง สื อ ห้ อ งสมุ ด และห้ อ งประชุ ม ให้ เ ช่ า ซึ่ งแต่ ล ะสื่ อ มี ก ฎหมายบัง คับ ใช้ ใ นการ
ประกอบการแตกต่างกันไป เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในระบบอินเทอร์ เน็ตทาให้ขอบเขตของสิ่ งเหล่ านี้
พร่ าเลื อนไป ไม่ว่าจะเป็ น โทรศัพท์ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่ อสารแบบใช้สายหรื อไร้ สาย
รวมถึงข้อจากัดคุณลักษณะของผูผ้ ลิตเนื้อหาก็ลดน้อยลงไปมาก
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3.2.2.1. อิทธิพลของเว็บ
ในปั จจุบนั เวิลด์ไวด์เว็บได้กลายมาเป็ นสื่ อ หลักในการเผยแพร่ กระจายข่าว ข้อมู ล และ
ความคิ ดเห็ นต่าง ๆ เนื่ องจากความยืดหยุ่นและการแพร่ ก ระจายอย่างกว้างขวางของระบบการ
สื่ อสารคอมพิวเตอร์ ธรรมชาติของเว็บและอินเทอร์ เน็ตเอื้อให้เกิดการสื่ อสารระหว่างผูค้ น ทาให้
ทุ ก คนสามารถเป็ นผู เ้ ผยแพร่ ข ้อมู ล หรื อกระท าตนเช่ นส านัก พิ ม พ์ไ ด้ โดยไม่ จาเป็ นต้องอาศัย
กระบวนการพิมพ์และการเผยแพร่ หรื อจัดจาหน่ายที่ซบั ซ้อนและราคาแพงแต่อย่างใด เราใช้เพียงใช้
คอมพิวเตอร์ และโมเด็มหรื อการ์ ดเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื อเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือ
ยุคใหม่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตได้ องค์กรธุ รกิจหรื อหน่วยงานใด ๆ หรื อแม้กระทัง่ ปั จเจกบุคคลก็
สามารถสร้ างเว็บไซต์และเผยแพร่ ขอ้ มู ลตามต้องการได้ และไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึ งและอ่าน
ข้อมู ล ที่ เผยแพร่ น้ ัน ได้ การเผยแพร่ ข ้อ มู ล ทางเว็บ ไซต์น้ ันง่ า ยยิ่ ง กว่า การเผยแพร่ ข ้อ มู ล บนสื่ อ
สิ่ งพิมพ์หรื อสื่ ออื่น ๆ ข้อมูลดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องผ่านการพิจารณาตอบรับจากบรรณาธิ การหรื อ
ได้รับความยินยอมจากโรงพิมพ์ จะสังเกตได้ว่าจานวนบล็อก (Blog) ที่ เผยแพร่ ได้เพิ่มขึ้ น อย่า ง
รวดเร็ ว บางบล็อกก็ได้รับความนิ ยมและสามารถดึ ง ดู ดและโน้มน้า วผูอ้ ่า นเฉกเช่ นบทความใน
หนังสื อพิมพ์ทวั่ ไป
ในยุคอินเทอร์ เน็ต เราไม่สามารถคาดเดาได้วา่ ข่าวสารข้อมูลที่กระจายออกไปจะถึงผูร้ ับซึ่ ง
อยูท่ ี่ใดบ้าง เราไม่สามารถระบุตาแหน่ งที่อยู่ของชุ มชนในอินเทอร์ เน็ตได้อย่างแน่ นอน ขนาดและ
ลัก ษณะชุ ม ชนในอิ น เทอร์ เ น็ ต ขึ้ น อยู่ ก ับ ผู ้ส นใจและเข้า ร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ บนเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ หรื อที่เรี ยกว่าไซเบอร์ สเปซ (Cyberspace) ตามความสมัครใจ นอกจากนี้ อินเทอร์ เน็ต
ยังเปลี่ยนความหมายของสื่ อสารหรื อการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้แพร่ กระจายและกว้างขวางมากกว่าเดิ ม
อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
3.2.2.2. การลดการพึง่ พาผู้เชี่ ยวชาญ
ในปั จจุบนั หลายหน่วยงานผลิตซอฟต์แวร์ ช่วยลดเวลาและความยุง่ ยากในการทากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ ช่วยกรอกรายงานภาษี เขียนพินยั กรรม ร่ างข้อตกลงก่อนสมรส และเอกสาร
ทางกฎหมายอื่น ๆ หลายเว็บไซต์เผยแพร่ แบบฟอร์ มและคาแนะนาในการกรอกแบบฟอร์ ม บาง
เว็บไซต์ให้ขอ้ มูลแนะนาเรื่ องกฎหมาย การลงทุน การซื้ อขายกล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ รถยนต์
หรื อเรื่ องน่ าสนใจอื่น ๆ เหล่านี้ ช่วยให้หลายคนสามารถทากิ จกรรมต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่
ต้องพึ่งพาผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งมีค่าใช้จ่ายสู งเหมือนในอดี ต นอกจากนี้ เว็บยังช่วยกาจัดคนกลาง และลด
ราคาซื้ อขายผลิ ตภัณฑ์ เนื่ องจากสามารถขายตรงได้มากขึ้ น ผูผ้ ลิ ตหรื อผูใ้ ห้บริ การที่ ไม่สามารถ
รับภาระค่าใช้จ่ายของการใช้ผแู ้ ทนจาหน่ายหรื อการขายส่ งได้ สามารถสร้างเว็บไซต์และจัดการขาย
ตรงให้แก่ลูกค้าทัว่ ประเทศได้ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ ลดทอนอานาจการผูกขาดของบริ ษทั
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ขนาดใหญ่และลดการพึ่งพาผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการดาเนิ นงานด้วยตนเองของบุคคล
และบริ ษทั ขนาดเล็ก
3.2.2.3. การสื่ อสารรู ปแบบใหม่ กบั ประเด็นทางกฎหมาย
กฎหมายต่ า ง ๆ ได้เริ่ ม ปรั บ ตัวเข้ากับเทคโนโลยีในการสื่ อสารใหม่ ๆ เสรี ภาพในการ
เผยแพร่ สื่อตามกฎหมายควรจะรวมถึ งเทคโนโลยีการสื่ อสารใหม่ ๆ ด้วย ตามวัตถุ ประสงค์ของ
กฎหมายในการปกป้องสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออก อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องใช้เวลาพอสมควรใน
การปรับกฎหมายให้ตามทันแง่มุมที่แตกต่างของเทคโนโลยีและสื่ อใหม่ ๆ
แม้กฎหมายจะไม่ถือเสมื อนว่าผูใ้ ห้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตและผูใ้ ช้บริ การ เป็ นผูจ้ ดั ทาหรื อ
ผูผ้ ลิตสื่ อนั้น ๆ หากข้อมูลใด ๆ ที่นาเสนอหรื อมีอยูใ่ นบริ การนั้น ๆ ผลิตหรื อจัดทาเนื้ อหาโดยผูอ้ ื่น
แต่ผูใ้ ห้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตและผูใ้ ห้เช่ าหรื อให้บริ การพื้นที่ จดั เก็บ ข้อมู ลหรื อเนื้ อหาเว็บ อาจถู ก
ฟ้ องร้ องได้หากปล่อยหรื อยินยอมให้สมาชิ กผูใ้ ช้บริ การเผยแพร่ เนื้ อหาที่ผิดกฎหมาย เช่ น เนื้ อหา
ลามก หยาบคาย สร้างความแตกแยก ระรานผูอ้ ื่น หรื อกระทบถึงสถาบันอันเป็ นที่เคารพ โดยไม่
ตรวจสอบและกากับดู แล ดังแสดงในมาตรา 16 ในพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในหัวข้อ 3.8.4 และในบางประเทศ เช่น อินเดีย ผูบ้ ริ หารเว็บไซต์
ประมูลออนไลน์อีเบย์ (e-Bay) ถูกจับเนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การขายภาพลามกอนาจารผ่านเว็บไซต์อีเบย์
แม้วา่ จะไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิ ตสื่ อลามกนั้น (2) นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐในแต่ละประเทศได้มีความ
พยายามจากัดการเข้าถึงและสั่งระงับการให้บริ การเว็บไซต์บางประเภท
3.3. ประเด็นเกีย่ วข้ องกับเสรีภาพในการแสดงออก
ประเด็นเกี่ยวข้องกับเสรี ภาพในการแสดงออก มีดงั ต่อไปนี้
3.3.1. ประเด็นอ่อนไหวต่ าง ๆ ในการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสาร
อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นทางด้านจริ ยธรรมและสังคมในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่แม้ไม่
ผิดกฎหมาย แต่อาจเป็ นเรื่ องอ่อนไหว ตัวอย่างเช่น การเล่นตลกบางอย่าง เนื้ อหาความบันเทิงของ
“ผูใ้ หญ่” การแสดงความคิ ดเห็ นส่ วนตัวที่ ไม่เห็ นด้วยกับเรื่ องต่าง ๆ อย่างโกรธแค้นโดยผูเ้ ขี ย น
บล็อก ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างระเบิด แผนที่หรื อข้อมูลที่อาจใช้ประโยชน์โดยผูก้ ่อการร้ายได้ เป็ น
ต้น
การปรับเปลี่ยนนโยบายของบริ ษทั ขนาดใหญ่แบบพลิกหน้ามือเป็ นหลังมือ เช่น นโยบาย
ของบริ ษทั ยาฮู (Yahoo) แสดงให้เป็ นถึงประเด็นอ่อนไหวในการพิจารณาเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารได้
เป็ นอย่างดี เมื่ อหลายปี ก่ อน บริ ษทั ยาฮู ขยายร้ านค้าออนไลน์ที่ขายสิ นค้าสาหรั บ “ผูใ้ หญ่” เช่ น
ศิลปะหรื องานประพันธ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสุ นทรี ยท์ างเพศ วิดีโอที่มีเรื่ องราวปลุกเร้าความรู ้สึก
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ทางเพศ เป็ นต้น ซึ่ งสิ นค้าเหล่ านี้ เป็ นสิ นค้าที่สามารถขายได้ตามกฎหมาย แต่ผูใ้ ช้หลายคนกลับ
วิพากษ์วิจารณ์ อย่างหนัก โดยมีประเด็นว่าบริ ษทั ยาฮูเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่และเป็ นแกนนาของผู ้
ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตระดับโลก การกระทาเช่ นนี้ เป็ นการสนับสนุ นหรื อให้การยอมรับสิ นค้าที่
เกี่ ย วกับ เรื่ องเพศหรื อลามกอนาจาร ซึ่ ง เป็ นเรื่ องที่ เสื่ อมเสี ยภาพพจน์ข องบริ ษ ทั เป็ นอย่างมาก
นอกจากนี้ การกระทาดังกล่าวจะส่ งผลให้ผขู ้ ายสิ นค้า “ผูใ้ หญ่” สามารถเข้าถึงลูกค้าจานวนมหาศาล
ของยาฮูได้อีกด้วย หลังจากถูกวิพาก์วิจารณ์อย่างหนัก ไม่นานนัก บริ ษทั ยาฮูก็ปรับเปลี่ยนนโยบาย
และถอดโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า “ผูใ้ หญ่” ออก อย่างไรก็ดี ฝ่ ายที่เห็นตรงข้ามก็วิพากษ์วิจารณ์
และแสดงความไม่เห็นด้วยที่บริ ษทั ยาฮูยอมคล้อยตามแรงกดดันของบริ ษทั โฆษณาสิ นค้าหลักและ
ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ท้ งั ที่มีเสรี ภาพในการขายและโฆษณาสิ นค้า “ผูใ้ หญ่” ดังกล่าวได้ตามกฎหมาย ซึ่ ง
ผลกระทบดังกล่าวจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการจากัดการเผยแพร่ สื่อโดยหน่วยงานของรัฐบาล (2)
ในกรณี ที่กฎหมายหรื อรัฐบาลไม่ได้ตดั สิ นชัดเจนว่าสิ นค้าที่มีเนื้ อหาอ่อนไหวบางประเภท
ควรเผยแพร่ ต่อสาธารณะหรื อไม่ เป็ นบทบาทและหน้าที่ของผูข้ ายและเว็บไซต์ผูโ้ ฆษณาที่จะต้อง
ตัดสิ นใจดังกล่าว โดยการตอบสนองต่อแรงกดดันของประชาพิจารณ์ และลู กค้าส่ วนใหญ่ที่มี ต่อ
สิ นค้า แม้จะตัดสิ นใจไม่เผยแพร่ หรื อขายสิ นค้าชนิ ดนั้น แต่ลูกค้าที่สนใจก็อาจหาซื้ อสิ นค้าดังกล่าว
จากร้านค้าที่ขายสิ นค้าประเภทนั้นโดยเฉพาะหรื อผูจ้ าหน่ายปลีกได้
ในกรณี ของเสิ ร์จเอ็นจิน ก็มีคาถามยากๆเกี่ยวกับความรับผิดชอบในเชิ งสังคมว่าควรที่ จะ
ตอบสนองต่อการค้นหาข้อมูลข่าวสารโดยให้ผลการค้นหาที่ครบถ้วนต่อทุกการสื บค้นหรื อไม่ หรื อ
ควรที่จะละเว้นการแสดงผลเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสมในการแสดงผลการค้นหา เช่ น การ
แสดงรายการเว็บไซต์เรื่ องการสร้างระเบิด การฆ่าตัวตาย หรื อฆาตกรรม เป็ นต้น หากพบคาค้นหา
ที่ส่อเจตนาที่ไม่เหมาะสม เช่น “ภาพเปลือยของเด็กมัธยม” เสิ ร์จเอ็นจินควรจะตอบสนองอย่างไร
เสิ ร์จเอ็นจินควรตอบสนองต่อการค้นหาภาพการทรมานหรื อทาร้ายร่ างกายประชาชนโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรื อผูก้ ่อการร้ายหรื อไม่
เสิ ร์จเอ็นจิ นเป็ นบริ การพื้นฐานในการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าอย่างมาก เราคงไม่
ต้องการเห็นเสิ ร์จเอ็นจินเลื อกที่รักมักที่ชงั หรื อแบ่งแยกความคิดเห็ นที่ไม่เป็ นที่นิยม หรื อเนื้ อหาที่
ขัดแย้ง เราต้องการข้อมู ลข่า วสารและบางครั้ ง ข่าวสารนั้นอาจเป็ นข้อเท็จจริ งที่ ไม่พึ งปรารถนา
อย่างไรก็ตาม การตระหนักถึงภัยในการใช้ประโยชน์ข่าวสารที่อาจเป็ นอันตรายหรื อเป็ นปรปั กษ์ต่อ
ความสัมพันธ์ต่อกันบางอย่างนั้น อาจนาไปสู่ การตัดสิ นใจในการปฏิเสธการนาเสนอหรื อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ในผลการค้นหาโดยสิ้ นเชิงได้
เว็บไซต์บางประเภทนาเสนอเนื้ อหาที่ค่อนข้างอ่อนไหว เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีการฆ่าตัว
ตายของผูป้ ่ วยในระยะสุ ดท้ายหรื อผูป้ ่ วยที่มีความเจ็บปวดอย่างรุ นแรง แม้ไม่มีการประชาสัมพันธ์
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หรื อโฆษณาเว็บไซต์ดงั กล่าว เสิ ร์จเอ็นจินก็จะหาเว็บไซต์พบอยูด่ ี เยาวชนหรื อผูใ้ หญ่ที่กาลังอยู่ใน
สภาวะกลัดกลุม้ หมดอาลัยตายอยาก อาจค้นพบเว็บนี้
สิ่ งที่เสนอในเว็บไซต์สาธารณะที่คนทัว่ ประเทศหรื อทัว่ โลกสามารถเข้าถึ งได้ หน่ วยงาน
ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ต่ า ง ๆ ควรพิ จารณาให้ ร อบคอบและศึ ก ษาให้ชัด เจนถึ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้
ทางเลือกหนึ่งคือการตัดสิ นใจว่าจะสร้างเว็บไซต์น้ นั ๆ หรื อไม่ แนวทางแก้ไขอื่น ๆ อาจเป็ นการใช้
รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้เว็บ หรื อการหน่ วงเวลาไม่ให้ได้เข้าถึ งหรื ออ่านข้อมูลข่าวสาร
นั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว แต่การใช้รหัสผ่านร่ วมกับบัญชี ผใู ้ ช้อาจทาให้ผใู ้ ช้บางคนไม่สะดวกใจที่ จะ
เข้าใช้งานเสิ ร์จเอ็นจินเนื่ องจากมีความกังวลเรื่ องความเป็ นส่ วนตัว ผูท้ ี่เผยแพร่ พึงรับผิดชอบต่อการ
นาเสนอสื่ อที่ มี เนื้ อหาอ่ อนไหวต่า ง ๆ ซึ่ งในบางครั้ งก็ไม่ง่ ายและไม่ มีแนวทางการแก้ปั ญหาที่
ชัดเจน
ในทานองเดียวกัน บุคคลพึงไตร่ ตรองดูให้รอบคอบก่อนเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ใน
เว็บไซต์และแสดงความรับผิดชอบหากก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่น สมมติวา่ สุ นทรล้อเล่นกับ
เพื่อนโดยเผยแพร่ รูปภาพปลอมของเพื่อนคนนั้นในอินเทอร์ เน็ต เพื่อความสนุ กสนานในกลุ่มของ
เพื่อนที่รู้จกั กัน ยิ่งรู ปภาพนั้นน่ าตลกขบขันมากเพียงใด ก็จะมีคนสนใจนาไปเผยแพร่ ต่อ เช่ น ทา
สาเนา ส่ งต่ออี เมล หรื อนาไปเผยแพร่ ใ นเว็บไซต์อื่น ๆ มากขึ้ นเท่านั้น แต่หากถู กพบเห็ น โดย
นายจ้าง ผูบ้ ริ หาร ว่าที่นายจ้าง หรื อผูป้ กครอง ก็อาจส่ งผลเสี ยหายต่อบุคคลนั้นได้
แนวทางที่ช่วยในการตัดสิ นใจว่าควรเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่มีความอ่อนไหวหรื อไม่ คือ
ประเมินความเสี่ ยง จากัดเฉพาะผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการ ไม่ประมาทเพราะข้อมูลข่าวสารอาจเข้าถึ งได้โดย
ผูอ้ ่านหรื อผูใ้ ช้ที่ไม่ได้คาดถึง และตระหนักว่าหากเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารออกไปแล้ว ก็ยากที่จะลบ
ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ตได้
3.3.2. ปัญหาเด็กและเยาวชน
ในปั จจุบนั สถานให้บริ การอินเทอร์ เน็ตหรื อเกมออนไลน์เกิดขึ้นแพร่ หลายทัว่ ประเทศ ทา
ให้โอกาสในการเข้าถึ งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเด็กและเยาวชนเพิ่มสู งขึ้นมาก ใน
ทานองเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ ยงในการถูกล่อลวงและคุกคามโดยภัยจากอินเทอร์ เน็ตต่าง ๆ ตัวอย่าง
การให้บริ การการติ ดต่อสื่ อสารต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นอย่างแพร่ หลาย เช่ น บริ การหาเพื่อน โพสต์ภาพ
สนทนาบนเว็บบอร์ ด สนทนาออนไลน์ บริ การของเว็บไซต์สังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่ งการสมัครใช้
บริ ก ารลัก ษณะดัง กล่ า ว ต้อ งกรอกข้อ มู ล ส่ ว นตัว เช่ น ชื่ อ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ อ ยู่ที่ อ ยู่
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
บางเว็บ ไซต์ เช่ น เว็บ บอร์ ด หรื อ เว็บ ไซต์สั ง คมออนไลน์ จะเปิ ดเผยที่ อ ยู่ ไ ปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ เพศ และอายุของผูใ้ ช้บริ การ นอกจากนี้ ด้วยความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์และเพื่อให้
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จดจาง่าย ผูใ้ ช้บริ การโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมักตั้งชื่ อบัญชีผใู ้ ช้หรื อชื่อบล็อกหรื อชื่อเว็บของตน
เป็ นเลขหมายโทรศัพท์ หรื อชื่ อ ตัว และตามด้วยชื่ อโรงเรี ย น เป็ นต้น อี ก ทั้ง ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเองอาจ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อแนะนาตนเองให้เป็ นที่รู้จกั กับเพื่อนใหม่ทางอินเทอร์ เน็ต
ทาให้กลุ่ มมิ จฉาชี พสามารถค้นพบข้อมูลและเข้าถึ งตัว ผูใ้ ช้บริ ก ารที่ เป็ นเด็ก และเยาวชนได้ ซึ่ ง
นาไปสู่ ปัญหาอาชญากรรม การล่อลวงเพื่อกระทาทางเพศ การล่อลวงเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์สิน
และการล่อลวงเพื่อการค้ามนุษย์ และฆาตกรรมได้ในที่สุด
กลุ่ ม เป้ า หมายของมิ จ ฉาชี พ มั ก จะเป็ นเด็ ก และเยาวชน เนื่ อ งจากยัง ขาดความรู ้
ประสบการณ์ วุฒิภาวะ ไม่ระมัดระวังตนเอง และไว้ใจผูอ้ ื่ นง่ ายกว่าผูใ้ หญ่ จึ งไม่ใช่ เรื่ องยากที่
มิจฉาชีพจะเข้าไปทาความรู ้จกั ตีสนิท และล่อลวงในที่สุด ตัวอย่างเช่น ผูล้ ่อลวงเด็กและเยาวชนอาจ
แอบอ้างผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตว่าเป็ นแมวมองหรื อเจ้าของค่ายหนังที่มองหานักแสดง นายแบบ หรื อ
นางแบบหน้าใหม่ เมื่อหลงเชื่ อก็อาจล่อลวงหรื อบังคับให้ถ่ายภาพโป๊ เปลื อย ลามก อนาจาร หรื อ
ล่วงละเมิดทางเพศ เป็ นต้น
ในทางกฎหมาย มีพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 27 ระบุห้ามไม่ให้
โฆษณาหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนตัวของเด็กทางสื่ อใด ๆ รวมถึงสื่ อสารสนเทศ หากผูด้ ูแลเว็บไซต์ไม่
ลบข้อมูลออกเมื่อพบเห็ นการเผยแพร่ จะถือเสมือนว่าจงใจสนับสนุ นการเผยแพร่ เช่ นกัน (ดูหวั ข้อ
3.8.2)
กฎหมายทัว่ โลกห้ามการกระทาหรื อการแสดงออกทางเพศที่เกี่ ยวพันกับเด็กและเยาวชน
เช่น การข่มขืนกระทาชาเรา หรื อการใช้เด็กในการประกอบกิจกรรมทางเพศ ในปี ค.ศ. 1996 สภานิติ
บัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ผา่ นร่ างกฎหมาย ห้ามการกระทาหรื อการแสดงออกทางเพศที่
เกี่ ย วพันกับ เด็ ก และเยาวชน โดยรวมถึ ง เด็ ก และเยาวชนเสมื อน (Virtual Children) ที่ ปรากฏใน
ภาพยนตร์ ภาพ หรื อวิดีโอที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์อีกด้วย (2)
ในกฎหมายไทย การล่อลวงเด็กและเยาวชนเพื่อกระทาการทางเพศถือเป็ นการกระทาที่ผดิ
กฎหมาย และรัฐกาหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผูก้ ระทาผิดเช่นกัน ตารวจสามารถจับกุม
อาชญากรเหล่านั้นได้โดยใช้หลักฐานเช่น อีเมล รายการบันทึกการสนทนาออนไลน์ และข้อมูลจาก
เว็ บ ไซต์ สั ง คมออนไลน์ ศาลสามารถสั่ ง ให้ ผู ้ใ ห้ บ ริ การเก็ บ รั ก ษาและให้ ข้อ มู ล จราจรทาง
คอมพิ วเตอร์ ต่อเจ้า หน้า ที่ พ นักงานได้ นอกจากนี้ ทางรั ฐบาลยังมี ค วามประสงค์ที่ จะปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใหม่ โดยจะให้แยกเรื่ องการสื บค้น
พยานและหลักฐานของการปฏิ สัมพันธ์ในโลกไซเบอร์ เพื่ อการสื บสวนและสอบสวนคดี อาญา
ออกมาเป็ นหมวดเฉพาะ
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ปั จจุบนั เราสามารถพบเห็นการขายบริ การทางเพศผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตต่าง ๆ เช่ น กรณี
ของนักศึกษาเสนอขายบริ การทางเพศ และเผยแพร่ รูปที่ไม่สุภาพพร้ อมหมายเลขโทรศัพท์สาหรับ
ติดต่อไว้ในเว็บบอร์ ดหรื อเว็บไซต์ต่าง ๆ แม้แต่ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ซึ่ งอาจเป็ นการนาเสนอ
รู ปภาพส่ วนตัวของตนเองหรื อผูอ้ ื่นเพื่อขายบริ การหรื อเพื่อกลัน่ แกล้งกันก็ได้
การขายบริ การทางเพศทุ ก รู ปแบบถื อ ว่ า เป็ นการกระท าผิ ด กฎหมายประเทศไทย
พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 7 ป้ องกันการโฆษณา
ชักชวน หรื อแนะนาการขายบริ การทางเพศ ต่อสาธารณะ โดยไม่จากัดสื่ อหรื อวิธีการใด ๆ ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงสื่ ออินเทอร์เน็ต ดังแสดงในหัวข้อ 3.8.2
แนวทางการป้ องกันปั ญหาการล่อลวงเด็กและเยาวชนที่ดีที่สุด คือ ผูป้ กครองควรพูดคุย
กับเด็กและเยาวชน เพื่อรับทราบเรื่ องราวของเด็ก เช่ น เด็กเข้าเว็บไซต์ไหนบ่อย คุ ยกับใครบ้าง
พร้ อมทั้ง ชี้ แจงให้เข้า ใจถึ ง ภัย อันตรายที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ และข้อควรระวัง เกี่ ย วกับ เปิ ดเผยข้อมู ล
ส่ วนตัว
นอกจากนี้ ยังมีศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี (IT Watch) ภายใต้มูลนิธิกระจกเงา ที่ทาหน้าที่
เป็ นศูนย์กลางเฝ้าระวังปั ญหาภัยเทคโนโลยีอย่างเกาะติด และใช้กิจกรรมของศูนย์เป็ นตัวขับเคลื่อน
การแก้ไขปั ญหาในระดับนโยบาย โดยบทบาทของศูนย์มีดงั นี้ (68)
1. เป็ นศูนย์กลางด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารเทศที่เป็ นภัยต่อเด็ก โดยทาหน้าที่รับแจ้ง
เหตุเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม เพื่อศึกษาข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งนั้นให้ปรากฏ และยังมีบทบาทเป็ นศูนย์ประสานงานแนะนาและให้
ค าปรึ ก ษาปั ญหาเกี่ ย วกับ การบ าบัด ดู แลและส่ ง ต่ อเด็ ก ที่ ใ ช้บริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่เหมาะสมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. คุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละสวัส ดิ ภ าพเด็ ก ซึ่ งตกเป็ นผู ้เ สี ย หายจากการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่เหมาะสม โดยมีบทบาทในการพัฒนางานคุม้ ครองปกป้ องสิ ทธิ
และสวัส ดิ ภ าพของเด็ ก ซึ่ งตกเป็ นผู ้เ สี ย หายหรื อ ได้รั บ ผลกระทบจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ไม่เหมาะสม โดยสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผูเ้ สี ยหาย
ได้รับการเยียวยาความเสี ยหายทางด้านกระบวนการยุติธรรม และใช้กฎหมายเป็ น
เครื่ องมือในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดและผูป้ ระกอบการ ซึ่ งล่อลวง ยุยง
ส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้เด็กใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม
3. ผลักดันการแก้ไขปั ญหาเชิ งนโยบาย โดยมีบทบาทสาคัญในการประมวลปั ญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมโดยเริ่ มจากปลายเหตุ อันได้แก่ผเู ้ สี ยหายซึ่ ง
เป็ นเด็กที่เข้าไปใช้บริ การ เพื่อเป็ นฐานข้อมู ลในการศึกษาข้อเท็จจริ ง ไปจนถึง
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ต้นเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาการใช้บริ การและการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ไม่เหมาะสม
3.3.3. ขยะไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ขยะไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์หรื อสแปม (Spam) อาจเป็ นเป็ นอีเมล หรื อการส่ งข้อความทาง
โทรศัพท์หรื อเอสเอ็มเอส (SMS หรื อ Short Message Service) การส่ งข้อความหรื อการเผยแพร่ หรื อ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เช่ น มัลติพลาย (Multiply) เฟสบุค (Facebook) ทวิต
เตอร์ (Twitter) และเอ็มเอสเอ็น (MSN หรื อ The Microsoft Network) หรื อวินโดวส์ไลฟ์ (Windows
Live) ในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นกลุ่มเว็บไซต์และบริ การบนอินเทอร์ เน็ตของบริ ษทั ไมโครซอฟต์ หรื อการ
ส่ งข้อมู ลอิ เล็กทรอนิ กส์ ทุกชนิ ดที่ ผูร้ ั บไม่มีค วามประสงค์หรื อต้องการที่ จะรั บ แต่ส่งมาถึ งที่ อยู่
ไปรษณี ย ์อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผูร้ ั บ โดยไม่ ไ ด้ร้องขอ ส่ วนใหญ่ แล้วผูส้ ่ ง จะส่ ง สแปมจานวนมาก
ออกไปยังหลายคนเพื่อหวังผลบางอย่าง เช่ น โฆษณาสิ นค้าและบริ การ โฆษณาชักชวนให้บริ จาค
เงินเพื่อบุคคลหรื อองค์กรต่าง ๆ อุบายล่อลวงให้ลงทุนในโครงการรวยเร็ วต่าง ๆ อาทิ “มีเวลาเล่น
อินเทอร์ เน็ต 2 ชม.ต่อวันก็รวยได้ สนใจ คลิก!” หรื อโฆษณาชวนเชื่ ออื่น ๆ เพื่อหาประโยชน์จาก
ผูร้ ับ ในปั จจุบนั จานวนสแปมที่แพร่ หลายมีจานวนมากมายมหาศาลและเป็ นภาระต่อทั้งผูร้ ับและ
ผูด้ ู แลเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะต้องคัดกรองขยะไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว นอกจากนี้ ในสแปมอาจมีมลั แวร์ (Malware หรื อ Malicious Software) หรื อโปรแกรมมุ่ง
ร้ายในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นแฟ้มข้อมูลที่แนบหรื อมาในรู ปแบบของเนื้อหาล่อลวงได้อีกด้วย
3.3.3.1. ประเภทของขยะไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ขยะไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์หรื อสแปมแบ่งออกได้เป็ นสองประเภทตามแหล่งที่มา ดังนี้
1. สแปมที่ มาจากบุ คคลในองค์ก รเดี ยวกัน เช่ น เพื่อนร่ วมงานส่ งเรื่ องตลกขบขัน
หรื อรู ป หรื อวิดีโอที่ น่า สนใจ ข้อความนิ นทา ข่ า วของลดราคา หรื อแม้ก ระทัง่
จดหมายแจ้งข่าวขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับโดยตรง
2. สแปมที่มาจากภายนอกองค์กร เช่น
• การส่ งข้อความโฆษณาสิ นค้า บริ การ และเว็บไซต์
• จดหมายลูกโซ่ (Chain Letter) ซึ่ งมักมีการขู่วา่ หากไม่ส่งต่อ ผูร้ ับจะได้รับ
อันตรายต่าง ๆ นานา หรื อหากส่ งต่อจะโชคดี
• จดหมายเรี่ ยไรเงิน
• โครงการหารายได้เสริ มแบบรวดเร็ วต่าง ๆ
ผูส้ ่ งสแปมบางคนปกปิ ดหรื อปลอมแปลงที่อยู่ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ของตนเพื่อปิ ดบัง
ตัวตน ไม่ให้ผรู ้ ับติดต่อส่ งอีเมลกลับไปยังผูส้ ่ งได้ โดยให้ที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ที่ไม่ถูกต้อง
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หรื อปิ ดการใช้บริ การไปแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็ นการหลี กเลี่ ยงไม่ให้ระบบโต้กลับสแปมของบาง
หน่วยงานสามารถส่ งอีเมลจานวนมากกลับไปลงโทษผูส้ ่ งได้
สแปมส่ วนใหญ่เป็ นการโฆษณา ผูส้ ่ งต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนถึ งบุ คคลที่ มี
ศักยภาพในการเป็ นลูกค้าจานวนมากอย่างรวดเร็ วและไม่แพงเมื่อเปรี ยบเทียบกับการโฆษณาโดยวิธี
อื่น ๆ บ้างก็รวบรวมหรื อซื้ อรายการที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ บ้างก็สร้างรายการที่อยูไ่ ปรษณี ย ์
อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ ท่องเว็บและรวบรวมทุ กอย่างที่ มีลกั ษณะเหมื อนที่ อยู่ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์
สแปมก่อให้เกิดความราคาญแก่ผทู ้ ี่ได้รับทั้งในเรื่ องเนื้ อหาที่ส่งมาและลักษณะการส่ งโดย
ผูร้ ับไม่ได้ตอ้ งการหรื อร้ องขอ นอกจากนี้ ยังทาให้เกิดสู ญเสี ยเวลาและเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น
ซึ่ งมักเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับพื้นที่เก็บข้อมูลในการรองรับอีเมลหรื อข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มขึ้นหลายเท่า
ค่าใช้จ่ายในการสื่ อสารผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตที่ ตอ้ งรองรั บสแปมเพิ่มขึ้ นจากการรั บส่ งข้อมูลข่า วสาร
ปกติ ซอฟต์แวร์ คดั กรองอีเมล และค่าจ้างเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานที่ดูแลจัดการสแปม ผูใ้ ห้บริ การ
อินเทอร์ เน็ตส่ วนใหญ่มกั คัดกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้รายการที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
ของผูส้ ่ งสแปมที่รวบรวมได้ แต่ผสู ้ ่ งสแปมก็สามารถใช้ที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ใหม่หรื อซ่ อน
อาพรางที่ อยู่ไ ปรษณี ย ์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อใช้อุบ ายอื่ นเพื่ อหลี ก เลี่ ย งการคัดกรองขยะไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ เช่ น หากซอฟต์แวร์ คดั กรองคาว่า SEX ผูส้ ่ งสแปมก็อาจเปลี่ ยนวิธีในการเขียน
เป็ น S-E-X หรื อ Sexx ซึ่ งยังไม่ได้บรรจุอยูใ่ นรายการคาที่ตอ้ งการกรองออกเป็ นต้น
วิธี ก ารที่ ผูส้ ่ ง สแปมโดยผูร้ ั บ ไม่ ส ามารถระบุ ที่ ม าของผูส้ ่ ง ได้ที่ ม กั ใช้ก ันคื อ สมัค รเป็ น
สมาชิ กชัว่ คราวกับผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตที่ให้บริ การทดลองใช้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย เมื่อหมด
ระยะเวลาทดลองใช้แล้ว บัญชีผใู ้ ช้ของสมาชิกจะถูกลบทิ้ง ทาให้ไม่สามารถติดต่อกลับมายังผูส้ ่ งได้
ในมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 กาหนดโทษในการส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ รบกวนบุคคลอื่นโดย
ปกปิ ดหรื อปลอมแปลงแหล่งที่มา ดังแสดงในหัวข้อ 3.8.4
3.3.3.2. ปัญหาเสรีภาพในการแสดงออกกับขยะไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในยุคแรกที่มีปัญหาขยะไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ หรื อสแปมในประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ น
ที่ถกเถียงกันมากว่า ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตมีสิทธิ ที่จะคัดกรองอีเมลที่พิจารณาว่าเป็ นสแปมออก
และไม่ส่งถึงผูร้ ับหรื อไม่ การคัดกรองอีเมลเป็ นการละเมิดเสรี ภาพในการแสดงออกและละเมิดสิ ทธิ
ส่ ว นบุ ค คลของผู ส้ ่ ง และผู ร้ ั บ หรื อ ไม่ มี ข ้อ โต้แ ย้ง ว่า ระบบไปรษณี ย ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ล ัก ษณะ
เหมือนกับไปรษณี ยท์ วั่ ไป ที่ผใู ้ ห้บริ การไม่ควรเปิ ดจดหมายหรื อพัสดุออกดูวา่ มีอะไรอยูข่ า้ งใน และ
ไม่ควรขัดขวางการรั บส่ งอี เมลไม่ว่ากรณี ใด ๆ แต่ก็มีขอ้ โต้แย้งว่าสแปมใช้พ้ืนที่ เก็บข้อมู ลของ
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บริ ษทั ที่ให้บริ การรับส่ งข้อมูลซึ่ งทาให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี เมื่อจานวนสแปมเพิ่ม
สู ง ขึ้ น และส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่า งเห็ น ได้ชัด สภานิ ติ บ ัญ ญัติ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริ กาจึงได้ผา่ นร่ างกฎหมายเกี่ยวกับการคัดกรองและจัดการกับสแปมออกมา (2)
นอกจากนี้ ยังมีการส่ งอีเมลอีกรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งแม้ไม่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการโฆษณาหรื อเลศ
นัยอะไรแอบแฝง แต่ก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกับสแปมตรงที่ผใู ้ ช้สามารถลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ของ
องค์กรทางการเมื อง องค์กรพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม หรื อองค์กรใด ๆ เพื่อรณรงค์ในเรื่ องต่าง ๆ ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น รณรงค์ให้ผา่ นหรื อไม่ผา่ นร่ างกฎหมาย รณรงค์ขอนิ รโทษกรรมให้แก่
นักโทษ หรื อรณรงค์ไม่ให้สร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ รณรงค์ให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตเลิกใส่ วตั ถุ
กันเสี ย สี สังเคราะห์ และผงชูรสในอาหาร เป็ นต้น แล้วเลือกคลิกเพื่อส่ งอีเมลที่มีจดหมายสนับสนุ น
ข้อ เรี ย กร้ อ งที่ เ ขี ย นขึ้ น โดยองค์ก รส่ ง ไปยัง นัก การเมื อ ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อ ผูร้ ั บ ที่
เกี่ ยวข้องจานวนหนึ่ ง เพื่อเป็ นการแสดงออกซึ่ งความคิดเห็ นสนับสนุ นต่อเรื่ องนั้น ๆ ในทานอง
เดียวกัน พนักงานหรื อลูกจ้างก็อาจรวมตัวกันเพื่อส่ งอีเมลในลักษณะดังกล่าวเพื่อเรี ยกร้ องเงื่ อนไข
การจ้างงานต่อองค์กรหรื อหน่ วยงานหรื อบริ ษทั ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การแสดงออกเช่ นนี้ ทาให้
ผูร้ ับจะได้รับอีเมลที่มีสาเนาเดี ยวกันเป็ นจานวนมากโดยไม่ได้ร้องขอ และก่อให้เกิ ดความราคาญ
และเป็ นภาระเช่ นเดี ยวกับขยะไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ทวั่ ไป แต่หลายคนอาจโต้แย้งว่าเป็ นสิ ทธิ
เสรี ภาพที่พึงกระทาได้เพื่อแสดงออกซึ่ งความคิดเห็นทางการเมืองหรื อเรี ยกร้องสิ ทธิ บางอย่าง
อย่างไรก็ตาม การแสดงออกซึ่ งเสรี ภาพทางความคิดความเห็นต่าง ๆ ไม่จาเป็ นต้องเจาะจง
ผูฟ้ ังหรื อผูร้ ับอีเมล และผูฟ้ ังหรื อผูร้ ับอีเมลมีสิทธิ ในการเลือกรับฟังหรื ออ่านข้อมูลเฉพาะที่สนใจ ผู ้
ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตอาจคัดกรองอีเมลบางประเภทออกจากระบบ และอาจให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถ
สร้ า งรายการและเงื่ อ นไขในการคัด กรองอี เ มลที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ข องตนเองได้ บริ ษัท และ
โปรแกรมเมอร์ ต่าง ๆ สร้างผลิตภัณฑ์สาหรับใช้คดั กรองสแปม ณ ฝั่งผูร้ ับ เช่น คัดอีเมลที่ส่งมาจาก
รายการที่ อยู่ไ ปรษณี ยอ์ ิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ข องผูส้ ่ งสแปมหรื ออี เมลที่ มี ค าหรื อข้อความบางประเภท
ออกไป นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แจ้งเตือนเว็บไซต์ที่มกั ส่ งสแปมให้แก่ผเู ้ ยีย่ มชมในผลการค้นหา
ของเสิ ร์จเอ็นจิน
ซอฟต์แวร์ คดั กรองบางชนิ ดจะกักอีเมลที่เข้ามาจากที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ที่ไม่รู้จกั
แล้วส่ งข้อความสั้นๆไปยังผูส้ ่ งเพื่อตรวจสอบว่าที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ น้ ี มีอยูจ่ ริ ง และหากผู ้
ส่ งตอบรับกลับมา ก็จะปล่อยอีเมลที่ส่งมาให้แก่ผูร้ ับ และใส่ ที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ดงั กล่ าว
ลงในรายการที่ อ ยู่ ไ ปรษณี ย ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ป ลอดภัย โดยเมื่ อ มี อี เ มลส่ ง จากที่ อ ยู่ ไ ปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิ กส์ น้ ี อีกในอนาคต อีเมลนั้นก็จะถูกส่ งต่อให้ผรู ้ ับได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ตอ้ งตรวจสอบ
อี ก โดยปกติ แล้ว ข้อความตรวจสอบผูส้ ่ ง จะถู ก ส่ ง ไปยัง ผูส้ ่ ง ในเกื อบจะทันที ที่ ไ ด้รับ อี เมล ซึ่ ง
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กระบวนการตรวจสอบดังกล่าวใช้ระยะเวลาน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ ยงั คงมีขอ้ เสี ยอยู่
บ้าง เช่น อาจมีความล่าช้าในการสื่ อสารหากสภาพการจราจรของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตคับคัง่
นอกจากนี้ ยังมีบริ การรวบรวมรายการผูส้ ่ งสแปม ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การสามารถนาไปใช้ในการ
คัดกรองที่มาของสแปมได้ บางบริ การก็ไม่ได้รวบรวมเฉพาะผูส้ ่ งสแปมเท่านั้น แต่รวบรวมรายการ
ที่อยู่ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ของมหาวิทยาลัย บริ ษทั องค์กร หรื อบริ การออนไลน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้
พยายามตรวจสอบดูแลเพื่อยับยั้งการส่ งสแปมของสมาชิกในองค์กรนั้น ๆ อย่างเพียงพอ การกระทา
เช่ นนี้ ทาให้ผูด้ ู แลระบบต้องหันมากากับดู แลและยับยั้งการส่ งสแปมของสมาชิ กในองค์กร เช่ น
จากัดจานวนอีเมลส่ งออกจากบัญชีผใู ้ ช้ เป็ นต้น
แนวคิดเพื่อแก้ปัญหาสแปมอีกแนวทางหนึ่ งคือ การเสนอให้ผสู ้ ่ งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ส่ งอีเมล เช่น คิดค่าส่ งถูกมาก เช่น 0.0001 บาทต่อหนึ่งอีเมล สาหรับผูใ้ ช้งานอีเมลทัว่ ไปจะไม่ได้รับ
ผลกระทบมากนัก แต่ผูส้ ่ งสแปมที่ส่งอีเมลเป็ นจานวนมากและหลายครั้งต่อวันจะได้รับผลกระทบ
เป็ นอย่างมาก บางแนวคิ ดก็เสนอให้การคิ ดค่าส่ งกาหนดโดยผูร้ ั บ โดยผูร้ ั บจะไม่คิดค่าส่ ง อี เมล
ส่ วนตัวอยูแ่ ล้ว แต่จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะสแปม อย่างไรก็ตาม มีผคู ้ ดั ค้านแนวคิดอย่างนี้เนื่องจากการ
คิดค่าใช้จ่ายจะลดการใช้งานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรื อคนยากจน (2)
อีกแนวคิดที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกับการป้ องกันสแปมคือ บริ การออกใบรับรองให้วา่ ไม่ใช่ส
แปมให้แก่อีเมลของผูส้ ่ งที่ลงทะเบียนไว้กบั บริ การ โดยเก็บค่าบริ การต่ออีเมลในราคาถูก ผูอ้ อก
ใบรั บ รองอี เ มลท าข้อ ตกลงกับ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ต่ า ง ๆ เพื่ อไม่ ใ ห้ส่ ง อี เมลดัง กล่ า วผ่ า น
ซอฟต์แวร์ คดั กรองอีเมล และอีเมลจะส่ งถึงกล่องไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ (Mailbox) ของผูร้ ับโดย
ระบุ ว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว (certified) มี ผูค้ ดั ค้านแนวคิ ดนี้ ในกรณี ที่ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ ต
ได้รับค่าธรรมเนี ยมจากผูอ้ อกใบรับรองอีเมลเป็ นอัตราร้อยละของอีเมลที่มีใบรับรองที่ส่งผ่านใน
ระบบ เนื่ องจากกลัวว่าผูใ้ ห้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตจะคัดกรองข้อมูลออกมากเกิ นไป เพื่อให้ได้ยอด
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่มขึ้น และผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะต้องจ่ายค่าใบรับรองเพื่อที่ จะส่ งอีเมล มิฉะนั้น
อีเมลจะไม่ถึงผูร้ ับ (2)
จากเดิมที่ผใู ้ ช้บริ การมีความกังวลว่าซอฟต์แวร์ จะคัดกรองอีเมลที่สาคัญออกไป ในปั จจุบนั
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ให้การสนับสนุ นและเห็ นความสาคัญของซอฟต์แวร์ ดงั กล่ าวมากขึ้ น การ
เติบโตของอินเทอร์ เน็ตเริ่ มจากสังคมของนักวิชาการและนักคอมพิวเตอร์ และขยายตัวขึ้นจนใน
ปั จจุบนั รวมธุ รกิจ องค์กร และอาชญากรต่าง ๆ เป็ นที่น่าติดตามว่าบริ การใหม่ ๆ ที่จะตามมาจะเป็ น
ประโยชน์หรื อนาไปสู่ การคุกคามแบบใหม่ ๆ อย่างไร
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3.3.3.3. ข้ อแนะนาในการป้ องกันสแปม
ดูเหมือนว่าสแปมจะอยูค่ ู่กบั อินเทอร์ เน็ตและสร้างความราคาญให้แก่ผรู ้ ับไปอีกนาน ดังนั้น
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต จึ ง ควรระมัด ระวัง ตนเองให้ดี ข้อ แนะน าในการการป้ อ งกัน สแปม มี
ดังต่อไปนี้
1. ควรป้ องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่เราไม่รู้จกั ทราบที่ อยู่ไปรษณี ยอ์ ิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ
ข้อมูลการติดต่อของเรา ไม่วา่ จะเป็ นบัญชี ผใู ้ ช้ในระบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สังคม
ออนไลน์ ทวิตเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น และระมัดระวังไม่ให้ขอ้ มูล
การติ ดต่อเหล่ านี้ แก่ องค์กร หน่ วยงาน โปรแกรม หรื อเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยไม่
จาเป็ น
2. ใช้บริ การไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ที่มีตวั กรองขยะไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ไม่แลก
ความเป็ นส่ วนตัวกับการรับขยะไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
3. ไม่ตอบกลับสแปมที่ส่งมา หรื อไม่ซ้ื อสิ นค้าหรื อใช้บริ การใด ๆ ที่โฆษณาทางส
แปม ซึ่ งเป็ นการยืนยันที่อยู่ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ของเรา และจะทาให้ตกเป็ น
เป้ าหมายที่ชดั เจนมากขึ้น
4. ควรแยกการใช้งานส่ วนตัวออกจากที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
5. ควรหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนแจ้งข้อมูลส่ วนตัวใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตหากไม่จาเป็ น
6. หากเจอสแปม ให้ส่งหัวจดหมาย (Header) ของอีเมลฉบับนั้น ไปยังผูใ้ ห้บริ การ
อินเทอร์ เน็ตที่ใช้งานอยู่ หรื อคลิ กจัดกลุ่มอีเมลเพื่อแจ้งสแปมในซอฟต์แวร์ อ่าน
อีเมลเพื่อช่ วยในการกรองสแปม หรื อคลิ กแจ้งสแปมในข่าวหรื อโพสต์ (Post) ที่
ได้รับของเว็บไซต์สังคมออนไลน์
7. เมื่อพบเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสม อาจแจ้งไปยังสายด่วนแจ้ง
เว็บไซต์ไม่เหมาะสม เช่น www.thaihotline.org เป็ นต้น
ในปั จจุบนั แม้จะมีเครื่ องมือในการป้ องกันหรื อกาจัดสแปมหลายหลายชนิ ดทั้งสาหรับใช้
งานส่ วนบุคคลหรื อสาหรับผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต อย่างไรก็ดี ผูส้ ่ งสแปมยังคงค้นพบวิธีการใหม่
ในการส่ งสแปม เช่น ซ่อนข้อความไว้ในรู ปภาพซึ่ งซอฟต์แวร์ ที่คดั กรองเฉพาะข้อความไม่อาจตรวจ
พบได้ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี เมื่อมีแนวทางในการส่ งสแปมใหม่ ๆ ก็สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ คดั
กรองสแปมให้มีแนวทางป้ องกันแก้ไขเพิ่มเติมได้เช่นกัน
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3.4. การควบคุมการเผยแพร่ ข้อมูลและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
การควบคุมการแสดงออกซึ่ งข้อมูลและความคิดเห็นที่ไม่สมควรเผยแพร่ มีหลายวิธีดว้ ยกัน
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงการแสดงออกซึ่งข้อมูลและความคิดเห็นที่ไม่เหมาะไม่ควร และตามด้วยการ
ตรวจกรองข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ต และทางเลือกอื่นนอกจากการตรวจกรองข้อมูลข่าวสาร
3.4.1. การแสดงออกทีไ่ ม่ เหมาะสม
การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การแสดงออกใดเป็ นการกระท าที่ ไ ม่ ส มควร (Offensive Speech) นั้น
แตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ผูพ้ ิจารณาซึ่ งมีความความรู ้สึกและทัศนคติที่แตกต่างต่อประเด็นต่าง ๆ เช่น
ความคิดเห็ นทางการเมือง การทาแท้ง การสู บบุหรี่ และดื่ มสุ รา การกระทาที่ถือว่าเป็ นการเหยียด
หรื อดู ถูกผูอ้ ื่น การกล่าวร้ ายหรื อหมิ่ นประมาท การนาเสนอข่าวที่มีความรุ นแรง ข้อมูลการสร้ าง
ระเบิด หรื อวิธีการฆ่าตัวตาย การแยกแยะระหว่างภาพโป๊ ลามก อนาจารกับภาพศิลป์ และอื่น ๆ อีก
มากมาย หลายฝ่ ายพยายามที่ จะห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ เปิ ดเผยข้อมู ล หรื อถกเถี ยงกันในเรื่ อง
ดังกล่าวในที่สาธารณะ
สารานุกรมและหนังสื อบางเล่มในห้องสมุดหรื อร้านหนังสื อบรรยายวิธีการสร้างระเบิดใน
เชิ งวิทยาศาสตร์ ความรู ้เรื่ องระเบิดสามารถนามาใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะและให้พลังงาน
ทุ่นเวลาขุดเจาะอุโมงค์หรื อทาเหมืองต่าง ๆ และช่วยทาลายซากตึกที่ไม่ตอ้ งการ ระเบิดมีประโยชน์
และมีโทษมหันต์ข้ ึนอยูก่ บั ผูใ้ ช้งาน ผูอ้ ่านอาจนาวิธีการดังกล่าวไปสร้างระเบิดเพื่อทาร้ายคนอื่นได้
เช่นเดียวกับเครื่ องมือทัว่ ไป
ในขณะที่แพทย์อาจมองว่าการแสดงรายการโทรทัศน์ที่มีเรื่ องราวหรื อภาพเกี่ ยวกับหรื อ
อวัยวะเพศหรื อการผ่าตัดทาศัลยกรรมเป็ นการให้ความรู ้ ผูต้ รวจสอบเนื้ อหารายการโทรทัศน์อาจ
พิจารณาตัดทอนเนื้อหาหรื อปิ ดปั งส่ วนที่พิจารณาว่าอุจาดตา ในขณะที่รัฐบาลอาจต้องการจากัดการ
เผยแพร่ ข่าวเกี่ยวการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิ นของรัฐบาล เช่น ในปั ญหาการจลาจล การรับมือ
กับภัยพิบตั ิ ปั ญหาชนกลุ่มน้อยหรื อปั ญหาชายแดนภาคใต้ เพื่อปกป้ องความมัน่ คงและเสถียรภาพ
ของรั ฐบาลหรื อประเทศ ผูส้ ื่ อข่าวหรื อประชาชนทัว่ ไปอาจมองว่าเป็ นการกระทาที่ ไม่ส มควร
เนื่ องจากเป็ นการปิ ดบังความจริ ง อย่างไรก็ดี เป็ นการยากที่ จะตัดสิ นและพิสูจน์ว่าผูป้ กปิ ดหรื อ
เผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ ช่ น ไร และการเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารนั้น เหมาะสมใน
สถานการณ์น้ นั ๆ หรื อไม่
อินเทอร์ เน็ตเริ่ มต้นจากการเป็ นที่ซ่ ึ งนักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ ง
กันและกัน การเปลี่ยนแปลงจากเครื อข่ายวิชาการเป็ นแหล่งเผยแพร่ ของข้อมูลลามกอนาจาร หรื อ
ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ แม้เป็ นเรื่ องที่น่าตกใจ แต่ก็ไม่เป็ นที่น่าประหลาดใจ สิ่ งเหล่านี้ ปรากฏ
ในหนังสื อ นิ ตยสาร หรื อวิดีโอสาหรับผูใ้ หญ่ วางขายในร้านหนังสื อและร้านวิดีโอ แสดงหรื อฉาย
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ให้ช มในโรงภาพยนตร์ หรื อรายการของเคเบิ ลที วี ศิ ล ปะที่ ส ร้ า งขึ้ นมาเพื่อสุ นทรี ย ภาพทางเพศ
(Erotica) ปรากฏคู่มนุ ษย์มาตั้งแต่ยคุ โบราณ ดังที่ปรากฏในงานศิลปะต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาพเขียน
บนผนังถ้ า เพดานโบสถ์ของวัดศาสนาคริ สต์ กาแพงวัดพระแก้ว ผนังอาคารสมัยใหม่ การแกะสลัก
รู ปปั้ นในยุคโรมันและนครวัตนครธม เส้นแบ่งระหว่างศิลปะหรื อความงามและความลามกหยาบ
โลนเป็ นที่ถกเถียงกันไม่รู้จบ อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ไม่ใช่ศิลปะหรื อความงามนั้น ค่อนข้างจะแสดงตัว
ถึงความดิบเถื่อนอย่างชัดเจน
ในสหรัฐอเมริ กา เมื่อปี ค.ศ. 1973 ศาลสู งสุ ดกาหนดแนวทางที่จะตัดสิ นว่าเนื้ อหาใดลามก
หยาบโลนและไม่สมควรเผยแพร่ ในการแสดงออกต่อสาธารณะตามกฎหมาย โดยเนื้ อหาดังกล่ าว
จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขทั้งสามส่ วนดังต่อไปนี้ (2)
1. แสดงให้เห็นถึงการกระทาทางเพศหรื อการขับถ่ายที่ตอ้ งห้ามโดยกฎหมาย
2. แสดงให้เห็ นถึ งการกระทาที่มีอากัปกิ ริยาที่ ไม่เหมาะสม น่ ารั งเกี ยจ เต็มไปด้วย
ราคะ ตามความเห็นของบุคคลทัว่ ไปหรื อมาตรฐานทางสังคม
3. ไม่มีคุณค่าทางศิ ลปะ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคมหรื อทางการ
ปกครอง
ข้อสองก าหนดให้ป ระยุก ต์ใ ช้ตามมาตรฐานทางสั ง คม ซึ่ ง สามารถปรั บเปลี่ ย นได้ตาม
ลัก ษณะสั ง คมในแต่ ล ะท้องถิ่ น เช่ น มาตรฐานในเมื องใหญ่ และชนบท หรื อมาตรฐานส าหรั บ
เยาวชนและผูใ้ หญ่ อาจแตกต่างกัน เป็ นต้น
3.4.2. การตรวจกรองข้ อมูลข่ าวสารในอินเทอร์ เน็ต
เมื่ออินเทอร์ เน็ตเริ่ มมีการใช้งานนอกเหนื อจากงานทางวิชาการหรื อเริ่ มมีผูใ้ ช้งานที่ไม่ใช่
นักคอมพิวเตอร์ มากขึ้น ก็เริ่ มมีการใช้งานอินเทอร์ เน็ตเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะไม่ควร เช่น การ
แลกเปลี่ยนภาพลามกอนาจารหรื ออุจาดตา รวมถึงการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อค้นหาและล่อลวงเด็กหรื อ
เยาวชนเข้าสู่ ความสัมพันธ์ที่ผดิ กฎหมาย แต่อินเทอร์ เน็ตเอื้อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่ อที่มี
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายและรวดเร็ วกว่าเดิม อีกทั้งยังยากที่จะตรวจสอบหรื อจากัดการใช้งาน
นอกจากเรื่ องลามกอนาจารแล้ว เนื้ อหาอื่ น ๆ ที่ ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ไม่อยากให้เด็กและ
เยาวชนพบเห็น เช่น เนื้ อหาที่มีความรุ นแรง ส่ งเสริ มความเกลียดชังและการกีดกันทางเชื้ อชาติหรื อ
ศาสนาหรื อการเหยียดเพศ เรื่ องรักร่ วมเพศ ทั้งที่อยูใ่ นรู ปแบบของเรื่ องราว ภาพ เกม หรื อวิดีโอ และ
เว็บไซต์ที่มีการอภิปรายหรื อนาเสนอในเรื่ องดังกล่าว
บนเว็บ เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดยที่ไม่มีผูใ้ หญ่เฝ้ าสังเกต
นอกจากนี้ เสิ ร์จเอ็นจินและเว็บบราวเซอร์ ยงั ช่วยให้การค้นหาข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ กระทาได้อย่าง
รวดเร็ ว และสามารถแสดงภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ภายในการกดคลิกเดียว
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ผูด้ ูแลเว็บและผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม เช่น ผูส้ ่ งอีเมล ผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูลโดยวิธีอื่น ๆ
ไม่สามารถทราบอายุของผูร้ ับได้ แม้ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์จะให้ผูใ้ ช้ระบุวนั เดื อนปี เกิ ดและ
จากัดอายุข องผูใ้ ช้ แต่ ก็ ป รากฏว่า เด็ ก และเยาวชนส่ ว นใหญ่ ก็ ส ามารถสมัค รใช้เ ว็บ ไซต์สั ง คม
ออนไลน์โดยแจ้งวันเดือนปี เกิดปลอม
ผูป้ กครองไม่สามารถเฝ้ าดู แลและป้ องกันเด็กและเยาวชนได้ตลอดเวลา การปิ ดบังหรื อ
ปลอมแปลงชื่ อและตัวตนกระทาได้ง่าย ในอินเทอร์ เน็ตเต็มไปด้วย “คนแปลกหน้า” ที่อาจเป็ นคน
ล่อลวงเด็ก เช่นเดียวกับที่การแพร่ กระจายภาพและเสี ยงของวิทยุและวิทยุโทรทัศน์เข้าถึงบ้าน ทาให้
การป้ องกันไม่ให้เด็กดูรายการที่มีเนื้ อหาไม่เหมาะสมเป็ นไปได้ยาก อินเทอร์ เน็ตก็นาข้อมูลข่าวสาร
ที่ ไม่เหมาะสมมาถึ งบ้านเช่ นกัน แม้ว่าเด็กจะอยู่ในห้องนอน ผูป้ กครองก็ไม่อาจมัน่ ใจในความ
ปลอดภัยของเด็กได้ ในขณะนั้น เด็กอาจคุยกับใครอยูห่ รื อกาลังเข้าดูเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมอยูก่ ็ได้
ในปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ คดั กรองเนื้ อหาของสื่ อในรู ปแบบต่าง ๆ (Filtering Software) ซึ่ งแต่
ละซอฟต์แวร์ ก็ทางานแตกต่างกันไปตามลักษณะเด่นที่ผผู ้ ลิตพัฒนาขึ้น ซอฟต์แวร์ คดั กรองสามารถ
คัดกรองเว็บไซต์ อีเมล หรื อเอกสารที่มีคาหรื อวลี หรื อภาพบางอย่างได้ดว้ ยเงื่ อนไขระดับชั้นของ
การประเมินที่หลากหลาย เช่ น บางซอฟต์แวร์ อาจทารายการของเว็บไซต์ที่ตอ้ งการคัดกรองออก
บางบริ ษทั จ้างพนักงานเยี่ยมชมและพิจารณาจัดกลุ่ มเว็บไซต์ตามลาดับการเผยแพร่ ขอ้ มู ล ความ
รุ นแรง ความหยาบคายและลามก บางซอฟต์แวร์ อาจให้ผใู ้ ช้เพิ่มเติมรายการได้ บางซอฟต์แวร์ อาจ
บันทึกรายการเว็บไซต์ที่เด็กเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้ผปู ้ กครองตรวจดูในภายหลัง บางซอฟต์แวร์ อาจให้
ผูใ้ ช้อาจเลื อกประเภทของการคัดกรอง เช่ น ข้อมู ลเกี่ ยวกับเพศ หรื อความรุ นแรง ผูใ้ ช้สามารถ
ปรับปรุ งตัวคัดกรองในบางซอฟต์แวร์ ให้ทนั สมัยได้บ่อยตามต้องการ
อย่า งไรก็ ตาม ระบบแลกเปลี่ ย นแฟ้ ม ข้อมู ล (File Sharing System) บางระบบ ไม่ ไ ด้ค ดั
กรองแฟ้มข้อมูลที่ส่งผ่านในระบบ แม้จะติดตั้งตัวคัดกรองในระบบแล้ว แต่ซอฟต์แวร์ ก็ไม่สามารถ
ทางานได้อย่างสมบู รณ์ แบบเสมอไป ซอฟต์แวร์ มกั กรองข้อมูลออกมากหรื อน้อยเกิ นไป การให้
คุณค่าของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจว่าเนื้ อหาเช่นใดเหมาะสมกับเด็ก
อายุเท่าไร นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ ยงั ไม่สามารถป้ องกันเว็บไซต์ที่ผปู ้ กครองหรื อผูอ้ อกกฎหมายไม่
ต้องการได้ทุกเว็บ ซึ่ งไม่ว่าจะเพิ่มเติมรายการเว็บไซต์บ่อยแค่ไหน ก็จะมีเว็บไซต์ใหม่ ๆ ปรากฏ
ขึ้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ เนื้ อหาที่ไม่เหมาะสมอาจอยูล่ ึ กลงไปในระดับชั้นล่างๆของโครงสร้างเว็บ
หรื อเอกสารซึ่ งไม่ปรากฏชัดเจน ทาให้ผตู ้ รวจสอบเว็บไม่สามารถค้นพบได้ง่ายๆ ซอฟต์แวร์ ที่กรอง
ข้อมูลมากเกินไปอาจกรองเอาเนื้ อหาที่มีประโยชน์ออกซึ่ งเป็ นการละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพในการรับรู ้
ข่าวสารและเสรี ภาพในการแสดงออก
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3.4.3. การตรวจกรองข้ อมูลข่ าวสารในเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลก
โดยธรรมชาติ แ ล้ว ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต มี คุ ณ ลัก ษณะที่ ไ ม่ เอื้ อ ต่ อ การตรวจกรองข้อมู ล
ข่าวสาร อีเมลและโทรสารมีบทบาทสาคัญในการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการประท้วงเพื่อ
เรี ยกร้องรัฐธรรมนู ญที่จตุรัสเทียนอันเหมินในสาธารณรัฐประชาชนจีน เว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาไม่ถูก
กฎหมายในประเทศหนึ่ ง อาจย้ายไปติดตั้งในประเทศอื่นได้ ผูค้ นในประเทศที่มีการตรวจกรองข่าว
สามารถเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์ เน็ตในประเทศอื่นได้ แม้รัฐบาลประเทศซิ มบับเว (Zimbabwe) จะสั่ง
ปิ ดหนังสื อพิมพ์เดอะเดลินิวส์ (The Daily News) แต่หนังสื อพิมพ์ดงั กล่าวก็ยา้ ยไปเปิ ดดาเนิ นการ
บนเว็บในประเทศอัฟริ กาใต้ เป็ นต้น (2)
3.4.3.1. ตัวอย่างการตรวจกรองข้ อมูลข่ าวสารในประเทศต่ าง ๆ
ในบางครั้ง ความสามารถในการสื่ อสารครอบคลุมทัว่ โลกของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทาให้
เป็ นการง่ายที่ประเทศหนึ่ง ๆ จะสามารถกาหนดหรื อเรี ยกร้องจากัดมาตรฐานของตนต่อประเทศอื่น
ๆ เช่น กฎหมายการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารบนเว็บในประเทศสหรัฐอเมริ กาอาจลบล้างมาตรฐาน
ของชุมชนอินเทอร์เน็ตในประเทศอื่นได้
การกระทาของรัฐบาลในบางประเทศคุกคามต่อมาตรฐานที่แตกต่างในประเทศอื่น ๆ เมื่อ
อัยการของประเทศเยอรมันเรี ยกร้องให้บริ ษทั คอมพิวเซิ ร์ฟ (CompuServe) กีดกันไม่ให้สมาชิ กชาว
เยอรมันเข้าถึงกลุ่มข่าว (Newsgroup) ที่มีเนื้ อหาไม่เหมาะสม บริ ษทั คอมพิวเซิ ร์ฟตัดการเข้าถึงกลุ่ม
ข่าวกว่าสองร้ อยกลุ่มของสมาชิกชาวเยอรมันและสมาชิ กทุกคนด้วย แต่ในภายหลังได้อนุ ญาตให้
สมาชิกสามารถเข้าถึงกลุ่มข่าวได้เกือบทั้งหมดยกเว้นห้ากลุ่มข่าว (2)
ในทานองเดียวกันเมื่อรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนคัดค้านการนาเสนอรายการหนึ่ ง
ที่ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เหมาเจ๋ อตุ ง (Mao Tse-tung) โดยบี บี ซี (BBC หรื อ British Broadcasting
Corporation) ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารเผยแพร่ สั ญ ญาณดาวเที ย มตัด สั ญ ญาณแพร่ ภ าพของบี บี ซี ที่ ส่ ง ไปยัง
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ทั้ง หมด ซึ่ งพื้ น ที่ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบรวมถึ ง ประเทศไต้ห วัน และเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกงในขณะนั้นด้วย (2)
จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้วา่ รัฐบาลในหลายประเทศกาลังต่อกรกับบริ ษทั ที่ตอ้ งการทา
ธุ รกิ จในประเทศนั้นเพื่อบังคับใช้มาตรฐานของประเทศควบคุ มเนื้ อหาที่ เผยแพร่ ไปยังประชาชน
ภายในประเทศของตน
การแสดงหรื อจาหน่ายสื่ อที่ระลึกถึ งนาซี เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส
และเยอรมัน ยกเว้นเพื่ อจุดประสงค์ในทางประวัติศาสตร์ องค์กรที่ต่อต้านการนิ ยมเชื้ อชาติ (antiracism) ฟ้ องร้องบริ ษทั ยาฮูในศาลของประเทศฝรั่งเศสในค.ศ. 1999 เนื่ องจากชาวฝรั่งเศสสามารถ
เยี่ยมชมสื่ อที่ระลึ กถึ งนาซี ที่เสนอเพื่อจาหน่ ายบนเว็บไซต์การประมูลสิ นค้าของยาฮูที่มีฐานอยู่ที่

138
สหรัฐอเมริ กาได้ รัฐบาลประเทศฝรั่งเศสได้กล่าวหาบริ ษทั ยาฮูและผูบ้ ริ หารว่าก่ออาชญากรรมต่อ
มนุ ษยชาติ ซึ่ งคดี ได้ยืดเยื้อเป็ นเวลากว่าเจ็ดปี คดี เช่ นนี้ ถูกมองเป็ นการคุ กคามต่อเสรี ภาพในการ
แสดงออก (2)
ในคดี ดงั กล่าวนาเสนอประเด็นที่ น่าสนใจทั้งทางเทคนิ ค กฎหมาย และสังคม บริ ษทั ยาฮู
โต้แย้งว่าไม่สามารถยับยั้งการเข้าถึ งโดยผูใ้ ช้จากประเทศฝรั่งเศสได้ ในขณะนั้น เทคโนโลยียงั ไม่
เอื้อต่อการระบุตาแหน่งที่อยูข่ องผูใ้ ช้บนอินเทอร์ เน็ต ประชาชนในประเทศฝรั่งเศสสามารถเข้าถึง
เว็บไซต์ของยาฮูที่มีฐานอยูน่ อกประเทศฝรั่งเศสหรื อใช้บริ การปิ ดบังตัวตนหรื อตาแหน่ งที่อยูข่ อง
ตน บริ ษ ทั ยาฮู อ้า งว่า ซอฟต์แวร์ ค ดั กรองไม่ ส ามารถกรองข้อมู ล ข่ า วสารที่ เกี่ ย วข้องกับ นาซี ไ ด้
ทั้งหมด และไม่สามารถแยกแยะระหว่างข้อมูลข่าวสารทางประวัติศาสตร์ ที่เป็ นที่ยอมรับได้กบั ที่ไม่
สามารถยอมรับได้โดยรัฐบาลฝรั่งเศส
ในขณะเดียวกัน หลายบริ ษทั เริ่ มตระหนักว่าประชาชนนิ ยมที่จะดู โฆษณาจากห้างร้ านใน
เมืองของตนที่สามารถเข้าถึงได้มากกว่าโฆษณาจากห้างร้ านในเมืองหลวงหรื อเมืองใหญ่ที่อยู่ไกล
ออกไป บางบริ ษทั ได้เริ่ มใช้ซอฟต์แวร์ ระบุตาแหน่งที่อยูข่ องผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์จากข้อมูลเส้นทาง
และฐานข้อมูลของที่ อยู่ทางอิ นเทอร์ เน็ ต เป้ าหมายหลักคื อต้องการให้ผูใ้ ช้สามารถอ่านข้อมู ล ใน
ภาษาของตนและได้รับโฆษณาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่ นตามประเทศและตาแหน่ งที่ อยู่
ของลู กค้า ในค.ศ. 2000 ศาลประเทศฝรั่ งเศสสั่งให้บริ ษทั ยาฮู พยายามยับยั้งไม่ให้ประชาชนชาว
ฝรั่งเศสเข้าถึงเว็บไซต์ของยาฮูนอกประเทศฝรั่งเศสที่มีเนื้อหาที่ผดิ กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสโดย
ใช้เครื่ องมือระบุตาแหน่งที่อยูข่ องผูใ้ ช้ดงั กล่าวด้วย (2)
คาถามที่น่าสนใจคือ ผูพ้ ูดมีหน้าที่ที่จะต้องสื่ อสารเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ผฟู ้ ั งต้องการที่จะ
ได้ยินหรื อไม่ ต้องหลี กเลี่ ยงที่ จะไม่พูดเรื่ องที่ รัฐบาลไม่ต้องการให้ป ระชาชนในประเทศรั บ ฟั ง
หรื อไม่ หรื อผูร้ ับฟั งมีหน้าที่ ที่จะต้องปิ ดหู เอาเองเมื่ อได้ยินข่าวสารในลักษณะดังกล่ าว รัฐบาลมี
หน้าที่ที่จะขัดขวางการเข้าถึ งสื่ อนอกอาณาบริ เวณของประเทศของตนหรื อไม่ หากจะจากัดหรื อ
บังคับใช้กฎหมายของประเทศหนึ่ ง ๆ ในประเทศที่มีอิสระมากกว่า ก็จะเป็ นประเด็นทางสังคมที่มี
ผลกระทบต่อเสรี ภาพในการแสดงออกทัว่ โลก
บริ ษทั ยาฮูเรี ยกร้องให้ศาลของสหรัฐอเมริ กาตัดสิ นว่าการตัดสิ นใจของศาลประเทศฝรั่งเศส
ละเมิดต่อรัฐธรรมนู ญว่าด้วยสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออกของสหรัฐอเมริ กา และไม่ควรบังคับใช้
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในศาลชั้นต้นบริ ษทั ยาฮูชนะ แต่ในศาลอุทธรณ์กลับผลการตัดสิ น และใน
ที่สุดศาลฎีกายกฟ้ อง ทาให้บริ ษทั ยาฮูและบริ ษทั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตกอยูใ่ นสถานะที่ลาบาก โดยไม่
แน่ใจว่าศาลสหรัฐอเมริ กาจะคุม้ ครองบริ ษทั หรื อไม่หากองค์กรหรื อประเทศอื่นฟ้ องร้ องในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงออกตามเสรี ภาพของตน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ศาลของประเทศฝรั่งเศสได้
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มีคาสั่งให้ป้องกันการเข้าถึ งเนื้ อหาดังกล่าวโดยประชาชนในประเทศฝรั่งเศส ในที่สุด บริ ษทั ยาฮู
เลื อกที่ จะนาสื่ อต้องห้า มต่ า ง ๆ ทั้ง หมดออกจากเว็บ ไซต์ป ระมู ล สิ นค้า ของตน ซึ่ ง รวมถึ ง สื่ อที่
เกี่ยวกับนาซี และสมาคมลับคุคลักซ์แคลน (Ku Klux Klan) ที่อยูท่ างใต้ของสหรัฐอเมริ กาที่คอยฆ่า
คนผิวดาเนื่องจากความรังเกียจส่ วนตัว
บางคนมองการประกาศห้ามสื่ อดังกล่าวตามนโยบายการตัดสิ นใจของบริ ษทั ยาฮู เป็ นการ
แสดงถึงการไม่สนับสนุ นการแพร่ ขยายของสื่ อประเภทนั้น ผูส้ นับสนุ นการแสดงออกโดยเสรี เป็ น
กังวลว่าการเปลี่ ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ของบริ ษทั จะพิสูจน์ให้เห็ นถึ งอานาจของรัฐบาลในการ
ผลักดันมาตรฐานการตรวจสอบสื่ อของประเทศตนในประเทศอื่น ๆ
ประเทศใด ๆ สามารถยึดทรัพย์หรื อจับกุมผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ดาเนินการในประเทศของ
ตนได้หากการดาเนิ นการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ อย่างไรก็ดี เป็ นที่ถกเถียง
กันว่ารัฐบาลใด ๆ จะฟ้ องร้ องผูเ้ ผยแพร่ เนื้ อหาที่ถูกกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ งแต่ผิดกฎหมายใน
ประเทศของตนได้หรื อไม่ หากฐานเว็บไซต์อยู่ในประเทศที่ยอมรับเนื้ อหาดังกล่าวตามกฎหมาย
กระบวนการตามกฎหมาย ซึ่ ง ความซับ ซ้อนของกฎหมายและวัฒ นธรรมของแต่ ล ะประเทศก็
แตกต่างกันอย่างมาก
การสื่ อสารในยุคอิ นเทอร์ เน็ ตคุ กคามรั ฐบาลในประเทศต่าง ๆ ซึ่ งไม่ค่อยมี เสรี ภาพทาง
การเมืองและวัฒนธรรม รัฐบาลในหลายประเทศได้พยายามลดหรื อยังยั้งการหลัง่ ไหลของข้อมูล
ข่าวสารและความคิดเห็นต่าง ๆ ในอินเทอร์ เน็ต
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศซาอุดิอาระเบีย รัฐบาลเป็ นเจ้าของโครงสร้ าง
พื้นฐานของอิ นเทอร์ เน็ ต เช่ น ช่ องทางการสื่ อสารหรื อคอมพิวเตอร์ ที่ประชาชนใช้ในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร รัฐบาลติดตั้งคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างด่านกันการบุกรุ กหรื อไฟร์ วอลล์ (Firewall) และ
ซอฟต์แวร์ คดั กรองข้อมูลข่าวสารเพื่อกรองข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการให้ประชาชนรับทราบ รัฐบาลของ
ประเทศซาอุ ดิอาระเบี ยไม่ เพียงกรองข้อมู ล เกี่ ยวกับเรื่ องลามกอนาจารและการพนันเหมื อ นกับ
ประเทศอื่น ๆ เท่านั้น แต่ยงั กรองข้อมูลเกี่ยวกับความศรัทธาในศาสนาบาไฮ (Bahai Faith) ที่ก่อตั้ง
ในประเทศอิ หร่ านเมื่ อค.ศ. 1863 ซึ่ งเน้นความสามัคคี และความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันของทุก
ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิง่ คาสอนในศาสนาคริ สต์และอิสลาม ข้อมูลเกี่ยวกับการทาลายล้างเผ่าพันธุ์
(Holocaust) และข้อมู ล การเปลี่ ยนศาสนาของมุ สลิ มไปนับถื อศาสนาอื่ น ๆ นอกจากนี้ ย งั กรอง
ข้อมูลที่ปิดบังแหล่งที่มาของผูส้ ่ ง และยับยั้งการรบกวนการทางานของตัวคัดกรองหรื อการเข้ารหัส
(2)
ในทานองเดียวกัน ประเทศอิหร่ านก็ขดั ขวางไม่ให้ประชาชนในประเทศเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง
ๆ เช่น อเมซอน (amazon.com) สารานุกรมออนไลน์วกิ ิพีเดีย (Wikipedia) นิวยอร์คไทม์ (New York
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Times) และยูทู บ (YouTube) ประเทศปากี ส ถานประกาศห้า มการใช้โทรศัพท์ท างอิ นเทอร์ เน็ต
(Internet Telephony) ประเทศเมียนมาร์ หรื อพม่าประกาศห้ามการใช้อินเทอร์ เน็ตหรื อสร้างหน้าเว็บ
โดยไม่ได้รับอนุ ญาตอย่างเป็ นทางการ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับการเมื องและเนื้ อหาที่
รั ฐ บาลเห็ น ว่า เป็ นอัน ตรายต่ อ นโยบายของรั ฐ บาล ในกฎหมายก่ อ นหน้า นี้ หากผู ใ้ ดมี โ มเด็ ม
(Modem) หรื อจานดาวเทียมที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ก็จะถู กลงโทษจาคุ กสู งสุ ดถึ ง 15 ปี
หลายประเทศในตะวันออกกลางจากัดการเข้าถึ งและใช้ง านอิ นเทอร์ เน็ ต ประเทศเวีย ดนามใช้
ซอฟต์แวร์ คดั กรองข้อความที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอมมิวนิ สต์ที่มาจากประเทศอื่น ๆ ในที่ซ่ ึ ง
เทคโนโลยียงั ไปไม่ถึง รัฐบาลต่าง ๆ ยังคงจากัดการสื่ อสารของสื่ อแบบเก่า เช่น วิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุโทรทัศน์ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยเช่นกัน
ในบางประเทศที่ประชาชนถูกจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพอย่างยาวนาน เช่น สาธารณรัฐประชาชน
จี น รั ฐ บาลก าลัง ต่ อ สู ้ ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงสมัย ใหม่ ท้ งั ทางเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ใน
ขณะเดียวกันก็กาลังพยายามตรึ งการควบคุมการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเอาไว้ให้แน่นหนา ในช่วงที่
เริ่ มมี ผูใ้ ช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตไม่กี่คนในยุคแรก ๆ ผูใ้ ช้จะต้องลงทะเบี ยนกับตารวจ แต่ในปั จจุ บนั
ประชาชนชาวจีนมากกว่าร้อยล้านคนใช้งานอินเทอร์ เน็ต และประมาณหลายสิ บล้านคนเขียนบล็อก
ของตัวเอง รัฐบาลยังคงควบคุ มและตรวจสอบข่าวสารที่ประชาชนอ่านและเผยแพร่ อย่างเข้มงวด
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนห้ามการผลิต สื บค้น ทาสาเนา และเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ขดั ขวาง
“ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน” (Public Order) เว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาหรื อหัวข้อดังต่อไปนี้ จะถู ก
ตรวจคัดออก เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าถึ งได้ เช่ น การอภิปรายเรื่ องประชาธิ ปไตย ศาสนา องค์กร
สิ ทธิ มนุ ษยชน ข่าวและข้อวิจารณ์ เกี่ ยวกับไต้หวันและธิ เบต ข่าวเศรษฐกิ จ และรายงานเกี่ ยวกับ
อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรื อการระบาดของโรค ข้อมูลเกี่ ยวกับการตรวจคัดกรองเนื้ อหาและการ
หลบเลี่ยงการตรวจ เป็ นต้น (2)
ในค.ศ. 2002 สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศห้ามใช้งานกูเกิล หลังจากนั้น การเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ภาษาจีนของกูเกิลที่ต้ งั อยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กาจะล่าช้า ไม่สมบูรณ์ และมักจะถูกทาให้ยงุ่ ยากโดย
ตัวกรองและด่านกันบุกรุ กหรื อไฟร์ วอลล์ของจีน ในปั จจุบนั มีเว็บไซต์กูเกิลที่ต้ งั อยูใ่ นสาธารณรัฐ
ประชาชนจี นโดยเฉพาะ รั ฐบาลสาธารณรั ฐประชาชนจี นยับ ยั้งการใช้ง านเว็บ ไซต์วิกิ พีเดี ยทั้ง
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เป็ นเวลาหนึ่ งปี หลังจากนั้น เว็บไซต์ภาษาจีนของวิกิพีเดียก็เจริ ญเฟื่ องฟู
ขึ้น และมีอาสาสมัครหลายพันคนช่วยเขียนบทความต่าง ๆ
สาธารณรัฐประชาชนจีนยุติแผนงานที่จะให้มีการลงทะเบียนผูใ้ ช้และการตรวจสอบชื่ อจริ ง
ของผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์มือถื อแบบจ่ายล่ วงหน้าก่ อนโทรและผูเ้ ขี ยนบล็ อกทุ กคน เนื่ องจากได้
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ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและแนวโน้มที่จะสู ญเสี ยลูกค้า แม้วา่ จะยังคงสนับสนุ นให้
บริ ษทั ให้บริ การทางอินเทอร์ เน็ตมีการลงทะเบียนลูกค้าก็ตาม (2)
ประเทศสิ งคโปร์ ได้ใช้ความพยายามอย่างสู งที่ จะสร้ างเศรษฐกิ จแบบไฮเทค (high-tech)
หรื อเศรษฐกิ จที่มีพ้ืนฐานบนเทคโนโลยีระดับสู ง ในค.ศ. 1999 รัฐบาลประเทศสิ งคโปร์ ผ่อนปรน
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจกรองข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์ เน็ต กลุ่มออนไลน์เกี่ยวกับ
ศาสนาและการเมื องจะต้องลงทะเบี ยนกับ รั ฐบาล รั ฐบาลห้ามผูผ้ ลิ ตและเผยแพร่ เนื้ อหาที่ บ่ อน
ทาลายศีลธรรมอันดีงาม สถานภาพทางการเมือง และการปรองดองของศาสนาต่าง ๆ แต่ในปั จจุบนั
รัฐบาลขัดขวางการเข้าถึงเว็บไซต์เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น (2)
หลายประเทศไม่สามารถยอมรับการกระทาในเชิงวิพากษ์วิจารณ์หรื อหมิ่นประมาทผูน้ าทั้ง
ในปั จจุบนั และในอดี ตได้ ได้เคยมีการดาเนิ นการยับยั้งการเข้าถึ งเว็บไซต์ยูทูบของประชาชนใน
ประเทศในกรณี ที่มีการเผยแพร่ วิดีโอหมิ่นประมาทผูน้ าในประเทศตุรกี และหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพในประเทศไทย
3.4.3.2. การช่ ว ยตรวจกรองข้ อ มู ล ข่ า วสารโดยบริ ษั ทให้ บ ริ ก ารทางอินเทอร์ เน็ ต แก่
ประเทศต่ าง ๆ
บริ ษทั ให้บริ การทางอินเทอร์ เน็ต เช่น เสิ ร์จเอ็นจิน ผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ ผูจ้ าหน่ายระบบคัด
กรอง และเว็บไซต์ประมูลสิ นค้าที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศที่มีอิสระในการดาเนิ นงาน อาจเสนอให้บริ การ
ต่าง ๆ แก่ประเทศที่เข้มงวดในการแสดงออกซึ่ งความคิดความเห็ นต่าง ๆ ของประชาชน ดังเช่ น
ตัวอย่างต่อไปนี้
บริ ษทั ซิสโก ซิสเต็ม (Cisco System) ช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสร้างระบบ
คัดกรองที่สามารถควบคุ มการเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ ตของประชาชนชาวจี น กูเกิ ล ยาฮู ไมโครซอฟต์
และบริ ษทั อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริ กาช่ วยช่ วยเหลื อสาธารณรั ฐประชาชนจีนในการจากัดการเข้าถึ ง
อินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ของยาฮูและเอ็มเอสเอ็นในสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุ โลมตามกฎหมาย
ท้องถิ่นและละเว้นการเผยแพร่ เรื่ องราวข่าวต้องห้ามของรัฐบาล บริ ษทั ไมโครซอฟต์ระบุวา่ ตัวอย่าง
คาที่ตอ้ งตรวจคัดออกมีคาว่า เสรี ภาพ และประชาธิ ปไตย เป็ นต้น และยังปิ ดบล็อกในเว็บไซต์เอ็ม
เอสเอ็นสเปซที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เป็ นที่เชื่ อกันว่าบริ ษทั ยาฮูอาจให้ขอ้ มูลแก่รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพื่อช่วยระบุตวั บุคคลในการลงโทษจาคุกเนื่ องจากงานเขียนบางชิ้ น บริ ษทั ยาฮูกล่าว
ว่า ไม่ ไ ด้รับ การชี้ แ จงเหตุ ผ ลในการร้ องขอข้อมู ล ดัง กล่ า วและจาเป็ นต้องท าตามกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (2)
บริ ษทั กูเกิลตรวจกรองข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาจีนออกจากผลการค้นหาปกติของกูเกิ ล
และในภายหลังจากที่ได้ร่วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั เสิ ร์จเอ็นจินในจีนก็ตรวจกรองข้อมูลข่าวสารตาม
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ความต้องการของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในค.ศ. 2006 กูเกิลทาให้ผสู ้ นับสนุ นเสรี ภาพใน
การแสดงออกและสิ ทธิ มนุษยชนผิดหวังโดยการประกาศแนะนาเว็บไซต์ภาคภาษาจีนที่มีฐานอยูใ่ น
สาธารณรัฐประชาชนจีนหรื อ google.cn ซึ่ งปฏิบตั ิตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผล
การค้นหาคาในเสิ ร์จเอ็นจินดังกล่าวจะไม่แสดงรายการเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาต้องห้าม (2)
หากบริ ษทั ใดต้องการทาธุ รกิจในอีกประเทศหนึ่ งที่ไม่ใช่ประเทศที่เป็ นฐานของบริ ษทั นั้น
บริ ษทั ดังกล่าวจะต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ความคาดหวังต่อโอกาสทางธุ รกิ จ
ขนาดใหญ่ในประเทศใหม่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั อย่างไรก็ตามบริ ษทั นั้น ๆ ควร
กาหนดให้ชดั เจนว่าจะปฏิบตั ิตามการเรี ยกร้ องได้แค่ไหนอย่างไร เช่น อาจยินยอมจากัดการเข้าถึ ง
ข้อมูล แต่ปฏิเสธที่จะเปิ ดเผยข้อมูลที่อาจนาไปสู่ การจับกุมและคุมขังบุคคลหนึ่ งบุคคลใดที่พยายาม
แสดงออกถึงความคิดและความเห็นของตนตามเสรี ภาพที่พึงมี หากต้องการข้อมูล รัฐบาลอาจต้อง
ระบุให้ชดั เจนว่า คาดว่าผูต้ อ้ งสงสัยก่ออาชญากรรมอะไรในอินเทอร์ เน็ต เช่น หลอกลวง เผยแพร่
ข้อมู ลลามกอนาจาร เป็ นต้น ตามข้อกาหนดของกฎหมายของประเทศส่ วนใหญ่ทวั่ โลก รั ฐบาล
จะต้องให้ขอ้ มูลดังกล่าวหากผูใ้ ห้บริ การร้ องขอ อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลไม่ยอมเปิ ดเผยเหตุผลหรื อ
ไม่ได้ให้เหตุผลที่แท้จริ ง ผูใ้ ห้บริ การอาจมีความลาบากในการตัดสิ นใจ ซึ่ งเรื่ องนี้เป็ นประเด็นในเชิ ง
จริ ยธรรม
บริ ษทั กูเกิ ลประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มแนวคิดในการสนับสนุ นการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารมา
อย่า งยาวนาน ในพัน ธกิ จ ของกู เ กิ ล ระบุ ว่า “เพื่ อ บริ ก ารจัด การข้อ มู ล ของโลกและท าให้ เ ป็ น
ประโยชน์และเข้าถึงได้โดยทัว่ กัน” อย่างไรก็ตาม บริ ษทั กูเกิลสรุ ปว่า ข้อตกลงในการดาเนิ นการใน
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ของบริ ษ ัท กู เ กิ ล โดยยอมตรวจกรองเนื้ อ หาต้อ งห้ า มตามที่ รั ฐ บาล
สาธารณรั ฐประชาชนจี นต้องการนั้น เป็ นการตัดสิ นใจบนความเห็ นที่ ว่า “มี การเข้าถึ งบางส่ วน
ดีกว่าไม่มีเสี ยเลย” อย่างไรก็ดีมีผใู ้ ห้ความเห็นว่าผูใ้ ช้บริ การจะมีโอกาสน้อยมากที่จะค้นพบเว็บไซต์
ที่ไม่ปรากฏในรายการค้นหาของเสิ ร์จเอ็นจิน และมองการกระทาของบริ ษทั กูเกิ ลว่าผิดจริ ยธรรม
และไม่มีเหตุผลอันควร
3.4.4. ทางเลือกอื่นนอกจากการตรวจกรองข้ อมูลข่ าวสาร
แนวทางแก้ปัญหาต่อเนื้ อหาที่ ไม่เหมาะสมในอิ นเทอร์ เน็ ตมี หลายวิธี เช่ น การใช้กลไก
การตลาด เทคโนโลยี การปลูกฝังความรับผิดชอบ การให้การศึกษา และการบังคับใช้กฎหมาย ผูใ้ ช้
อาจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ คดั กรองเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริ การเชิ งพาณิ ชย์
ชุ มชนออนไลน์ และเว็บไซต์สังคมออนไลน์ต่างก็มีนโยบายในการคุ ม้ ครองสมาชิ กผูใ้ ช้งาน บาง
ระบบก็ให้บริ การคัดกรองอีเมลหรื อข้อมูลที่ไม่เหมาะสมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ปัญหา
รวมไปถึงการยึดคืนสิ ทธิ การใช้งานของผูท้ ี่เผยแพร่ อีเมลหรื อข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรื อผิดกฎหมาย
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การติดตามและล่อจับผูล้ ่อลวงเด็ก บางบริ ษทั เสนอบริ การออนไลน์และเว็บไซต์สาหรับครอบครัว
และเยาวชนโดยเฉพาะ บางระบบก็ให้สิทธิ สมาชิ กในการจากัดการใช้งานของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่บางส่ วนของระบบ บางระบบก็ให้สิทธิ ผปู ้ กครองในการระบุที่มาของอีเมล เช่น รายการที่อยู่
ไปรษณี ยอ์ ิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อที่ อยู่อีเมล (E-mail Address) ที่เด็กและเยาวชนจะรับได้ บริ ษทั ผลิ ต
วิดีโอเกมบางบริ ษทั พัฒนาระบบประเมิ นปริ มาณเนื้ อหาที่มีความรุ นแรง ความหยาบคาย เรื่ องเพศ
เพื่อระบุให้ผปู ้ กครองทราบและสามารถเลือกได้ เว็บไซต์เกมออนไลน์บางเว็บกาหนดเป็ นนโยบาย
ที่จะนาเสนอเฉพาะเกมที่ไม่มีเนื้ อหาความรุ นแรง นอกจากนี้ สานักพิจารณาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ยังได้กาหนดเงื่ อนไขการประกอบกิ จการร้ านเกมที่
จากัดประเภทของสื่ อและเกมที่อนุญาต ซึ่ งได้นาเสนอไว้ในหัวข้อ 3.8
พ่อแม่ผปู ้ กครองมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและอบรมให้ความรู ้เด็กและเยาวชน
ในความปกครอง เพื่อที่จะรับมือกับสื่ อที่ไม่เหมาะสม การตั้งคอมพิวเตอร์ ในห้องนัง่ เล่นหรื อห้อง
ส่ วนรวม แทนที่ จะเป็ นในห้องนอน ก็จะช่ วยให้ผูป้ กครองสามารถสังเกตพฤติ กรรมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนได้
3.5. การปกปิ ดตัวตนของผู้เผยแพร่ ข้อมูล
แม้ในยุคก่อนอินเทอร์ เน็ต ปั ญหาการปกปิ ดตัวตนของผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูล (Anonymity) เป็ น
ปั ญหาที่มีมานานแล้ว ซึ่ งตัวอย่างเหตุผลเบื้องหลังการปกปิ ดตัวตน มักเกี่ยวข้องกับอันตรายต่อชีวติ
และทรัพย์สิน การเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง เป็ นต้น
ในอินเทอร์ เน็ต ผูค้ นถกกันในเรื่ องหรื อหัวข้อที่ เกี่ ยวกับสุ ขภาพ การพนัน ปั ญหาวัยรุ่ น
ศาสนา และอื่น ๆ หลายคนใช้นามแฝง (Pseudonym) เพื่อปกปิ ดชื่ อจริ งของตน เหยื่อที่ถูกกระทา
ทางเพศหรื อเหยื่อความรุ นแรงอื่น ๆ และผูใ้ ช้ยาเสพติดที่กาลังพยายามเลิก อาจได้รับประโยชน์จาก
การสนทนาหรื อ อภิ ป รายในหั ว ข้อ นั้น ๆ เนื่ อ งจากสามารถสนทนาได้อ ย่ า งเปิ ดเผยโดยไม่
จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลระบุตวั ตนของตนเองในวงสนทนา
แต่ละคนก็มีเหตุผลส่ วนตัวในการปิ ดบังไม่ให้ทราบความคิดเห็นส่ วนตัว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความคิดเห็นทางการเมือง การปิ ดบังตัวตนจะช่ วยปกป้ องไม่ให้ผูแ้ สดงออกซึ่ งความคิดเห็ นนั้น
ถู ก โต้ก ลับ หรื อได้รั บ ความอับ อาย เว็บ ช่ วยให้เราสามารถแสดงความคิ ด เห็ นทางการเมื อ งต่ อ
สาธารณะในวงกว้างโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก และบางคนก็ตอ้ งการที่จะแสดงความคิดเห็นโดยไม่
ต้องการให้ผอู ้ ื่นทราบว่าเป็ นความคิดเห็นของตน
ผูร้ ายงานเกี่ยวกับกิ จกรรมหรื อพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมหรื อกฎหมายใน
หน่วยงานของรัฐ บริ ษทั หรื อองค์กรต่าง ๆ ที่บุคคลนั้นทางานด้วย อาจเลือกให้ขอ้ มูลโดยการปกปิ ด
ตัวตน แม้ว่า การให้ค วามเชื่ อถื อต่ อข้อมู ล ที่ เผยแพร่ โดยผูท้ ี่ ป กปิ ดตัวตนจะค่ อนข้างต่ า ในสมัย
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สงครามและในประเทศที่ รัฐบาลกดขี่ ข่มเหงประชาชน การปกปิ ดตัวตนเป็ นเรื่ องของความเป็ น
ความตาย นักข่าว นักเรี ยกร้องสิ ทธิ มนุ ษยชนหัวรุ นแรง และคนธรรมดาทัว่ ไปปิ ดบังที่อยูไ่ ปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ในอีเมลหรื อการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในเว็บเพื่อปกป้ องตัวเอง
แต่ปัจจุบนั ในบางประเทศ เช่น สวีเดน กฎหมายเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวมีความเข้มงวดมาก
หน่ วยงานของรั ฐและบุ ค คลอื่ นจะเข้า ถึ ง ข้อมู ล ส่ วนตัวในการใช้บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ที่ ใ ห้บ ริ ก ารใน
ประเทศดังกล่าวได้นอ้ ยกว่าประเทศอื่น ๆ
3.5.1. การปกปิ ดตัวตนในอินเทอร์ เน็ต
วิธี ก ารที่ ผูส้ ่ ง สแปมโดยผูร้ ั บไม่สามารถระบุ ที่ มาของผูส้ ่ งได้ ที่ ม กั ใช้ก ันคื อ สมัค รเป็ น
สมาชิ กชัว่ คราวกับผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตที่ให้บริ การทดลองใช้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย เมื่อหมด
ระยะเวลาทดลองใช้แล้ว บัญชีผใู ้ ช้ของสมาชิกจะถูกลบทิ้ง ทาให้ไม่สามารถติดต่อกลับมายังผูส้ ่ งได้
อี ก วิ ธี ห นึ่ งก็ คื อ การส่ ง อี เ มลถึ ง บริ ก ารส่ ง ต่ อ อี เ มล (Remailer Service) ซึ่ งจะเอาที่ อ ยู่ ไ ปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ออกจากอีเมลและส่ งอีเมลนั้นไปยังผูร้ ับที่ตอ้ งการ อีเมลจะถู กส่ งต่อไปยังจุดหมาย
ระหว่างทางหลายแห่ งจนกระทัง่ ไม่สามารถระบุแหล่ งที่ มาได้ หากผูใ้ ช้ตอ้ งการเพียงปกปิ ดที่ อยู่
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ แต่ยงั คงต้องการให้ผูร้ ับตอบกลับได้อยู่ ผูใ้ ช้อาจใช้บริ การที่มีหมายเลข
ระบุตวั ตนแนบไปกับข้อความที่บริ การส่ งต่ออีเมลส่ งออกไป หมายเลขระบุตวั ตนดังกล่าวกาหนด
โดยบริ การส่ งต่ออีเมลและเป็ นเสมือนนามแฝงของผูส้ ่ งที่บริ การส่ งต่ออีเมลเก็บเอาไว้ อีเมลตอบ
กลับจะไปยังที่ต้ งั ของบริ การส่ งต่ออีเมลนั้น ๆ ซึ่ งจะส่ งต่ออีเมลตอบกลับไปยังผูส้ ่ งตั้งต้น ดังนั้น
การสื่ อสารยังคงสามารถดาเนิ นต่อไปได้แม้ท้ งั สองฝ่ ายไม่ทราบที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ของ
กันและกัน
หลายหน่วยงานหรื อธุ รกิจเช่น แอนโนนิ ไมเซอร์ ดอตคอม (Anonymizer.Com) มีเครื่ องมือ
และบริ ก ารอัน ทัน สมัย ที่ จ ะเอื้ อ ให้ ผู ใ้ ช้ส่ ง อี เ มลและใช้ง านเว็บ ต่ า ง ๆ โดยสามารถปิ ดบัง ที่ อยู่
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ได้ บริ การเหล่านี้เปรี ยบเสมือนบุคคลที่สามที่จะรับรองการมีตวั ตนของผูใ้ ช้
โดยที่ไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลส่ วนตัวแก่บุคคลที่จะติดต่อด้วยโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาบางอย่าง
ดังที่ ได้กล่ าวมาแล้ว บางบริ การใช้วิธีการเข้ารหัสเพื่อป้ องกันไม่ให้บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การนั้น ๆ เอง
สามารถระบุตวั ผูใ้ ช้ในระหว่างการดาเนิ นงานได้อีกด้วย แทนที่จะเก็บข้อมูลส่ วนตัวเพื่อค านวณ
และจัดทารายการค่าใช้จ่ายประจาเดื อนทุ กเดื อนโดยอัตโนมัติ บางบริ ษทั กลับทาลายข้อมู ลการ
จ่ายเงินหลังจากแต่ละรายการดาเนิ นงาน (Transaction) ของบัตรเครดิตแต่ละรายการเสร็ จสมบูรณ์
และให้ผใู ้ ช้จ่ายเป็ นรายเดื อนเพื่อที่จะยืนยันต่ออายุการใช้งานบริ การใหม่ ความไม่สะดวกดังกล่าว
ช่วยป้ องกันความเป็ นส่ วนตัว
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หลายคนใช้เว็บบราวเซอร์ ที่ปกปิ ดตัวตนของผูใ้ ช้เพื่อยับยั้งความพยายามของธุ รกิ จต่าง ๆ
ในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางเว็บของผูใ้ ช้เพื่อวิเคราะห์การตลาด ประโยชน์ของบริ การปกปิ ด
ที่อยู่ของผูใ้ ช้เช่ นนี้ ไม่ได้จากัดเพียงเฉพาะส่ วนบุคคล เช่ น ป้ องกันความเป็ นส่ วนตัว ป้ องกันการ
ขโมยหรื อปลอมแปลงเป็ นบุ คคลอื่ น การรวบรวมข้อมู ลลู กค้า และป้ องกันการละเมิ ดความเป็ น
ส่ วนตัวโดยรัฐบาลเท่านั้น แต่ธุรกิจต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐที่บงั คับใช้กฎหมาย และบริ การทางด้าน
สารสนเทศของรัฐบาลในบางประเทศกลับเป็ นผูใ้ ช้หลักของบริ การปกปิ ดข้อมูลและที่อยูข่ องผูใ้ ช้
ธุ รกิจต่าง ๆ มักต้องการให้งานวิจยั เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่และแผนงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ใหม่เป็ นความลับ และไม่ตอ้ งการให้คู่แข่งทางการค้ารั บทราบ หากคู่แข่งทางการค้าสามารถนา
รายการประวัติการใช้งานเว็บไซต์ที่ พนัก งานของบริ ษ ทั นั้นเยี่ยมชมมาวิเคราะห์ ก็อาจสามารถ
ค้นพบได้ว่าบริ ษทั นั้นกาลังวางแผนอะไรอยู่ ดังนั้น ธุ รกิ จต่าง ๆ จึงอาจเลื อกบริ การปกปิ ดข้อมู ล
ส่ วนตัวและที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ของตนในการทาวิจยั บนเว็บ (2)
การท่ อ งเว็บ โดยปกปิ ดข้อ มู ล และที่ อ ยู่ ย งั ช่ ว ยในการสื บ สวนสอบสวนเพื่ อ บัง คับ ใช้
กฎหมาย สมมติวา่ ตารวจสงสัยว่าเว็บไซต์หนึ่ งมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการทาอนาจารเด็ก ผูก้ ่อการร้าย สื่ อ
ที่ ล ะเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อการสื บ หาเบาะแสต่ า ง ๆ หากตารวจจะเข้า ไปตรวจสอบข้อมู ล เว็บ ไซต์
ดังกล่าวโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ และช่องทางสื่ อสารของกรมตารวจแห่ งชาติ ก็อาจถูกกีดกันหรื อ
อาจพบหน้าเว็บลวงที่ไม่พบอะไรผิดกฎหมายอยูเ่ ลย เนื่องจากเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถตรวจสอบว่าผู ้
เยี่ ย มชมมาจากที่ ใ ดโดยสั ง เกตจากหมายเลขที่ อ ยู่ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต (IP Address) ของผู ้ใ ช้ ซึ่ ง
โปรแกรมในเว็บไซต์สามารถเลือกที่จะไม่ให้ผเู ้ ยีย่ มชมรายนั้นดูเนื้ อหาภายในเว็บได้ หรื อเลือกที่จะ
นาเสนอหน้าเว็บอื่นที่ไม่ใช่ หน้าเว็บที่แสดงอยู่ตามปกติ เมื่อตารวจต้องการจะสื บหาเบาะแสโดย
แสร้งทาเป็ นสมาชิ กหรื อเหยื่ออาชญากรโดยไม่ให้ทางเว็บไซต์รู้ตวั หรื อไม่ทราบตาแหน่งที่อยู่ทาง
อินเทอร์เน็ตของตน
นอกจากนี้ หน่ วยงานซี ไอเอ (CIA หรื อ Central Intelligence Agency) ของสหรัฐอเมริ กา
ยังให้ทุนเพื่อสนับสนุ นการก่อตั้งบริ ษทั ตั้งใหม่ที่ให้บริ การปกปิ ดข้อมูลอีกด้วย โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้สามารถดาเนิ นการบนอินเทอร์ เน็ตได้ทุกที่โดยไม่มีใครทราบว่าซี ไอเอกาลังสื บหาเบาะแส
อยู่ อย่างไรก็ดีบริ การปกปิ ดข้อมูลที่สร้ างขึ้นโดยได้รับทุนจากซี ไอเอมีช่องโหว่ซ่ ึ งทาให้สามารถ
ระบุตวั ผูใ้ ช้ตามที่ซีไอเอต้องการได้ ทาให้ผใู ้ ช้ไม่มีความเป็ นส่ วนตัวอย่างแท้จริ ง
แม้วา่ การปิ ดบังชื่อและข้อมูลส่ วนตัวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายสามารถทางาน
ได้โดยสะดวก แต่ก็อาจปกปิ ดการเฝ้ าระวังที่ ไม่เหมาะสมของรั ฐบาล หรื อการเฝ้ าระวังเพื่อการ
ปราบปรามในประเทศที่ประชาชนถูกจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพได้
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3.5.2. กฎหมายกับการปกปิ ดตัวตน
สาหรั บผูท้ ี่ ไม่ได้ใช้บ ริ การที่ สามารถปกปิ ดชื่ อและที่ อยู่อิเล็ก ทรอนิ กส์ ของผูใ้ ช้ได้ การ
รั กษาความลับที่ อาจนาไปสู่ การระบุ ตวั ตนของผูใ้ ช้ข้ ึ นอยู่กบั ทั้ง นโยบายของบริ ษทั ผูใ้ ห้บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตและบริ การสมาชิ กออนไลน์ต่าง ๆ เว็บไซต์ที่ผูใ้ ช้เยี่ยมชม และคาสั่งของศาลว่าจะมี
หมายศาลให้เปิ ดเผยข้อมูลหรื อไม่
เฟสบุ ค ยาฮู เอโอแอล หรื อบริ ก ารและเครื อข่ า ยอื่ น ๆ มี โครงข่ า ยขนาดใหญ่ หลายพัน
โครงข่ายที่เชื่อมโยงกันและมีกลุ่มอภิปรายเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่าง ๆ ส่ วนใหญ่เป็ น
เรื่ องการลงทุนซึ่ งเกี่ ยวกับสถานะของบริ ษทั และโอกาสทางการเงินในอนาคต ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้อง
กับธุ รกิจมักมีประเด็นเรื่ องการแพร่ กระจายข่าวลื อที่ผิดๆและเสี ยหายเพื่อการกลัน่ แกล้งกัน ได้แก่
ธุ รกิจใกล้จะล้มละลายแล้ว หรื อข่าวการฉ้อโกงหรื อหลอกลวงผูจ้ ดั การของบริ ษทั หรื อข้อกล่าวหา
ส่ วนตัวที่ทาให้เสื่ อมเสี ย เช่น ปั ญหาชู ส้ าว เป็ นต้น และการแพร่ กระจายเอกสารลับทางธุ รกิจ หรื อ
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในครอบครอง ข่าวลือที่ผดิ ๆ
การใช้อินเทอร์ เน็ตและการแสดงความคิ ดเห็ นในอินเทอร์ เน็ตโดยใช้นามแฝง ไม่สามารถ
นามาใช้เป็ นข้ออ้างในการยกเว้นเพื่อให้สามารถรอดพ้นจากกฎหมายหมิ่นประมาทหรื อข้อกาหนด
ทางจริ ยธรรมได้ แต่ในทางกลับกัน การแสดงความคิดเห็นบางอย่างในกลุ่มสนทนาออนไลน์ก็เป็ น
การวิพากษ์วจิ ารณ์ที่มีเหตุผล แม้จะแสดงในลักษณะที่ร้อนแรงก็ตาม ถือเป็ นการแสดงออกตามสิ ทธิ
เสรี ภาพที่พึงมี หากไม่ได้เป็ นการกล่าวร้ายป้ ายสี หรื อหมิ่นประมาทกันอย่างชัดเจน
ในสหรั ฐอเมริ กา ธุ รกิ จและกลุ่ มธุ รกิ จต่าง ๆ ใช้วิธีการฟ้ องร้ องทางกฎหมายต่อบุ คคลผู ้
เผยแพร่ คาวิพากษ์วจิ ารณ์ เพื่อเป็ นการยับยั้งหรื อกลบเกลื่อนคาวิพากษ์วจิ ารณ์น้ นั อีกทั้งยังเป็ นการขู่
ไม่ให้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ต่ออีกด้วย แนวทางการแก้ต่างของทนายมักจะเป็ นว่ากลุ่มสนทนาต่าง ๆ เต็มไป
ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ขยายความเกินจริ ง และโวยวายเกินเหตุ บุคคลทัว่ ไปมักไม่นาข้อวิพากษ์วิจารณ์
มาเป็ นอารมณ์ หรื อถื อเป็ นจริ งเป็ นจริ งจนเกิ นไป ในความเป็ นจริ งแล้ว ไม่ได้มีการหมิ่นประมาท
อะไร และชื่ อเสี ยงของบริ ษทั หรื อผูถ้ ู กวิพากษ์วิจารณ์ ไม่อาจจะเสี ยหายไปได้จริ งๆเนื่ องจากกลุ่ ม
สนทนานั้น อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นได้วา่ ในบางครั้งก็มีผหู ้ ลงเชื่ อและเกิ ดความเสี ยหายเนื่ องจาก
การวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะดังกล่าวได้ (2)
การปิ ดบังตัวตนในอินเทอร์ เน็ ตถู กนาไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมและกิ จกรรมที่
ปฏิเสธสังคม เช่น การหลอกลวงฉ้อโกง การรังควานหรื อรบกวน การข่มขู่บงั คับ การเผยแพร่ ภาพ
ลามกอนาจาร การกล่าวร้ายหรื อหมิ่นประมาท การคุกคามผูอ้ ื่นโดยไม่ตอ้ งเกรงกลัว และการละเมิด
ลิ ขสิ ทธิ์ อาชญากรหรื อผูก้ ระทาพฤติ ก รรมเหล่ า นี้ สามารถหลบหนี ได้อย่างลอยนวลภายใต้ก าร
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ปิ ดบังตัวตน เพราะยากต่อการติ ดตามผูก้ ระทา เทคโนโลยีการปิ ดบังตัวตนท้าทายการบังคับ ใช้
กฎหมายผิดเช่นเดียวกับกรณี ของการเข้ารหัส
กฎหมายต้องการให้ผใู ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตบันทึกรายการข้อมูลระบุตวั ตนและกิ จกรรม
ของผูใ้ ช้บริ การแต่ละคนเป็ นระยะเวลาหนึ่ งเพื่อให้สามารถสื บสวนหาเบาะแสของอาชญากรรมได้
ดังแสดงในหัวข้อ 3.8.4 กฎหมายในลักษณะดังกล่าวขัดขวางการปิ ดบังตัวตนในอินเทอร์ เน็ต ทาให้
ไม่สามารถปิ ดบังตัวตนได้อย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ ข้อเรี ยกร้ องดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภาระในการ
ดาเนิ นการต่อผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต และเป็ นการลดทอนเสรี ภาพในการแสดงออกและความเป็ น
ส่ วนตัวของประชาชนอีกด้วย
ความพอดี ในประเด็นของการปกปิ ดข้อมูลตัวตนของผูใ้ ช้ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู ้
กับ อาชญากรรม เสรี ภ าพในการแสดงออก และความเป็ นส่ ว นตัว เป็ นเรื่ อ งที่ ต้อ งพิ จ ารณา
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และมองให้รอบด้าน ก่อนที่จะตัดสิ นหรื อลงความเห็นใด ๆ
3.5.3. มุมมองต่ าง ๆ ต่ อการปกปิ ดตัวตน
การปิ ดบังตัวตนอาจถู กมองเป็ นเสมือนการไม่เปิ ดใจต่อความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่
หรื อเป็ นการแสดงถึ งการไม่สนใจผูอ้ ื่น หลายคนมองว่าทุกคนแสดงความรับผิดชอบต่อการแสดง
ความคิ ดเห็ นและคาพู ดของตนโดยการเปิ ดเผยตัวตนให้เป็ นที่ รับ ทราบ หลายคนมองว่าการไม่
เปิ ดเผยตัวตนเป็ นการกระทาที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อการอยูร่ ่ วมกัน อย่างไรก็ดี การปิ ดบังตัวตนไม่ได้ถือ
ว่าเป็ นอาชญากรรม หากแต่เป็ นทางเลือกในการปฏิสัมพันธ์ตามความสมัครใจ
แหล่งซื้ อขายทางเว็บต่าง ๆ และเว็บไซต์แนะนาสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์เปิ ดให้ผูใ้ ช้สามารถ
แนะนาและวิพากษ์วิจารณ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ คาแนะนาและวิพากษ์วิจารณ์ดงั กล่าวมักไม่ระบุ
ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อใช้นามแฝง แต่ในบางครั้งผูจ้ ดั พิมพ์ ผูเ้ ขียน ผูข้ าย และเพื่อนๆอาจร่ วมกันเผยแพร่
คาแนะนาและการนาเสนอที่เชิ ญชวนให้ซ้ื อหรื อใช้สินค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ซ้ าๆกันโดยใช้บญ
ั ชี ผูใ้ ช้
จากที่อยูท่ ี่หลากหลายเพื่อการส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งไม่ใช่ความเห็นของผูใ้ ช้ทวั่ ไป ในทานองเดียวกัน
คู่แข่งหรื อผูไ้ ม่ ป ระสงค์ดีอาจเผยแพร่ คาวิพากษ์วิจารณ์ ที่ล่ อแหลมหรื อเสี ยหายผ่านบัญชี ผูใ้ ช้ที่
หลากหลายได้เช่นกัน
บริ ษทั อเมซอนชี้ ให้เห็ นถึ งปั ญหาดังกล่ าวและสร้ างระบบตรวจสอบพิสูจน์ชื่อจริ งทั้งยัง
สนับสนุนให้นกั วิจารณ์ต่าง ๆ ให้คาวิพากษ์วจิ ารณ์โดยเปิ ดเผย การวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างเปิ ดเผยเช่นนี้
ทาให้ผอู ้ ่านสามารถเลือกได้วา่ จะให้น้ าหนักคาวิพากษ์วจิ ารณ์แบบใดมากกว่ากัน ในตลาดออนไลน์
เช่ น อี เบย์ (eBay) และช็ อปปิ้ งดอตคอม (Shopping.com) ผูว้ ิจารณ์ อาจใช้นามแฝง แต่ผูใ้ ช้บริ การ
ทัว่ ไปจะสามารถตรวจดูคาวิพากษ์วิจารณ์และประวัติรายการซื้ อสิ นค้าของผูว้ ิจารณ์ได้ เพื่อประเมิน
ว่าสมควรเชื่อถือคาวิพากษ์วจิ ารณ์ของผูว้ จิ ารณ์หรื อไม่ (2)
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การปิ ดบังตัวตนอาจถู กมองว่าไม่สุภาพหรื อไม่มีมารยาท และยังช่ วยปกปิ ดอาชญากรรม
บางบริ การและชุ มชนออนไลน์บางแห่ งเลือกที่จะห้ามการปิ ดบังตัวตน บางแห่ งต้องการหลักฐาน
พิสูจน์ระบุตวั สมาชิกและผูใ้ ช้ เช่น การแจ้งที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเผยแพร่ หรื อแสดง
ความคิดเห็น บางแห่งไม่ยอมรับอีเมลจากบริ การส่ งต่ออีเมลที่รู้จกั
ในทางกลับกัน เว็บไซต์ที่รองรับการแสดงความคิดเห็นหรื อการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่
เป็ นที่ถกเถี ยงกันหรื อประเด็นที่ อ่อนไหวในสังคม มักพิจารณาว่าการปิ ดบังตัวตนเป็ นแนวทางที่
ยอมรับหรื ออะลุ ม้ อล่วยได้ ซึ่ งจะช่ วยปกป้ องความเป็ นส่ วนตัว และยังส่ งเสริ มการอภิปรายอย่าง
ซื่ อสัตย์และเปิ ดเผยได้มากกว่าการระบุ ตวั ตนซึ่ งต้องระมัดระวังเรื่ องมารยาทและการเสื่ อมเสี ย
ชื่อเสี ยง
3.6. การคุ้มครองนวัตกรรมและเสรีภาพในการเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสาร
การตรวจคัดกรองข้อมูลข่าวสารไม่ได้เป็ นเพียงปั จจัยเดี ยวในการจากัดจานวนและความ
หลากหลายของข้อมูลข่าวสาร ในธุ รกิจบางครั้งก็ใช้อานาจรัฐในการหน่วงเหนี่ยวหรื อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขัน บริ ษทั ใหญ่ๆมักจะมี ส่วนเกี่ ยวพันกับร่ างกฎหมายบางร่ างที่ จากัดการแข่งขันเพื่อให้เอื้อ
ประโยชน์ต่อธุ รกิจของตน เช่น เรื่ องการจัดสรรความถี่ในกิจการโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์มือถื อ
หรื อโทรศัพท์เคลื่ อนที่ สถานี วิทยุกระจายเสี ยง หรื อสถานี วิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้น เครื อข่ายสถานี
วิทยุโทรทัศน์ในสหรั ฐอเมริ กาใช้กฎหมายหน่ วงเหนี่ ยวการแพร่ ภาพทางโทรทัศน์ตามสายหรื อ
เคเบิ ล ที วี (Cable TV หรื อ Cable Television) เป็ นเวลามากกว่า สิ บ ปี ในประเทศไทย เนื่ อ งจาก
ผลประโยชน์ไม่ลงตัว บริ การต่าง ๆ เช่ น บริ การสามจีหรื อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม (3G
หรื อ Third Generation Mobile Phone System) บนโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ 1 เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษ ทั
โทรศัพท์หรื อการสื่ อสารในประเทศไทย เช่น ทีโอที (TOT) หรื อ แคท (CAT) ต้องให้เช่าคู่สายแก่
บริ ษทั คู่แข่งในราคาถูกตามกฎหมายที่บงั คับใช้เพื่อ “ความเป็ นกลาง”
ตามกฎหมายแล้ว ผูป้ ระกอบการให้บริ การการสื่ อสาร (Common Carriers) เช่ น โทรเลข
หรื อโทรศัพท์ ไม่สามารถจัดเตรี ยมเนื้ อหาข้อมูลหรื อข่าวสารได้เอง และยังไม่สามารถเลือกปฏิบตั ิ
ต่อข้อมูลข่าวสารตามเนื้ อหาที่อยูภ่ ายในหรื อว่าลูกค้าเป็ นใครได้ ผูป้ ระกอบการมีหน้าที่เพียงจัดส่ ง
ข่าวสารไปยังจุดหมายเท่านั้น
ในปั จจุบนั ระบบอินเทอร์ เน็ต มีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบและแยกแยะเนื้ อหา และ
สามารถจัดส่ งข้อมูลข่าวสารโดยกาหนดประสิ ทธิ ภาพในการรับส่ งตามประเภทและความจาเป็ น

1

โทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุ แรกสื่ อสารเฉพาะเสี ยง และในยุคที่สองรวมการสื่ อสารข้อความด้วย และในยุคที่สามรวมการ
สื่ อสารสื่ อประสมหรื อมัลติมีเดีย (Multimedia) ทางอินเทอร์ เน็ตทั้งหมด
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ของเนื้อหาได้ (Quality of Service หรื อ QoS) เช่น หากเป็ นข้อมูลเร่ งด่วนก็อาจจัดส่ งให้ถึงก่อน เป็ น
ต้น ซึ่ งประเด็นที่ เกี่ ยวข้องต่ อมาก็ คือเรื่ องค่าใช้จ่ายของบริ การตามความเร่ งด่ วนและขนาดของ
ข้อมูล
อย่างไรก็ดี ผูส้ นับสนุ นความเป็ นกลางของระบบต้องการให้บริ ษทั โทรคมนาคมปฏิบตั ิต่อ
เนื้อหาทุกรู ปแบบที่เดินทางผ่านช่องสัญญาณของบริ ษทั โดยเท่าเทียมกัน เหมือนกับที่ผปู ้ ระกอบการ
ให้บริ การการสื่ อสารในยุคก่อนโดยไม่เลื อกปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารตามเนื้ อหาที่อยูภ่ ายในหรื อว่า
ลู กค้าเป็ นใคร ซึ่ งรวมถึ งการเก็บค่าใช้บริ การในอัตราเดี ยวตลอดทั้งอินเทอร์ เน็ต และไม่ให้ลาดับ
ความสาคัญแก่เนื้อหาหรื อผูใ้ ช้บริ การใดเป็ นพิเศษ
ผูใ้ ห้บริ การเนื้ อหาในอินเทอร์ เน็ตหลายบริ ษทั เช่น อีเบย์ อเมซอน และกูเกิล เกรงว่าหากมี
การตรวจสอบและแยกแยะเนื้ อหา เพื่อจัดส่ งข้อมูลข่าวสารตามประเภทและความจาเป็ นของเนื้ อหา
โดยไม่เป็ นกลาง อาจทาให้บริ ษทั ของตนต้องมีค่าใช้จ่ายสู ง และบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การการสื่ อสารอาจ
กาหนดเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ในการรับส่ งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสามารถพิจารณาได้สองประเด็นดังนี้ (2)
1. บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การการสื่ อสารจะสามารถกาหนดเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ในการรับส่ ง
ข้อมูลข่าวสารตามเนื้อหาภายในได้หรื อไม่
2. บริ ษ ัท ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารการสื่ อ สารสมควรได้รั บ อนุ ญ าตให้ เ สนอราคาค่ า บริ ก ารที่
แตกต่ า งตามระดับ ความเร็ ว และล าดับ ความส าคัญ แก่ ผู ผ้ ลิ ตหรื อ จัดหาเนื้ อ หา
หรื อไม่
บริ การแบบลาดับชั้น (Tier Service) กาลังเป็ นหัวข้ออภิปรายกันทั้งทางด้านเทคโนโลยีและ
การบริ หารจัดการ การเก็บค่าบริ การในที่อตั ราแตกต่างกันไม่ใช่ เรื่ องใหม่ และเป็ นเรื่ องที่มีเหตุผล
และเข้าใจได้ทางเศรษฐกิจ วารสารวิจยั แบบอิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ เก็บค่าบริ การจากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยในอัตราที่แพงกว่าเก็บจากบุคคลทัว่ ไป เนื่ องจากในมหาวิทยาลัย มีนกั ศึกษา อาจารย์
และบุคลากรหลายคนอ่านวารสารดังกล่าว หลายธุ รกิจลดราคาหากผูซ้ ้ื อซื้ อสิ นค้าจานวนมาก บาง
สถาบันและบางธุ รกิ จ เช่ น บริ ษทั โรงพยาบาล โรงงาน จ่ายค่าไฟฟ้ าในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่เก็บ
จากครัวเรื อนทัว่ ไป โดยรับประกันลาดับความสาคัญสู งสุ ดในกรณี ที่ตอ้ งซ่ อมแซมหรื อให้บริ การ
ฉุ กเฉิ นเมื่อจาเป็ น ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ เรามีทางเลือกว่าจะจ่ายในอัตราปกติสาหรับมาตรฐาน
การส่ งทัว่ ไปหรื อจ่ายเพิ่มเติมหากต้องการการส่ งที่เร็ วกว่า การมีทางเลื อกเช่ นนี้ เปรี ยบได้กบั การ
เลื อกใช้ทางด่วนที่ตอ้ งจ่ายเงิ นค่าผ่านทางแทนการเดิ นทางในเส้นทางปกติ เพื่อความรวดเร็ วและ
หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ราคาค่าผ่านทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่ใช้บริ การและสถานะของ
การจราจร เช่ น ค่าผ่านทางในช่ วงเวลาเร่ งด่วนอาจมีราคาแพงกว่าช่ วงเวลาอื่ น ๆ เป็ นต้น ดังนั้น
ความเห็นที่วา่ ลูกค้าทุกคนควรจ่ายในอัตราเดียวกันหมดดูจะไม่สมเหตุสมผลนัก
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ผูส้ นับสนุ นการกาหนดราคาให้เท่าเทียมกันเกรงว่าการไม่มีมาตรฐานในเรื่ องราคาอาจทา
ให้ความหลากหลายของอินเทอร์ เน็ตลดลง เฉพาะบริ ษทั และองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นที่จะสามารถจ่าย
ค่าบริ การเพื่อให้รับส่ งข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ วได้ นอกจากนี้ ข้อมูลของบุคคลและองค์กรขนาด
เล็กอาจสู ญหายได้ บางคนแย้งว่าการกาหนดราคาที่ยืดหยุ่นจะทาให้บริ ษทั โทรคมนาคมมีอานาจ
เหนือเนื้อหาในอินเทอร์ เน็ตมากเกินไป
ฝ่ ายตรงข้ามของผูส้ นับสนุ นความเสมอภาคในอินเทอร์ เน็ตแย้งว่า การบังคับใช้หลักความ
เสมอภาคนี้ จะทาให้ชะลอความก้าวหน้าในการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งและการปรับปรุ ง
โครงสร้ างพื้นฐานให้ดีข้ ึ น ในช่ วงแรก ๆ ที่ กฎหมายควบคุ มความถี่ ยงั ไม่ชัดเจนเพียงพอ บริ ษทั
โทรคมนาคมไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการลงทุนเพิ่มความสามารถของระบบให้เป็ นแบบบรอดแบนด์
(Broadband) หรื อการสื่ อสารด้วยคลื่ นวิทยุแถบความถี่ กว้าง แต่หลังจากนั้น บริ ษทั ต่าง ๆ ลงทุน
มหาศาลในโครงสร้ างพื้นฐานเหล่ า นี้ ความเร็ วในการสื่ อสารเพิ่มขึ้ น ราคาค่าบริ การต่ าลง และ
ช่องทางการสื่ อสารที่มีปริ มาณมากขึ้น ทาให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่สาคัญในอินเทอร์ เน็ต เช่น การ
แลกเปลี่ยนวิดีโอ (Video Sharing)
การลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างการสื่ อสารแบบบรอดแบนด์เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการ
เติ บ โตในด้า นอื่ น ๆ เช่ น วิ ดี โ อความละเอี ย ดสู ง (High-definition Video) บริ ก ารส ารองข้อมู ล
ออนไลน์ (Online Backup Service) งานประยุก ต์ที่ ใ ช้ตวั ตรวจวัด ระยะไกลหรื อ รี โมตเซ็ น เซอร์
(Remote Sensor) นวัตกรรมในบริ การการศึกษาต่าง ๆ เป็ นต้น ผูท้ ี่สนับสนุนตลาดเสรี เปรี ยบเรื่ อง
แนวคิดในการจากัดราคาให้เหมือนกันหมดว่าเป็ นการแทรกแซงทางเลือกอิสระของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
ที่ไม่สมควร
ทั้งสองฝ่ ายต่างโต้แย้งว่าจุดยืนของตนจะคุ ม้ ครองนวัตกรรมและเป็ นทางออกสาหรับการ
แสดงออกอย่างเสรี บนอินเทอร์ เน็ต ผูส้ นับสนุ นความเสมอภาคในอินเทอร์ เน็ตเน้นความสาคัญของ
ความเท่าเทียมกัน ฝ่ ายสนับสนุ นราคาที่ยดื หยุน่ เน้นความสาคัญของความยืดหยุน่ และแรงจูงใจของ
ตลาด
3.7. กฎหมายระหว่างประเทศทีร่ ับรองเสรีภาพในการแสดงออก
3.7.1. ปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิ ทธิมนุษยชนบัญญัติ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนบัญญัติ ข้อ 19 กล่าวไว้วา่
บุคคลมีสิทธิในเสรี ภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิ ทธิ น้ ี รวมถึงเสรี ภาพที่จะยึดมัน่ ในความเห็น
โดยปราศจากการแทรกสอด และที่จะแสวงหา รับ ตลอดจนแจ้งข่าว รวมทั้งความคิดเห็น โดยผ่านสื่ อใด ๆ และ
โดยมิตอ้ งคานึงถึงพรมแดน
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3.7.2. กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ข้อ 19 รับรองเสรี ภาพใน
การแสดงออกไว้ดงั นี้
วรรคหนึ่ง บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะถือความเห็นใดก็ได้โดยปราศจากการแทรกสอด
วรรคสอง บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรี ภาพแห่งการแสดงออก สิ ทธิน้ ีรวมถึงเสรี ภาพที่จะแสวงหา รับ และ
กระจายข่าวและความคิดเห็นทุกรู ปแบบ โดยไม่คานึ งถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่วา่ ด้วยวาจา เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อ
การตีพิมพ์ ในรู ปของศิลปะ หรื อโดยอาศัยสื่ อประการอื่นตามที่ประสงค์
วรรคสาม การใช้สิทธิ ตามที่ บัญญัติในวรรคสองของข้อนี้ ต้องเป็ นไปโดยมี หน้าที่ พิเศษและความ
รับผิดชอบ จึงตกอยูใ่ ต้ขอ้ จากัดตัดทอนบางเรื่ อง แต่ท้ งั นี้ตอ้ งบัญญัติไว้ในกฎหมายและจาเป็ นแก่
(ก) การเคารพในสิ ทธิหรื อชื่อเสี ยงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมัน่ คงของชาติ หรื อความสงบเรี ยบร้อย หรื อการสาธารณสุข หรื อศีลธรรม

3.8. ตัวอย่างกฎหมายเกีย่ วกับเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทย
3.8.1. รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 สิ ทธิและเสรี ภาพของชนชาวไทย ที่
เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ เสรี ภาพพื้นฐาน และการประกอบกิจการหนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง หรื อวิทยุ
โทรทัศน์ มีดงั นี้
มาตรา 26 การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคานึ ง ถึงศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ และ
เสรี ภาพตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์หรื อใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรื อไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน บุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที่ รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใช้สิทธิ ทางศาล
หรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสูค้ ดีในศาลได้
มาตรา 29 การจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ รับรองไว้จะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่ ง กฎหมายเฉพาะเพื่อการที่ รัฐธรรมนู ญนี้ กาหนดไว้และเท่าที่ จาเป็ น เท่ านั้นและจะ
กระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิ ทธิและเสรี ภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่ งต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปและ ไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดกรณี
หนึ่ งหรื อแก่ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งเป็ นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญที่ ให้อานาจ ในการตรา
กฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติวรรคหนึ่ งและวรรคสองให้นามาใช้บงั คับกับกฎหรื อข้อบังคับที่ ออกโดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 35 สิ ทธิ ของบุคคลในครอบครั ว เกี ยรติยศ ชื่ อเสี ยง หรื อ ความเป็ นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความ
คุม้ ครอง การกล่าวหรื อไขข่าวแพร่ หลายซึ่งข้อความหรื อภาพ ไม่วา่ ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็ นการละเมิด
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หรื อกระทบถึงสิ ทธิ ของบุคคลในครอบครัว เกี ยรติยศ ชื่ อเสี ยง หรื อความเป็ นอยู่ส่วนตัว จะกระทามิได้ เว้นแต่
กรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชน
มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการสื่ อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรื อการเปิ ดเผยสิ่ งสื่ อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้วยประการอื่นใด
เพื่อให้ล่วงรู ้ถึงข้อความในสิ่ งสื่ อสารทั้งหลายที่ บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ หรื อเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
มาตรา 37 บุคคลย่อมมีเสรี ภาพบริ บูรณ์ในการถือศาสนา นิกาย ของศาสนา หรื อลัทธินิยมในทางศาสนา
และย่อมมีเสรี ภาพในการปฏิบตั ิตามศาสนบัญญัติหรื อปฏิบตั ิพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็ นปฏิปักษ์
ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็ นการขัดต่อความ สงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในการใช้เสรี ภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ ง บุคคลย่อมได้รับความ คุม้ ครองมิให้รัฐกระทาการใด ๆ อัน
เป็ นการรอนสิ ทธิ หรื อเสี ยประโยชน์ อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิ กายของ ศาสนา ลัทธิ นิยมในทาง
ศาสนา หรื อปฏิบตั ิตามศาสนบัญญัติหรื อปฏิบตั ิพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์การโฆษณา และ
การสื่ อความหมายโดยวิธีอื่น
การจากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่ งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย อานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ เกี ยรติยศชื่ อเสี ยง สิ ทธิ ในครอบครัว หรื อความ
เป็ นอยูส่ ่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันหรื อ
ระงับความเสื่ อมทรามทางจิตใจหรื อสุขภาพของประชาชน
การสั่งปิ ดโรงพิมพ์ สถานี วิทยุกระจายเสี ยง หรื อสถานี วิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรี ภาพตามมาตรานี้
จะกระทามิ ได้ การให้นาข่าวหรื อบทความไปให้เจ้าหน้าที่ ตรวจก่ อนนาไปโฆษณา ในหนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์
วิทยุกระจายเสี ยง หรื อวิทยุโทรทัศน์ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการ
สงครามหรื อการรบ แต่ท้ งั นี้จะต้องกระทาโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความใน
วรรคสอง
เจ้าของกิจการหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การให้เงินหรื อทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระทามิได้
มาตรา 46 พนักงานหรื อลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิ จการหนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง หรื อวิทยุ
โทรทัศน์ ย่อมมีเสรี ภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็ นภายใต้ขอ้ จากัดตามรัฐธรรมนู ญโดยไม่ต กอยู่
ภายใต้อาณัติของหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อเจ้าของกิ จการนั้น แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่ อ
จรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิ จในกิ จการ
วิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรี ภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรื อลูกจ้างของเอกชน ตามวรรคหนึ่ง

3.8.2. พระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของเด็ก ดังนี้
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มาตรา 27 ระบุหา้ มมิให้ผใู ้ ดโฆษณาหรื อเผยแพร่ ทางสื่ อมวลชนหรื อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลเด็ก หากพบผูป้ ระกอบการรายใดมีเจตนาเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของเด็กจะมีความผิดจาคุก ไม่เกิน 6 เดือน
หรื อปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

3.8.3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามการค้า ประเวณี พ.ศ. 2539 ที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ป้ อ งกัน การขายบริ ก ารทางเพศต่ อ สาธารณะผ่ า นสื่ อ หรื อวิ ธี ก ารใด ๆ ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ ง สื่ อ
อินเทอร์เน็ต มีดงั นี้
มาตรา 7 กล่าวว่า ผูใ้ ดโฆษณาหรื อรับโฆษณา ชักชวน หรื อแนะนาด้วยเอกสาร สิ่ งพิมพ์ หรื อกระทาให้
แพร่ หลายด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้วา่ เป็ นการเรี ยกร้องหรื อการติดต่อเพื่อการค้าประเวณี ของ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี หรื อปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจา
ทั้งปรับ

3.8.4. พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาผิดโดยปกปิ ดและปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่ งข้อมูล มีดงั นี้
มาตรา 11 ผูใ้ ดส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิ ดหรื อปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออก
ที่ไม่เหมาะสม มีดงั นี้
มาตรา 14 ผูใ้ ดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นห้าปี หรื อปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(1) น าเข้า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ป ลอมไม่ ว่ า ทั้ง หมดหรื อบางส่ ว น หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น หรื อประชาชน
(2) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความ เสี ยหาย
ต่อความมัน่ คงของประเทศหรื อก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ อันเป็ นความผิดเกี่ ยวกับ ความมัน่ คงแห่ ง
ราชอาณาจักรหรื อความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่ หรื อส่ งต่อซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าเป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตาม (๑) (2)
(3) หรื อ (4)
มาตรา 15 ผูใ้ ห้บริ การผูใ้ ดจงใจสนับสนุนหรื อยินยอมให้มีการกระทาความผิดตามมาตรา 14 ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยูใ่ นความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทาความผิดตามมาตรา 14

154
มาตรา 16 ผูใ้ ดนาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่
ปรากฏเป็ นภาพของผูอ้ ื่น และภาพนั้นเป็ นภาพที่ เกิ ดจากการสร้ างขึ้น ตัดต่อ เติมหรื อดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทาให้ผอู ้ ื่นนั้นเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรื อ
ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทาความผิดเกี่ ย วกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ ระบุ ใ ห้ผู ้
ให้บริ การอินเทอร์เน็ตเก็บรักษาข้อมูลระบุตวั ตนของผูใ้ ช้บริ การเพื่อการสื บสวนคดี มีดงั นี้
มาตรา 26 ผูใ้ ห้บริ การต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่นอ้ ยกว่า เก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่
ข้อมูลนั้นเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณี จาเป็ น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผใู ้ ห้บริ การผูใ้ ดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้เ กิ นเก้า สิ บ วันแต่ ไ ม่ เกิ น หนึ่ ง ปี เป็ นกรณี พิ เ ศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ ไ ด้ ผู ้
ให้บริ การผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

3.8.5. เงื่อนไขการประกอบกิจการร้ านเกมตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
เงื่อนไขการประกอบกิจการร้านเกมตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551
ตามกฎกระทรวงว่า ด้วยการอนุ ญาตและการประกอบกิ จการร้ านวีดิทศั น์ พ.ศ. 2552 ข้อ 12 ที่
เกี่ยวข้องกับเสรี ภาพในการแสดงออก กาหนดห้ามเล่นการพนันภายในร้าน ห้ามมีสื่อลามกอนาจาร
ภายในร้ าน ห้ามจาหน่ ายหรื อฉายเกมที่ ไม่ได้รับอนุ ญาตภายในร้ าน และกาหนดเวลาการเข้าใช้
บริ การของเด็กและเยาวชนเป็ นดังตาราง 1 และผูใ้ ดฝ่ าฝื น นายทะเบียนมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุ ญาต
ไม่เกินครั้งละ 90 วัน หรื อเพิกถอนใบอนุญาต
ตาราง 1 เวลาการเข้าใช้บริ การของเด็กและเยาวชน
เวลาการเข้าใช้บริ การ
เวลาเข้าใช้บริ การ
ของเด็กและเยาวชน วันจันทร์ – ศุกร์ วันหยุดราชการหรื อช่วงปิ ดเทอม*
ช่วงอายุ
อายุต่ากว่า 15 ปี

14.00 - 20.00 น.

10.00 - 20.00 น.

อายุ 15 – 18 ปี

14.00 - 22.00 น.

10.00 - 22.00 น

3.9. แบบฝึ กหัด
3.9.1. คาถามท้ายบท
1) จงบอกความแตกต่างระหว่างสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อกระจายข่าวด้วยภาพและเสี ยง และ
สื่ อรับส่ งสิ่ งของทัว่ ไปโดยผูป้ ระกอบการเฉพาะหรื อบริ ษทั รับจ้าง
2) บรรยายเกี่ยวกับแนวทางที่พ่อแม่ผปู ้ กครองสามารถใช้ในการจากัดการเข้าถึงสื่ อที่
ไม่เหมาะสมบนเว็บอย่างน้อยสองวิธี
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3) ระบุ วิธี ก ารอย่า งน้อยสองวิธี ที่ รั ฐบาลใช้ค วบคุ ม การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารของ
ประชาชน
4) จงบอกวิธีการลดสแปมมาหนึ่งวิธี
3.9.2. อภิปราย
1) บริ ษทั ขนาดใหญ่บริ ษทั หนึ่ งมี นโยบายห้ามไม่ให้พนักงานเขี ยนบล็ อกเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จงตอบคาถามต่อไปนี้
ก. ระบุเหตุผลที่น่าจะเป็ นไปได้ของนโยบายนี้
ข. นโยบายนี้ละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออกของพนักงานหรื อไม่
ค. นโยบายนี้สมเหตุสมผลหรื อไม่
2) ในเมืองใหญ่ในต่างประเทศหลายเมือง ผูอ้ ่านสามารถซื้ อหนังสื อพิมพ์ทวั่ ไปและ
สิ่ งพิมพ์สาหรับ “ผูใ้ หญ่” ด้วยเครื่ องหยอดเหรี ยญ จงแสดงความคิดเห็นในกรณี ที่บริ ษทั แห่งหนึ่ งจะ
ติดตั้งเครื่ องลักษณะดังกล่าวในประเทศไทย
3) จงระบุนโยบายในการเข้าใช้อินเทอร์ เน็ต และการใช้งานซอฟต์แวร์คดั กรองข้อมูล
ข่าวสารที่เหมาะสมกับเด็กในระดับประถมศึกษา พร้อมให้เหตุผลประกอบ
4) นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษากลุ่มหนึ่งพบคาแนะนาในการสร้างระเบิดในเว็บไซต์
แห่งหนึ่ง นักเรี ยนกลุ่มนี้สร้างระเบิดและจุดระเบิดที่ห้องโถงทางเข้าของโรงเรี ยน นักเรี ยนอายุ 18 ปี
คนหนึ่งในกลุ่มกล่าวว่าพวกเขาไม่คาดคิดว่าระเบิดจะมีความรุ นแรงขนาดนี้ พวกเขาไม่ได้ต้ งั ใจที่จะ
ทาร้ายใคร ทั้งยังระบุวา่ เว็บไซต์ดงั กล่าวเป็ นเว็บไซต์อนั ตรายและไม่น่าที่จะมีเว็บไซต์อย่างนี้ปรากฏ
อยู่ พวกเขาไม่ใช่ ตวั ก่อปั ญหา และเป็ นเพียงเด็กธรรมดากลุ่มหนึ่ งเท่านั้นเอง จงวิจารณ์ความเห็ น
ดังกล่าว
5) สมมติวา่ คุณกาลังร่ างกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาขยะไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
ก. จงระบุนิยามที่เหมาะสมของขยะไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
ข. จงให้แนวทางที่กฎหมายจะตัดสิ นว่าข้อความใดไม่เป็ นที่พีงประสงค์
6) เว็บไซต์ต่อต้านการทาแท้งเว็บหนึ่ งเผยแพร่ รายการรายชื่ อของแพทย์ที่ทาแท้ง ผู ้
พิพากษา และนักการเมืองที่สนับสนุ นสิ ทธิ ในการทาแท้ง รวมทั้งที่อยูแ่ ละข้อมูลส่ วนตัวอื่น ๆ เมื่อ
ผูท้ ี่อยูใ่ นรายการรายชื่อได้รับบาดเจ็บหรื อถูกฆ่าตาย เว็บนี้จะรายงานข่าวดังกล่าวด้วย
ก. จงให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว
ข. การเผยแพร่ ข ้อมู ลในลัก ษณะนี้ บ นเว็บไซต์แตกต่า งจากการเผยแพร่ ใ นสื่ อ
สิ่ งพิมพ์อย่างไร
ค. อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบต่อเรื่ องนี้ หรื อไม่อย่างไร
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7) จงระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเก็บค่าบริ การรับส่ งอีเมลเพิ่มขึ้นเพื่อให้
สามารถรับส่ งอีเมลได้เร็ วขึ้นกว่าปกติ และให้เหตุผลประกอบ
8) จงทานายปั ญหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเสรี ภาพในการแสดงออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อีก 5 ปี ข้างหน้า
9) กฎหมายควรระบุให้ผใู ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตเก็บบันทึกข้อมูลระบุตวั ตนของผูใ้ ช้
ทุกคนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
3.9.3. การบ้ าน
1) จงตอบคาถามต่อไปนี้
ก. สถาบันการศึกษาที่คุณเรี ยนอยูจ่ ากัดการเข้าถึงเว็บไซต์ใดบ้าง
ข. ระบุนโยบายในการพิจารณาจากัดการเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกของสถาบัน
ค. คุณมีความเห็นว่านโยบายดังกล่าวเป็ นอย่างไร
2) เก็บบันทึกรายการอีเมลที่คุณได้รับเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ กาหนดเงื่อนไขลักษณะส
แปมด้วยตนเอง และนาเสนอรายงานเกี่ยวกับสแปมที่ได้รับทั้งหนึ่งสัปดาห์
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บทที่ 4 ทรัพย์ สินทางปัญญา
บทนี้ กล่าวถึงความหมาย ความแตกต่าง และความคุม้ ครองตามกฎหมายของทรัพย์สินทาง
ปั ญญาต่าง ๆ เช่น ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายทางการค้า และความลับทางการค้า แนวทางการ
แก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในด้านเทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ กฎหมายและ
การบังคับใช้
4.1. ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึงผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์ เป็ นทรัพย์อีกชนิดหนึ่ ง นอกเหนือจากสังหาริ มทรัพย์ (คือทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้าย
ได้) เช่น สิ่ งของ เงินทอง รถยนต์ และอสังหาริ มทรัพย์ (คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้)
เช่น บ้าน ที่ดิน
มูลค่าของหนังสื อ เพลง หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารที่
มีเนื้อหาดังกล่าว หรื อค่าใช้จ่ายในการบันทึกเอกสารดังกล่าวลงบนฮาร์ ดดิสก์หรื อการอัปโหลดขึ้น
ไปบนเว็บ มูลค่าของภาพวาดสู งกว่าราคาของผ้าใบและหมึกที่ใช้ในการวาดภาพ มูลค่าของงานเชิง
ศิลปะและเชิงปัญญามาจากความคิดสร้างสรรค์ ความคิด การวิจยั ทักษะ แรงงาน และความพยายาม
อื่ น ๆ ที่ จบั ต้องไม่ได้ และมาจากสมบัติที่ผูส้ ร้ างสรรค์รังสรรค์ให้ การออกแบบและการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลาหลายเดือนหรื อเป็ นปี และมีค่าใช้จ่ายสู งเป็ นแสนหรื อล้านบาท
เรามีสิทธิ ในทรัพย์สินที่จบั ต้องได้ที่เราสร้างขึ้นหรื อซื้ อหามา เช่น ในสังหาริ มทรัพย์หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงมีสิทธิ ในการตั้งราคาขายทรัพย์สินและมีสิทธิ ในการที่จะให้หรื อไม่ให้ใคร
ใช้ทรัพย์สินนั้น เรามักจะลังเลที่จะสร้างหรื อซื้ อสิ่ งใด ๆ หากใครก็ได้สามารถเอามันไปจากเราได้
ทุ ก เมื่ อ หากใครก็ ไ ด้ส ามารถท าส าเนานวนิ ย าย บทความ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพลง หรื อ
ภาพยนตร์ ไ ด้โดยง่ าย ผูส้ ร้ า งสรรค์สิ่ง นั้นขึ้ นมาก็ค งจะได้รับ รายได้น้อยมากเมื่ อเที ย บกับความ
พยายามสร้ า งสรรค์ง านขึ้ น มา และคงจะไม่ มี แรงจู ง ใจที่ จะสร้ า งสรรค์ง านใหม่ ข้ ึ น มาอี ก การ
คุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นประโยชน์แก่ท้ งั บุคคลผูส้ ร้ างสรรค์งานและต่อสังคม กฎหมาย
ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องนัก เขี ย น ศิ ล ปิ น และนัก ประดิ ษ ฐ์ ต่ า ง ๆ ที่ มี ต่ อ สิ่ ง ที่
สร้างสรรค์ข้ ึนมาซึ่ งจับต้องไม่ได้และทาสาเนา ได้ง่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการผลิ ตและ
สร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า
สิ่ งที่ ได้รับความคุ ม้ ครองในกฎหมายทรั พย์สินทางปั ญญา คื อ งานสร้ างสรรค์ที่จบั ต้อง
ไม่ได้ที่ไม่อยู่ในรู ปแบบทางกายภาพใด ๆ เมื่ อเราซื้ อหนังสื อนวนิ ยาย เราซื้ อกระดาษปึ กหนึ่ งที่
บรรจุเนื้ อหาของนวนิ ยายนั้น ๆ แต่เราไม่ได้ซ้ื อทรัพย์สินทางปั ญญาของนวนิ ยายนั้น ซึ่ งก็คือเค้า
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โครงเรื่ อง การเรี ยบเรี ยงความคิ ด ลาดับการนาเสนอเนื้ อหา ตัวอักษร และเหตุ การณ์ ต่าง ๆ ที่ มี
ลักษณะเป็ นนามธรรมและจับต้องไม่ได้ เจ้าของหนังสื ออาจให้ยมื หรื อขายหนังสื อที่ซ้ื อมาได้ แต่ไม่
สามารถทาสาเนาเพื่อแจกจ่ายหรื อจาหน่ายได้ ยกเว้นในบางกรณี เช่น เพื่อการทาวิจยั หรื อวิจารณ์
การคุ ม้ ครองไม่จากัดรู ปแบบที่ใช้จดั เก็บหรื อเผยแพร่ ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปแบบของหนังสื อ ไฟล์บน
ฮาร์ ดดิสก์หรื อแผ่นซี ดี หรื ออุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลอื่น ๆ เป็ นต้น การทาสาเนางานเขียนเพื่อแจกจ่าย
หรื อจาหน่ ายโดยไม่ได้รับอนุ ญาตในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ ไม่ใช่ หนังสื อก็ถือเป็ นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์
เช่ นกัน สิ ทธิ ในการทาสาเนาเพื่อแจกจ่ายหรื อจาหน่ ายนี้ เป็ นของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ของนวนิ ยายใน
ความหมายของ “หนังสื อ” ที่จบั ต้องไม่ได้น้ ี
หลัก การดัง กล่ า วนี้ ก็ เหมื อนกันกับ ในกรณี ข องดนตรี ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ และงาน
สร้างสรรค์อื่น ๆ ผูซ้ ้ื อซี ดีเพลงซื้ อสิ ทธิ ในการฟั งเพลงนั้นเป็ นการส่ วนตัว แต่ไม่ใช่สิทธิ ในการเปิ ด
ฟังในที่สาธารณะหรื อเก็บค่าธรรมเนียมในการฟังจากผูอ้ ื่น
เจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ ผู ม้ ี สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาชิ้ น หนึ่ ง ๆ อาจเป็ นผู เ้ ขี ย นหรื อ ผู ้
สร้างสรรค์ หรื อองค์กร นายจ้าง หรื อผูว้ า่ จ้าง เช่น บริ ษทั หรื อค่ายเพลง ผูเ้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ หรื อ
ผูม้ ีสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปั ญญานั้น ๆ อาจโอนสิ ทธิ์ นั้นให้กบั สานักพิมพ์ บริ ษทั บันทึกเสี ยง โรง
ถ่ายภาพยนตร์ หรื อหน่วยอื่น ๆ ได้ ลิขสิ ทธิ์ มีระยะเวลาคุม้ ครองจากัดโดยจะคุม้ ครองตลอดอายุของ
ผูส้ ร้างสรรค์บวกด้วย 50 ปี หลังจากนั้น งานสร้างสรรค์ดงั กล่าวจะตกเป็ นของสาธารณะ ซึ่ งใครก็
ได้สามารถทาสาเนาและใช้ประโยชน์งานดังกล่าวได้โดยอิสระ อย่างไรก็ดี ในบางกรณี และบาง
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา ได้มีการเจรจาเพื่อต่ออายุลิขสิ ทธิ์ ของการ์ ตูนมิคกี้เม้าส์ (Micky Mouse)
ออกไปเป็ น 75 และ 95 ปี ตามลาดับ
หลักการให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาคือให้สิทธิ เด็ดขาดในการใช้ประโยชน์เชิ ง
พาณิ ชย์ สิ ทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญาจะเป็ นแรงจู งใจผูส้ ร้ างสรรค์คิ ดค้นสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
สังคมและส่ งผลให้สังคมมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน การเปิ ดเผยกระบวนการหรื อวิธีการสร้างสรรค์งาน
ในทรัพย์สินทางปั ญญาทาให้มีการถ่ายทอดความรู ้ ต่อ ๆ กันไป ไม่ได้เก็บงาไว้เฉพาะบุคคลหรื อ
กลุ่ม ซึ่ งอาจสู ญหายไปได้
4.2. ความหมาย ความแตกต่ าง และความคุ้มครองตามกฎหมาย ของทรัพย์สินทางปัญญาต่ าง ๆ
ทรัพย์สินทางปั ญญาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และลิขสิ ทธิ์
ดังนี้
4.2.1. ทรัพย์ สินทางอุตสาหกรรม
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมไม่ใช่ สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ในการผลิ ตสิ นค้า
หรื อผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเป็ นความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษย์ที่
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เกี่ยวข้องกับสิ นค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม ซึ่ งอาจจะเป็ นกระบวนการหรื อเทคนิ คในการผลิตที่ได้ปรับปรุ งหรื อคิดค้นขึ้นใหม่
หรื อที่เกี่ยวข้องกับตัวสิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นองค์ประกอบและรู ปร่ างสวยงามของตัวผลิ ตภัณฑ์
นอกจากนี้ ยังรวมถึ งเครื่ องหมายการค้าหรื อยี่ห้อ ชื่ อและถิ่ นที่อยู่ทางการค้าที่รวมถึงแหล่งกาเนิ ด
สิ นค้าและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแบ่งเป็ น สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม
ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า และสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้
4.2.1.1. สิ ทธิบัตร
สิ ทธิบตั ร หมายถึงหนังสื อสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ (Invention) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรื อผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่มีลกั ษณะ
ตามที่กฎหมายกาหนด พระราชบัญญัติสิทธิบตั รแสดงในหัวข้อ 4.11.1.1
สิ ทธิ บตั ร (Patent) เป็ นหลักการทางกฎหมายอีกหลักการหนึ่งที่นิยามสิ ทธิในทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาที่ คุ้ม ครองซอฟต์แ วร์ ห รื อ กระบวนการบางอย่า ง ผู ส้ ร้ า งสรรค์ง านจะต้อ งจดทะเบี ย น
สิ ทธิ บตั รเพื่อให้ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย กระบวนการขอสิ ทธิ บตั รอาจใช้เวลานานและ
ซับซ้อน เนื่ องจากผูต้ รวจสอบค าขอสิ ทธิ บ ตั รจะต้องตรวจสอบเนื้ อหาในคาขอเปรี ยบเที ย บกับ
สิ ทธิ บตั รที่จดทะเบียนแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน
1)
การประดิษฐ์
การประดิษฐ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้างหรื อกลไก
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต รักษา หรื อปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การคิดค้นให้เกิดผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธีข้ ึนใหม่รวมทั้งการทาให้ผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธีที่
มีอยูแ่ ล้วดีข้ ึนถือเป็ นการประดิษฐ์ กฎหมายให้ความคุม้ ครองลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้างหรื อ
กลไกการทางานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรื อการปรับปรุ งคุณภาพ
การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิ ทธิบตั รได้ จะต้องเป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ (Novelty) หรื อเป็ น
การประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น (Intensive Step) หรื อเป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในทางอุตสาหกรรม (Industrial Applicability)
งานที่ไม่สามารถขอรับสิ ทธิ บตั รได้ ได้แก่ กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ การประดิษฐ์ที่ขดั ต่อความสงบ
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีอนามัยหรื อสวัสดิภาพของประชาชน
การประดิษฐ์ ขึน้ ใหม่ หมายถึง ไม่เป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว ตัวอย่างเช่น งานที่
1. มีหรื อใช้แพร่ หลายอยูใ่ นราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
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2. มีการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์ที่เผยแพร่ อยูแ่ ล้วใน
หรื อนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
3. มีการประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั รไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักร
ข้ อยกเว้ นที่ไม่ ทาให้ เสียสิ ทธิ เนื่องจากการเปิ ดเผยการประดิษฐ์ มีดงั นี้
1. การเปิ ดเผยที่เกิดจากการกระทาผิดกฎหมาย
2. การเปิ ดเผยโดยผูป้ ระดิษฐ์รวมทั้งการแสดงผลงานของผูป้ ระดิษฐ์ในงานแสดงสิ นค้า
ระหว่างประเทศ หรื อในงานแสดงต่อสาธารณะชนของทางราชการ หรื อการประชุม
ทางวิชาการต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม ผูข้ อรับสิ ทธิบตั รจะต้องยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั รภายใน 12 เดือนนับแต่ได้มีการ
เปิ ดเผยจึงจะได้รับการยกเว้น หากเกินจากนี้แล้วก็จะไม่ได้รับการยกเว้น
ขัน้ การประดิษฐ์ สูงขึน้ หมายถึง ไม่เป็ นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่ผมู ้ ีความรู ้ในระดับสามัญใน
สาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยดูจากลักษณะทางเทคนิคและผลที่ได้ประกอบกัน ลักษณะทางเทคนิค ดู
ได้จากโครงสร้าง องค์ประกอบต่าง ๆ และกลไกการทางาน แม้การประดิษฐ์บางอย่างอาจมีลกั ษณะ
ทางเทคนิคที่ดูเหมือนจะไม่ยาก แต่สามารถแก้ปัญหาที่มีมานานและไม่มีผสู ้ ามารถแก้ไขได้หรื อเมื่อ
แก้ปัญหาได้แล้วจะเกิดประโยชน์มาก ก็ให้ถือว่าเป็ นการประดิษฐ์ข้ นั สู งได้
การขอรับสิ ทธิบัตร ในการขอรับสิ ทธิบตั ร จะต้องแสดงข้อมูลที่จาเป็ น เช่น ชื่อที่แสดงถึง
การประดิษฐ์ลกั ษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ รายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ชดั แจ้ง
และข้อถือสิ ทธิโดยชัดแจ้ง ดังต่อไปนี้
1.
ชื่ อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
เป็ นการแสดงให้ทราบว่าการประดิษฐ์น้ ีเป็ นการ
ประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับอะไร และมีลกั ษณะของการประดิษฐ์อย่างชัดเจน เช่น ที่จอดรถประหยัดพื้นที่
ระบบล็อคเบรกรถยนต์เพื่อกันขโมย แว่นตากันง่วง เป็ นต้น จะต้องไม่ใช้ชื่อที่ต้ งั ขึ้นเองโดยไม่มี
ความหมายหรื อเป็ นการอวดอ้างสรรพคุ ณ เช่น ถุงมือวิเศษ หรื อกล้องมหัศจรรย์ เป็ นต้น
2.
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้ องกับการประดิษฐ์
จะต้องระบุสาขาวิทยาการของการ
ประดิษฐ์วา่ จัดอยูใ่ นเทคโนโลยีหรื อสาขาวิชาการใด เช่น ฟิ สิ กส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
3.
ภูมิหลังของศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้ อง เป็ นการบรรยายถึงลักษณะของการ
ประดิษฐ์น้ นั
ๆ ที่มีอยูแ่ ต่เดิมตลอดจนข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นอันทาให้ผู ้
ประดิษฐ์บงั เกิดความคิดต้องการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ที่
ขอรับสิ ทธิบตั รนั้นแตกต่างกับงานที่ปรากฏอยูก่ ่อนนั้นอย่างไร
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4.
ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ เป็ นส่ วนที่ระบุถึงลักษณะทางเทคนิค
ของการประดิษฐ์ที่ได้คิดขึ้นโดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดงั กล่าว
5. คาอธิ บายรู ปเขียนโดยย่ อ (ถ้ามี) เป็ นการบรรยายความหมายของรู ปเขียนเหล่านั้น เช่น
รู ปที่ 1 แสดงถึงกล้องตามการประดิษฐ์น้ ี เป็ นต้น
6.
การเปิ ดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์
เป็ นการบรรยายถึงรายละเอียดของการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รว่ามีลกั ษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ ขั้นตอนต่าง ๆ ผลดีของการ
ประดิษฐ์ ตลอดจนตัวอย่างที่แสดงถึงการประดิษฐ์น้ นั ๆ และผลการทดลองทดสอบเปรี ยบเทียบ (ถ้า
มี) โดยสมบูรณ์และชัดแจ้ง พอที่จะทาให้ผมู ้ ีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะวิทยาการนั้น ๆ
สามารถเข้าใจในการประดิษฐ์น้ นั และสามารถปฏิบตั ิตามได้
7.
วิธีการในการประดิษฐ์ ที่ดีที่สุด
เป็ นการอธิบายถึงวิธีการประดิษฐ์ที่ผขู ้ อรับ
สิ ทธิบตั รพบว่าเป็ นวิธีการที่ดีที่สุด
8.
การประยุกต์ ใช้ ในทางอุตสาหกรรม
เป็ นการอธิบายถึงวิธีการประดิษฐ์เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิ ชยกรรม
การกาหนดข้ อถือสิ ทธิของสิ ทธิบัตร มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1.
ต้องระบุลกั ษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ผขู ้ อรับสิ ทธิบตั รประสงค์จะขอรับ
ความคุม้ ครองโดยสมบูรณ์ ชัดแจ้ง รัดกุม ลาดับความสัมพันธ์ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับรายละเอียด
การประดิษฐ์ โดยระบุเป็ นข้อๆ เช่น ส่ วนนา ขอบเขต เนื้ อหา ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง เป็ นต้น
2.
กรณี คาขอรับอนุสิทธิ บตั รจะระบุขอ้ ถือสิ ทธิ ได้ไม่เกิน 10 ข้อ
3.
รู ปเขียน (ถ้ามี) กรณี ที่รูปเขียนทาให้สามารถเข้าใจการประดิษฐ์ได้ดีข้ ึน ต้องจัดทา
รู ปเขียนที่เขียนตามหลักวิชาการเขียนแบบมีหมายเลขแสดงชิ้นส่ วน
4.
บทสรุ ปการประดิษฐ์ เป็ นการสรุ ปสาระสาคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์เพื่อ
เข้าใจได้ และมีถอ้ ยคาไม่เกิน 200 คา
การร่ างข้อถือสิ ทธิ ควรคานึงถึงความชัดเจนของข้อถือสิ ทธิ แต่ละข้อ และระบุเพื่อให้ได้รับ
ความคุม้ ครองมากที่สุดภายในขอบเขตที่ประดิษฐ์ข้ ึน ทั้งนี้ตอ้ งไม่กว้างเกินไปจนไม่มีขอบเขตที่
ชัดเจน
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ขอบเขตของข้ อถือสิ ทธิ
ข้อถือสิ ทธิ จะได้รับความคุม้ ครองเฉพาะส่ วนที่ได้พฒั นาหรื อปรับปรุ งขึ้น ได้แก่ การ
ประดิษฐ์ที่มีมาก่อนประกอบด้วยสองส่ วน เช่น ก และ ข สิ ทธิ บตั รฉบับที่หนึ่งปรับปรุ งให้มีส่วนที่
สาม คือ ค สิ ทธิ บตั รฉบับที่สองปรับปรุ งให้มีส่วนที่สี่คือ ง เป็ นต้น
ผูท้ รงสิ ทธิทุกคนต้องอนุญาตให้ใช้สิทธิบตั ร การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่รวมถึงการจากัดการ
แข่งขันโดยไม่ชอบธรรม เช่น กาหนดเงื่อนไข ข้อจากัดสิ ทธิ หรื อค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นธรรม เป็ นต้น
กฎหมายกาหนดให้ผใู ้ ช้สิทธิตอ้ งชาระค่าตอบแทนก่อนสิ ทธิ บตั รสิ้ นอายุและไม่ให้ชาระ
ค่าตอบแทนหลังสิ ทธิ บตั รสิ้ นอายุ
การประดิษฐ์ที่กฎหมายให้ความคุม้ ครอง แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ สิ ทธิบตั ร และอนุ
สิ ทธิบตั ร
2)
ผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ หรื ออนุสิทธิบัตร
ผลิ ตภัณฑ์อรรถประโยชน์ หรื อที่ เรี ยกอี ก อย่า งหนึ่ ง ว่า อนุ สิทธิ บตั ร (Petty Patent) จะมี
ลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ แต่เป็ นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก
หรื อเป็ นการประดิ ษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย อนุ สิทธิ บตั รให้ความคุ ม้ ครองการประดิ ษฐ์ข้ ึ นใหม่ที่
สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของอนุ สิทธิ บตั รเป็ นเช่ นเดียวกับหลักเกณฑ์ของสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์
แต่ อ นุ สิ ท ธิ บ ัต รมี ข้ ัน ตอนการจดทะเบี ย นน้ อ ยกว่ า สิ ท ธิ บ ัต ร ไม่ ต้อ งตรวจสอบลัก ษณะการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เพียงแต่ตรวจรู ปแบบของคาขอว่าเป็ นไปตามกฎเกณฑ์และมีลกั ษณะ
เป็ นการประดิษฐ์หรื อไม่ ก็สามารถประกาศโฆษณาและออกอนุสิทธิบตั รได้
สิ ทธิ ที่ได้ รับจากการจดทะเบียนสิ ทธิ บัตรและอนุสิทธิ บัตร มีดงั นี้
1.
สิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการผลิต ใช้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย และนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
2.
สิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการใช้กรรมวิธีผลิต ใช้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย และ
นาเข้ามาในราชอาณาจักร
3.
สิ ทธิ ที่จะแสดงว่าได้รับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิบตั รของผลิตภัณฑ์น้ นั
4.
สิ ทธิ ในการอนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้สิทธิ ดงั กล่าวมาแล้วทั้งหมด
5.
สิ ทธิ ในการโอนสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รให้แก่บุคคลอื่น
ความผิดและโทษของการละเมิดสิ ทธิ บัตรและอนุสิทธิ บัตร มีดงั นี้
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1.
การผลิต ใช้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้
รับอนุ ญาตจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่ แสนบาท หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
2.
การใช้ ก รรมวิ ธี ต ามสิ ท ธิ บ ัต ร ผลิ ต ใช้ ข าย มี ไ ว้เ พื่ อ ขาย หรื อน าเข้า มาใน
ราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับ
ไม่เกินสี่ แสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
3.
การผลิ ต ใช้ข าย มี ไ ว้เ พื่ อ ขาย เสนอขาย หรื อ น าเข้า มาในราชอาณาจัก ร ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ตามอนุสิทธิ บตั รโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
4.
การใช้กรรมวิธีตามอนุสิทธิบตั รผลิต ใช้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรื อนาเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่ งผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งผลิตโดยการใช้กรรมวิธีตามอนุ สิทธิ บตั รโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจาก
ผูท้ รงอนุ สิทธิ บตั ร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นหนึ่ งปี หรื อปรับไม่เกิ นสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้ง
ปรับ
5.
ในกรณี ที่ผูก้ ระทาผิดเป็ นนิ ติบุคคลผูด้ าเนิ นกิ จการ หรื อผูแ้ ทนของนิ ติบุคคลนั้น
ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดสาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็ น
หรื อยินยอมด้วย
3)
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการทาให้รูปร่ างลักษณะภายนอก
ของผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงาม และแตกต่างไปจากเดิม
กฎหมายให้ค วามคุ ้ม ครองการคิ ดค้นและสร้ า งสรรค์อนั เกี่ ย วกับ ลัก ษณะภายนอกของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งประกอบด้วย รู ปร่ าง ลวดลาย และสี ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม จนถือได้ว่า
ไม่เป็ นการเลียนแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รได้ตอ้ งเป็ นการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่ยงั ไม่มี
มาก่อน หรื อยังไม่ได้ใช้แพร่ หลาย หรื อยังไม่ได้มีการเปิ ดเผยมาก่อน และแตกต่างกับแบบผลิตภัณฑ์
ที่มีอยูแ่ ล้วจนเห็นได้วา่ ไม่เป็ นการเลียนแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรื อหัตถกรรม
ความผิดและโทษของการละเมิดสิ ทธิ บัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีดงั นี้
1.
การใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิบตั ร หรื อขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ ขาย หรื อนาเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นสองปี หรื อ
ปรับไม่เกินสี่ แสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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2.
ในกรณี ที่ผูก้ ระทาผิดเป็ นนิ ติบุคคลผูด้ าเนิ นกิ จการหรื อผูแ้ ทนของนิ ติบุคคลนั้น
ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดสาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็ น
หรื อยินยอมด้วย
4.2.1.2. แบบผังภูมิของวงจรรวม
แบบผัง ภู มิ ข องวงจรรวม (Layout Designs of Integrated Circuit) หมายถึ ง แผนผัง หรื อ
แบบที่ทาขึ้นเพื่อแสดงถึงการจัดวางและการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวนาไฟฟ้า
ตัวต้านทาน ไอซี (IC หรื อ Integrated Circuit) เป็ นต้น ลักษณะงานที่จดทะเบียนจะต้องเป็ นงานที่ผู ้
สร้างสรรค์ตอ้ งออกแบบเอง ไม่เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป หรื ออาจทาขึ้นโดยนาชิ้นส่ วนเดิมมาจัดวาง
ใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบผังภูมิของวงจรรวมแสดงในหัวข้อที่ 4.11.4
4.2.1.3. เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้า หมายถึง เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์หรื อตราที่ใช้กบั สิ นค้าหรื อบริ การ
ได้แก่
1.
เครื่ องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ ที่ใช้เป็ นที่หมาย
หรื อเกี่ ยวข้องกับสิ นค้า เพื่อแสดงว่าสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายนั้นแตกต่างกับสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมาย
การค้าของบุคคลอื่น เช่น สัญลักษณ์ตวั เอฟ (F) ในนมยี่ห้อโฟร์ โมสต์ ภาพดอกมะลิในนมข้นหวาน
ตรามะลิ ภาพแม่ครัวสามคนในปลากระป๋ องตราสามแม่ครัว เป็ นต้น
2.
เครื่ องหมายบริ การ (Service Mark) คือ เครื่ องหมายที่ใช้เป็ นที่หมายหรื อเกี่ยวข้อง
กับการบริ การ เพื่อแสดงว่าบริ การที่ใช้เครื่ องหมายนั้นแตกต่างกับบริ การที่ใช้เครื่ องหมายบริ การ
ของบุคคลอื่น เช่ น สัญลักษณ์ ดอกรักของการบินไทย สัญลักษณ์ ใบโพธิ์ ของธนาคารไทยพาณิ ชย์
เป็ นต้น
3.
เครื่ องหมายรับรอง (Certification mark) คือเครื่ องหมายที่เจ้าของเครื่ องหมายใช้
รับรองคุณภาพของสิ นค้า หรื อบริ การอื่น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ชอ้ ยนางรา เป็ นต้น
4.
เครื่ องหมายร่ วม (Collective Mark) คือ เครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายบริ การ
ที่ใช้โดยบริ ษทั หรื อรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรื อโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรื อองค์กร
อื่นใดของรัฐหรื อเอกชน เช่น ตราช้างในเครื อของบริ ษทั ปูนซิ เมนไทย จากัด เป็ นต้น
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้าแสดงในหัวข้อที่ 4.11.2
4.2.1.4. ความลับทางการค้ า
ความลับทางการค้า (Trade Secret) หมายถึ ง ข้อมูลการค้าที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป
หรื อเข้าถึ งไม่ได้ในหมู่คนที่เกี่ ยวข้อง และมีมูลค่าในเชิ งพาณิ ชย์เนื่ องจากข้อมูลนั้นเป็ นความลับ
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และผูค้ วบคุมได้ใช้มาตรการที่เหมาะสม หรื อมีการดาเนิ นการตามความสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้น
ไว้เป็ นความลับ ความลับทางการค้าแบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านอุตสาหกรรม และด้านการพาณิ ชย์
ความลับทางการค้านั้นย่อมโอนสิ ทธิ ให้แก่กนั ได้ เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิ ที่จะ
เปิ ดเผย เอาไป หรื อใช้ซ่ ึ งความลับทางการค้า หรื ออนุ ญาตให้บุคคลอื่นเปิ ดเผย เอาไป หรื อใช้ซ่ ึ ง
ความลับทางการค้า โดยจะกาหนดเงื่ อนไขอย่างใดเพื่อรั กษาความลับทางการค้าดังกล่าวให้เป็ น
ความลับต่อไปก็ได้
การละเมิดสิ ทธิ ในความลับทางการค้ า ได้แก่
1. การกระทาที่เป็ นการเปิ ดเผย เอาไป หรื อใช้ซ่ ึ งความลับทางการค้า โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้านั้น อันมีลกั ษณะขัดต่อแนวทางปฏิบตั ิ
ในเชิ ง พาณิ ช ย์ที่ สุ จริ ตต่ อกัน ทั้ง นี้ ผูล้ ะเมิ ดจะต้องรู ้ หรื อมี เหตุ อนั ควรรู ้ ว่า การ
กระทาดังกล่าวเป็ นการขัดต่อแนวทางปฏิบตั ิ เช่นว่านั้น
2. การกระท าที่ มี ล ั ก ษณะขัด ต่ อ แนวทางปฏิ บ ัติ ใ นเชิ ง พาณิ ชย์ ที่ สุ จ ริ ตต่ อ กัน
หมายความรวมถึงการผิดสัญญา การละเมิดหรื อการกระทาในประการที่เป็ นการ
จูงใจให้ละเมิดความลับอันเป็ นที่ไว้เนื้ อเชื่ อใจต่อกัน การติดสิ นบน การข่มขู่ การ
ฉ้ อ โกง การลัก ทรั พ ย์ การรั บ ของโจร หรื อ การจารกรรมโดยใช้วิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรื อวิธีการอื่นใดด้วย
ข้ อยกเว้ นการละเมิด 4 ประการ ได้แก่
(1) การเปิ ดเผยหรื อใช้ซ่ ึ งความลับทางการค้าโดยบุคคลที่ได้ความลับทางการค้านั้นมาโดย
ทางนิ ติกรรม โดยไม่รู้หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู ้ ว่า ความลับทางการค้านั้นคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งได้มา
โดยการละเมิดสิ ทธิในความลับทางการค้าของบุคคลอื่น
(2) การเปิ ดเผยหรื อใช้ซ่ ึ งความลับทางการค้าโดยหน่ วยงานของรัฐซึ่ งดู แลรักษาความลับ
ทางการค้านั้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) ในกรณี จาเป็ นเพื่อคุม้ ครองสุ ขภาพอนามัยหรื อความปลอดภัยของสาธารณชน
หรื อ
(ข) ในกรณี จาเป็ นเพื่ อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่ นซึ่ งมิ ไ ด้มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
การค้า และในกรณี ดงั กล่าว หน่ วยงานของรัฐซึ่ งดู แลรักษาความลับทางการค้านั้นหรื อหน่ วยงาน
ของรั ฐ หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ งได้ค วามลับ ทางการค้า นั้น ไป ได้ด าเนิ น การตามขั้น ตอนเพื่ อ
คุม้ ครองความลับทางการค้าดังกล่าวจากการนาไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์ที่ไม่เป็ นธรรม
(3) การค้นพบอิสระ ซึ่ งได้แก่ การค้นพบความลับทางการค้าของผูอ้ ื่น โดยผูค้ น้ พบได้ใช้
วิธีการประดิษฐ์หรื อจัดทาขึ้นด้วยความรู ้ความชานาญของผูค้ น้ พบนั้นเอง หรื อ
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(4) การทาวิศ วกรรมย้อนกลับ ซึ่ งได้แก่ การค้นพบความลับทางการค้าของผูอ้ ื่ น โดยผู ้
ค้นพบได้ทาการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป เพื่อค้นคว้าหาวิธีที่
ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ได้รับการประดิ ษฐ์ จัดทา หรื อพัฒนา แต่ท้ งั นี้ บุ คคลซึ่ งทาการประเมิ นและศึกษา
วิเคราะห์ดงั กล่าวจะต้องได้ผลิตภัณฑ์เช่นว่านั้นมาโดยวิธีที่สุจริ ต
การกระทาตามข้อ (4) ไม่อาจถู กยกขึ้ นกล่ าวอ้างได้ ถ้าบุคคลซึ่ งทาวิศวกรรมย้อ นกลับ
ดังกล่าวได้ทาสัญญากับเจ้าของความลับทางการค้าหรื อผูข้ ายผลิตภัณฑ์ที่ทาวิศวกรรมย้อนกลับไว้
เป็ นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง
4.2.1.5. ชื่ อทางการค้ า
ชื่ อทางการค้า (Trade Name) หมายถึ ง ชื่ อที่ ใ ช้ใ นการประกอบกิ จการ เช่ น โออิ ชิ มาลี
ฮอนด้า โตโยต้า ชายสี่ หมี่เกี๊ยว โรตีนายหัว เป็ นต้น
4.2.1.6. สิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์
สิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หมายถึ ง ชื่ อ สัญลักษณ์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่
ใช้เรี ยกหรื อใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่าสิ นค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ น้ นั เป็ น
สิ นค้าที่มีคุณภาพ ชื่ อเสี ยง หรื อคุ ณลักษณะเฉพาะของแหล่งภู มิศาสตร์ น้ นั โดยมีความเชื่ อมโยง
ระหว่างสิ นค้าและพื้นที่ เช่น โอ่งราชบุรี มีดอรัญญิก ส้มบางมด สับปะรดภูเก็ต ไวน์ชาโต้ เดอ เลย
ไข่เค็มไชยา เป็ นต้น
4.2.2. ลิขสิ ทธิ์
ลิขสิ ทธิ์ (Copyright) เป็ นหลักการทางกฎหมายที่นิยามสิ ทธิ ต่อทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์
หมายถึง งานหรื อความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม นาฏกรรม งาน
ภาพยนตร์ หรื องานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ งานลิขสิ ทธิ์ เกี่ยวข้องกับ
การสื่ อสารและการแสดงออกซึ่งความคิด (Expression of Idea) ของมนุษย์ ในรู ปของงานสร้างสรรค์
ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสื อ ดนตรี เพลง ภาพวาด รู ปปั้ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ลิขสิ ทธิ์ รวมถึงสิ ทธิ ขา้ งเคียง (Neighbouring Right) ซึ่ งเป็ นการนาเอางานด้านลิขสิ ทธิ์ ออก
แสดง โดยนักแสดง ผูบ้ นั ทึกเสี ยง และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ในการบันทึกหรื อถ่ายทอดเสี ยงหรื อภาพ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (Computer Program) ซึ่ งเป็ นชุ ด ค าสั่ ง ที่ ใ ช้ก ับ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ
กาหนดให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางาน ฐานข้อมูล (Database) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ
ลิขสิ ทธิ์ คุม้ ครองงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น หนังสื อ บทความ ละคร เพลงซึ่ งรวมทั้งดนตรี
และเนื้ อเพลง งานศิลปะ ภาพยนตร์ และซอฟต์แวร์ ลิ ขสิ ทธิ์ คุ ม้ ครองทันทีที่มีการสร้ างสรรค์งาน
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ขึ้ นมา โดยผูส้ ร้ างงานไม่จาเป็ นต้องจดทะเบี ยนลิ ขสิ ทธิ์ ไม่ตอ้ งบันทึ กลงสื่ อใด ๆ และไม่ตอ้ ง
โฆษณาก่อน
ประเภทของลิ ขสิ ทธิ์ แบ่งเป็ น วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม นาฏกรรม ภาพยนตร์
โสตทัศนวัสดุ สิ่ งบันทึกเสี ยง งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ และงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์
หรื อศิลปะ
ซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จดั อยูใ่ นประเภทวรรณกรรมตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์
นิยามของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายความถึง คาสั่ง ชุ ดคาสั่ง หรื อสิ่ งอื่นใดที่นาไปใช้กบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางาน หรื อเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ไม่วา่ จะ
เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แบ่ ง ออกเป็ น โปรแกรมต้น ฉบับ (Source Code หรื อ Source
Program) และโปรแกรมภาษาเครื่ อง (Object Code หรื อ Object Program) ทั้ง สองแบบจัดอยู่ใ น
ประเภทวรรณกรรมตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ซอฟต์ แวร์ ทเี่ ป็ นงานลิขสิ ทธิ์ แสดงดังต่อไปนี้
• โปรแกรมปฏิ บั ติ ก าร (Operating System) เช่ น เอ็ ม เอสดอส (MS-DOS หรื อ
Microsoft-Disk Operating System) ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ (Linux) ระบบปฏิบตั ิการ
ยูนิกซ์ (Unix) ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟต์วินโดวส์ (Microsoft Windows) ต่าง ๆ
เป็ นต้น
• โปรแกรมใช้ งานทางธุ รกิจ (Business Application) เช่ น โปรแกรมประมวลผลคาซึ่ ง
ใช้ส ร้ า ง จัดเก็ บ ตรวจแก้ และพิ ม พ์ข ้อความ (Word Processor) แผ่นตารางท าการ
หรื อสเปรดชีต (Spread Sheet) โปรแกรมนาเสนองาน (Slide Presentation) โปรแกรม
บัญชี เป็ นต้น
• เครื่ องมือพัฒนา (Development Tools หรื อ Utility) เช่น โปรแกรมควบคุมรุ่ นในการ
พัฒนาโปรแกรม (Version Control) โปรแกรมจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น
ไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์ (MS Project) เป็ นต้น
• โปรแกรมจัดการฐานข้ อมูล (Database Management) เช่ น ออราเคิล (Oracle) ดี บีทู
(DB2) เซิร์ฟเวอร์เอสคิวแอล (SQL Server) เป็ นต้น
• โปรแกรมค าสั่ ง ที่ ฝั ง อยู่ใ นอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ (Embedded Software) เช่ น ในอุ ป กรณ์
สื่ อสาร เครื่ องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
• สื่ อ ประสมหรื อมั ล ติ มี เ ดี ย (Multimedia) ได้แ ก่ ภาพเคลื่ อ นไหวหรื อ แอนิ เ มชัน
(Animation) การออกแบบเว็บไซต์ หรื อภาพดิ จิทลั (Digital Image) ต่ า ง ๆ จัดเป็ น
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ศิลปกรรม เกมคอมพิวเตอร์ จดั เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนวัสดุ ดนตรี
ต่าง ๆ ที่จดั เก็บตามรู ปแบบคอมพิวเตอร์ เช่น ในไฟล์เอ็มพีสาม (MP3) หรื อไฟล์เวฟ
(wav) จัดอยูใ่ นประเภทดนตรี กรรม เป็ นต้น
ลิขสิ ทธิ์ ไม่คุม้ ครองสิ่ งที่อยูเ่ บื้องหลังการแสดงออก เช่น อัลกอริ ทึม (Algorithm) โครงสร้าง
(Structure) ระบบ (System) ขั้นตอน (Sequence) ลิ ขสิ ทธิ์ ไม่คุม้ ครองความคิด กรรมวิธี วิธีใช้หรื อ
วิธีทางาน แนวคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเหล่านี้ นิยาม
ความคุม้ ครองโดยสิ ทธิบตั รตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนี้ ชื่ อเพลงหรื อชื่ อหนังสื อ นามปากกา รู ปแบบตัวอักษรวิธีจดั การธุ รกิจ ก็ไม่ถือ
เป็ นงานลิขสิ ทธิ์ เช่นกัน
4.2.2.1. เจ้ าของลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ และความคุ้มครอง
ผู ้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ เ จ้ า ข อ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ อ า จ เ ป็ น คน เ ดี ย ว กั น ห รื อ ต่ า ง ค น กั น ก็ ไ ด้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งของการสร้างสรรค์งาน โดยทัว่ ไปแล้ว ผูส้ ร้างสรรค์มกั เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ โดย
มีกรณี ยกเว้น เช่ น ในกรณี การว่าจ้าง ลิ ขสิ ทธิ์ จะตกเป็ นของผูว้ ่าจ้าง หรื อในกรณี ที่ผลงานนั้นเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการส าเร็ จ การศึ ก ษา ซึ่ งสถานศึ ก ษามัก ก าหนดให้ ท้ งั อาจารย์ นัก วิจ ัย นัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ร่ วมกัน นอกจากนี้ ในกรณี การสร้างสรรค์งานวิจยั โดยการรับทุน
นักวิจยั หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจยั และหน่วยงานให้ทุน มักกาหนดเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ร่วมกัน
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ กาหนดประเภทการสร้างงานและความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เป็ นดังต่อไปนี้
เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
• การสร้างสรรค์โดยอิสระ ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของผูส้ ร้างสรรค์
• ภายใต้การจ้างหรื อตามคาสั่งของหน่วยงานของรัฐ ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของหน่วยงานของ
รัฐ
• ในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้าง ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของผูส้ ร้างสรรค์
• ในฐานะผูว้ า่ จ้าง ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของผูว้ า่ จ้าง
สิ ทธิ ของเจ้ าของลิขสิ ทธิ์ ได้แก่ สิ ทธิในการทาซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ให้เช่า
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้ประโยชน์จากลิขสิ ทธิ์ แก่ผอู ้ ื่น
อายุการคุ้มครองลิขสิ ทธิ์ แบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
• บุคคลธรรมดา คุม้ ครองตลอดอายุของผูส้ ร้างสรรค์ และคุม้ ครองเพิ่มอีก 50 ปี นับ
จากวันที่ผสู ้ ร้างสรรค์เสี ยชีวติ
• นิติบุคคล คุม้ ครอง 50 ปี หลังจากสร้างสรรค์หรื อการโฆษณาครั้งแรก
• ศิลปะประยุกต์ 25 ปี หลังจากสร้างสรรค์หรื อการโฆษณาครั้งแรก
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4.2.2.2. การละเมิดลิขสิ ทธิ์ซอฟต์ แวร์
การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็ น การละเมิดขั้นต้น การละเมิดขั้นรอง และการ
ทาเพื่อการค้า
การละเมิดขัน้ ต้ น เป็ นการกระทาดังต่อไปนี้ ต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
• ทาซ้ า ดัดแปลง
• เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
• ให้เช่าต้นฉบับหรื อสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การละเมิดขั้นรอง เป็ นการกระทาดังต่อไปนี้ ต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหากาไร โดย
ผูก้ ระทารู ้ หรื อมีเหตุอนั ควรรู ้วา่ โปรแกรมนั้นเป็ นโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์
• ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้ อ
• เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
• แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์
• นาหรื อสัง่ เข้ามาในราชอาณาจักร
ลักษณะของการละเมิดซอฟต์ แวร์ ที่พบบ่ อย ได้แก่ การกระทาดังต่อไปนี้
• การโหลดลงฮาร์ ดดิสก์ เช่น การติดตั้งโปรแกรมละเมิดโดยผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบ
เครื่ อง ร้านค้าผูจ้ าหน่าย
• การขายผิดช่ องทาง เช่ น การจาหน่ ายโปรแกรมที่อนุ ญาตให้ใช้หรื อจาหน่ ายโดย
ลดราคาเฉพาะสถาบันการศึกษาให้แก่องค์กรธุ รกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง
• การทาสาเนาโดยผูใ้ ช้ปลายทาง เช่น การทาซ้ าเกินลิขสิ ทธิ์ ที่ได้รับอนุญาต
ข้ อยกเว้ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ มีดงั ต่อไปนี้
กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ และศาลพยายามที่ จะนิ ยามสิ ทธิ ของผูเ้ ขียนและผูจ้ ดั พิมพ์ดว้ ยเป้ าหมาย
สองประการ คือ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์และผลิตงานที่เป็ นประโยชน์ และส่ งเสริ มการใช้งาน
และการเผยแพร่ ขอ้ มูล กฎหมายกาหนดให้มีการใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ (Fair-use Doctrine) ที่
ยินยอมให้มีการใช้ประโยชน์จากงานลิขสิ ทธิ์ และปรับปรุ งเพิ่มเติมต่อยอดจากงานเดิม และการใช้
งานนั้นไม่ ไ ด้ส่ ง ผลกระทบต่ อรายได้ข องเจ้า ของลิ ขสิ ท ธิ์ นั้น ๆ การใช้สิ ท ธิ ข องผูอ้ ื่ นโดยชอบ
ดังกล่าวสามารถกระทาได้โดยไม่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
การทาซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ของงานลิขสิ ทธิ์ ที่ไม่ขดั ต่อการแสวงประโยชน์
จากงานอันมี ลิขสิ ทธิ์ ตามปกติ ของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ และไม่กระทบกระเทื อนถึ งสิ ทธิ อนั ชอบด้วย
กฎหมายของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เกินสมควรในกรณี ต่อไปนี้ ถือเป็ นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิ ทธิ์
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• วิจยั ศึกษา ไม่ใช่เพื่อหากาไร
• ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของสาเนาโปรแกรมนั้น
• ติชม วิจารณ์ หรื อแนะนาผลงาน โดยแสดงให้รับรู ้ถึงความเป็ นเจ้าของ
• เสนอรายงานข่าวทางสื่ อมวลชน โดยแสดงให้รับรู ้ถึงความเป็ นเจ้าของ
• ทาสาเนาจานวนสมควร เพื่อบารุ งรักษา หรื อป้ องกันสู ญหาย
ตัวอย่างของการใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบตามกฎหมาย เช่น การวิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์
ติชม ให้ความเห็น รายงานข่าว ใช้เป็ นสื่ อการสอน และรวมถึงการทาสาเนาเพื่อการเรี ยนการสอน
ในชั้นเรี ยน และการวิจยั
ตัวอย่างกรณี เฉพาะอื่น ๆ เช่น การใช้เพื่อหาประโยชน์เฉพาะตนโดยไม่กระทบประโยชน์
และสิ ทธิ ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ การทาซ้ า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อทาให้ปรากฏโดยผูส้ อนเพื่อใช้
สอนโดยไม่ได้หากาไร
ปั จจัยที่ใช้ ในการพิจารณาว่ าเป็ นการใช้ สิทธิ ของผู้อื่นโดยชอบหรื อไม่ มีดงั นี้
1. จุดประสงค์และธรรมชาติของการใช้งาน โดยส่ วนใหญ่แล้ว การใช้งานเชิงพาณิ ชย์
มักไม่เป็ นการใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ
2. ธรรมชาติ ของงานลิ ขสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์จากงานสร้ างสรรค์ เช่ น การนาเค้า
โครงของนวนิยายมาทาเป็ นบทภาพยนตร์ มักไม่เป็ นการใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ
เมื่อเทียบกับข้อเท็จจริ งในการใช้ประโยชน์
3. จานวนหรื อปริ มาณและนัยของส่ วนที่นาไปใช้งาน
4. ผลกระทบต่ อ ตลาด หรื อ คุ ณ ค่ า ของงานสร้ า งสรรค์ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ส่ ง ผล
กระทบให้ลดการซื้ อขายงานลิขสิ ทธิ์ ลง มักไม่เป็ นการใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ
ทั้งนี้ ข้อสุ ดท้ายมักเป็ นข้อที่มีน้ าหนักในการพิจารณามากที่สุด
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ มีความสาคัญในหลายประเด็น เช่น ช่วยให้ผใู ้ ช้ประโยชน์จาก
งานสร้างสรรค์ทราบว่าสามารถทาสาเนางานลิขสิ ทธิ์ ได้มากน้อยเพียงใด ผูพ้ ฒั นาหรื อผูส้ ร้างสรรค์
งานสามารถทาสาเนาหรื อใช้ประโยชน์จากงานสร้ างสรรค์ของผูอ้ ื่นได้บางส่ วนหรื อทั้งหมด เพื่อ
นามาใช้เป็ นส่ วนในกระบวนการพัฒนางานใหม่ โดยจะต้องจ่ายค่าลิ ขสิ ทธิ์ ให้แก่เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์
ตามความเหมาะสม
4.3. พัฒนาการใหม่ ท้าทายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา เช่น เครื่ องถ่ายเอกสารแบบเก่า
ทาให้การทาสาเนาเอกสาร หนังสื อ หรื อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ กระทาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยงั ไม่คุกคาม

172
ทรั พย์สินทางปั ญญาได้มากเท่ากับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่ งรวมถึ ง
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสาร ข้อมูลมัลติมีเดีย เป็ นต้น
4.3.1. เทคโนโลยีการสาเนาข้ อมูลยุคดิจิทลั และอินเทอร์ เน็ต
เทคโนโลยี ดิ จิ ท ัล และอิ น เทอร์ เ น็ ต ส่ ง ผลกระทบต่ อ การละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลิขสิ ทธิ์ เป็ นอย่างมาก
ในอดี ต การถ่ายเอกสารหนังสื อทั้งเล่มค่อนข้างยุ่งยาก มักมีคุณภาพต่ าและราคาแพง แต่
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และคอมพิว เตอร์ รวมถึ งการสื่ อสารผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต ทาให้การทาสาเนา
หนัง สื อทั้ง เล่ ม สามารถท าได้ง่ ายดาย มี คุ ณภาพสู ง ราคาถู ก กว่า เดิ ม มาก และสามารถท าสาเนา
ระยะไกลได้ในเวลาอันรวดเร็ วอีกด้วย
ในอดี ต เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ มีเพียงองค์กรธุ รกิ จต่าง ๆ เช่ น หนังสื อพิมพ์ สานักพิมพ์ ผูพ้ ิมพ์
โฆษณา บริ ษทั ภาพยนตร์ เป็ นต้น และมืออาชี พต่าง ๆ เช่น นักถ่ายภาพมืออาชี พ นักเขียน เป็ นต้น
องค์กรธุ รกิจเท่านั้นที่จะมีเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในการทาสาเนาเพื่อการผลิตเพื่อขายในปริ มาณที่จะ
กระทบต่อเจ้าของลิขสิ ทธิ์ บุคคลทัว่ ไปมักจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ เทคโนโลยีดิจิทลั
และอินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั ทาให้บุคคลทัว่ ไปสามารถสร้างสรรค์งาน กระทาการดัง่ ผูพ้ ิมพ์โฆษณา
และเป็ นเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ งานสร้ างสรรค์ได้อย่างง่ ายดายขึ้ น ตัวอย่างงานสร้ างสรรค์ในยุค ดิ จิท ลั
อิ นเทอร์ เน็ ตที่ ถื อ เป็ นงานลิ ข สิ ท ธิ์ เช่ น บทความในบล็ อก ภาพ และวิดีโอ เป็ นต้น นอกจากนี้
เทคโนโลยีดิจิทลั และอินเทอร์ เน็ตยังทาให้บุคคลทัว่ ไปสามารถทาสาเนาและกระทาการละเมิดงาน
ลิขสิ ทธิ์ ได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าและปั จจัยทางเทคโนโลยีต่อไปนี้
• การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ เสี ยง ภาพ และวิดีโอ ในรู ปแบบดิจิทลั ที่เป็ น
มาตรฐานที่ยอมรับและใช้กนั ทัว่ ไป ง่ายต่อการทาสาเนา และได้สาเนาที่สมบู รณ์
คมชัดเหมือนต้นฉบับ
• ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ข้ ึนด้วยราคาที่ถูกลงมากในอุปกรณ์
เก็บข้อมูลดิจิทลั ที่หลากหลาย เช่น ฮาร์ ดดิสก์ ซี ดี ดีวดี ี และการ์ ดหน่วยความจาต่าง
ๆ
• อุปกรณ์ สแกนที่สามารถแปลงข้อความในสิ่ งพิมพ์ รู ปภาพ และงานศิลปะต่าง ๆ
ให้อยูใ่ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• รู ปแบบการจัดเก็บไฟล์แบบบี บอัดที่ ทาให้ไฟล์เพลงและภาพยนตร์ มีขนาดเล็ ก
เพียงพอที่จะดาวน์โหลด ทาสาเนา และจัดเก็บได้โดยง่าย
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• การเชื่ อมต่ ออิ นเทอร์ เน็ ตบรอดแบนด์ (Broadband) ความเร็ วสู ง ทาให้สามารถ
ส่ งผ่านไฟล์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ ว
• ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ที่เป็ นเครื่ องมือในการจัดการวิดีโอและเสี ยง ช่วยส่ งเสริ มให้คน
ทัว่ ไปแม้ไม่ใช่มืออาชี พก็สามารถสร้ างสรรค์งานใหม่ ๆ โดยต่อยอดจากงานเดิม
ของผูอ้ ื่นอย่างไม่ยากเย็น
• เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบเพียร์ ทูเพียร์ (Peer to Peer Communications) ทาผูใ้ ช้ที่
แม้ไ ม่ รู้จกั กัน สามารถแลกเปลี่ ย นไฟล์ ระหว่า งกัน โดยไม่ จาเป็ นต้องมี เ ครื่ อ ง
เซิร์ฟเวอร์ เป็ นตัวกลางในการโอนถ่ายข้อมูล
4.3.2. เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบเพียร์ ทูเพียร์
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารแบบเพี ย ร์ ทู เ พี ย ร์ หมายถึ ง ระบบที่ อ นุ ญ าตให้ ผู ้ใ ช้ ส ามารถ
แลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างกันหรื อใช้ทรัพยากรร่ วมกันผ่านระบบเครื อข่าย เครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ละ
เครื่ องจะติดต่อกันโดยตรงโดยไม่ตอ้ งผ่านเซิ ร์ฟเวอร์ แต่ละเครื่ องสามารถจาลองเป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อ
เปิ ดให้เครื่ องอื่น ๆ สามารถเข้ามาโหลดข้อมูลจากเครื่ องของตนเองได้ ซึ่ งจะแก้ปัญหาคอขวดที่
เซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างของเทคโนโลยีน้ ี คือ บิตทอร์ เร็ นต์ (BitTorrent) ซึ่งเป็ นเป็ นมาตรฐานโปรโตคอล
(Protocol) ที่ใช้แนวความคิดในการเป็ นทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับในเวลาเดี ยวกัน โดยไฟล์ที่ตอ้ งการจะถูก
แบ่งออกเป็ นส่ วนๆก่อนส่ งออกไป และการรับส่ งไฟล์ก็จะกระทาทีละส่ วน เมื่อได้ขอ้ มูลครบทุก
ส่ วนจึงจะถื อว่าการดาวน์โหลดไฟล์เสร็ จสมบูรณ์ ในระหว่างที่กาลังดาวน์โหลดส่ วนของไฟล์อยู่
นั้น ก็จะให้บริ การอัปโหลดส่ วนที่ได้รับมาเรี ยบร้อยแล้วให้แก่ผอู ้ ื่นได้อีกด้วย
เครื อข่ายของบิตทอร์ เรนต์น้ นั มีลกั ษณะโยงใยถึงกันหมด มีแทรคเกอร์ (tracker) ที่ทาหน้าที่
เป็ นศูนย์กลางเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของผูร้ ่ วมใช้งาน ทุกเครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถรับส่ งไฟล์
ถึงกันได้ตลอดเวลา และทุกเครื่ องจะเป็ นทั้งผูร้ ับและผูใ้ ห้ การดาวน์โหลดไฟล์ดว้ ยบิตทอร์เร็ นต์
เริ่ มต้นจากการติดต่อไปยังไซต์ที่ทาหน้าที่เป็ นแทรกเกอร์ (Tracker) ซึ่งรายชื่อของแทรกเกอร์ จะเก็บ
รวบรวมไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของบิตทอร์เร็ นต์
เมื่อไฟล์เริ่ มต้นเผยแพร่ มาจากคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่ ง เครื่ องอื่น ๆ ที่ตอ้ งการหรื อผูท้ ี่ รอ
ดาวน์โหลดอยู่ ก็จะค่อยๆได้รับชิ้ นส่ วนไฟล์ไปที ละชิ้ นที ละชิ้ นแบบสุ่ มเหมื อนภาพต่ อจิ ก ซอว์
(Jigsaw) ทันทีที่ได้รับชิ้ นส่ วนไฟล์มา คอมพิวเตอร์ เครื่ องนั้นก็สามารถส่ งต่อชิ้ นส่ วนไฟล์ที่ได้รับ
มาแล้วให้เครื่ องอื่นที่ยงั ไม่มีชิ้นส่ วนนั้นได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอให้ได้ชิ้นส่ วนไฟล์ครบถ้วนเสี ยก่อน
การดาเนิ นการเช่ นนี้ เป็ นลักษณะของการเติมเต็มให้แก่กนั ชิ้นส่ วนไฟล์ใดที่ขาดหายไป จะได้รับ
จากคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดเครื่ องหนึ่งในเครื อข่ายในที่สุด
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4.3.3. เสิ ร์จเอ็นจิน
เสิ ร์จเอ็นจินเป็ นนวัตกรรมใหม่ในยุคอินเทอร์ เน็ตที่นามาซึ่ งประโยชน์มหาศาลต่อผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้
สามารถเข้าถึ งข้อมู ลและสื่ อต่าง ๆ ในอิ นเทอร์ เน็ ตได้อย่างรวดเร็ วและเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีประเด็นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาที่สาคัญดังต่อไปนี้
การทาสาเนาเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญในการดาเนินการและการให้บริ การของเสิ ร์จ
เอ็นจิน ในกระบวนการสื บค้นหาคาที่ตอ้ งการเสิ ร์จเอ็นจินแสดงสาเนาของข้อความหรื อถ้อยคา
สาเนาของรู ปภาพหรื อวิดีโอที่คดั ลอกมาจากเว็บไซต์ เพื่อที่จะตอบสนองต่อการค้นหาอย่างรวดเร็ ว
เสิ ร์จเอ็นจินทาสาเนาและเก็บของหน้าเว็บไซต์ที่คน้ หาได้ไว้ในหน่วยความจาแคช (Cache Memory)
ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกูเกิลเอง และบางครั้งก็แสดงสาเนาดังกล่าวต่อผูใ้ ช้ บริ ษทั เสิ ร์จเอ็นจินทา
สาเนาหนังสื อทั้งเล่มเพื่อที่จะค้นหาและแสดงบางส่ วนของหนังสื อเพื่อตอบสนองต่อคาค้นหาที่ผใู ้ ช้
ต้องการ นอกจากการทาสาเนาเพื่อใช้งานในกระบวนการภายในเสิ ร์จเอ็นจิ นเองแล้ว เสิ ร์จเอ็นจินยัง
ทารายการลิงค์หรื อที่อยูเ่ ว็บไซต์ที่อาจจัดเก็บข้อมูลหรื อสื่ อละเมิดลิขสิ ทธิ์ อีกด้วย
บุคคลทัว่ ไปและบริ ษทั ต่าง ๆ ฟ้ องร้องกูเกิลแทบทุกบริ การค้นหาของกูเกิลทั้งข้อความใน
เว็บ ข่าว หนังสื อ รู ปภาพ และวิดีโอ ในกรณี ที่นักเขี ย นคนหนึ่ ง ฟ้ องร้ องเรื่ องการทาส าเนาและ
จัดเก็บเรื่ องที่เขาโพสต์บนเว็บไซต์ลงในหน่วยความจาแคชของในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกูเกิล แต่
การเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจาแคชนั้นเป็ นการทาสาเนาทั้งเว็บไซต์ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะ
เรื่ องใดหรื อข้อความใดเป็ นพิเศษ ศาลตัดสิ นให้การเก็บข้อมู ลลงในหน่ วยความจาแคชเพื่ อการ
ค้นหาอย่างรวดเร็ วของกูเกิลเป็ นการใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ ศาลเปรี ยบเทียบกูเกิลกับผูใ้ ห้บริ การ
อิ นเทอร์ เน็ ตที่ ทาส าเนาของหน้าเว็บเพื่อแสดงต่ อผูใ้ ช้ ในกรณี ของผูใ้ ห้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตการ
จัดเก็บข้อมูลชัว่ คราวโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะส่ งต่อให้แก่ผใู ้ ช้ไม่ถือเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์
การแสดงสาเนาของส่ วนที่คดั ลอกมาจากหนังสื อหรื อเว็บไซต์เพื่อตอบสนองต่อคาค้นหาที่
ผูใ้ ช้ตอ้ งการ โดยส่ วนที่คดั ลอกมาเป็ นส่ วนสั้นๆ เป็ นการกระทาที่จดั อยูใ่ นลักษณะการใช้สิทธิ ของ
ผูอ้ ื่นโดยชอบ ซึ่ งช่ วยให้สามารถค้นหาเว็บไซต์ที่มีส่วนของข้อความนั้นได้และเป็ นประโยชน์ต่อ
เว็บไซต์น้ นั ๆ เอง โดยส่ วนใหญ่แล้ว เว็บไซต์ที่เสิ ร์จเอ็นจินสาเนาหรื อคัดลอกข้อความมามักเป็ น
เว็บสาธารณะและสร้ า งขึ้ นเพื่อให้ค นทัว่ ไปได้อ่า นเนื้ อหาในเว็บ บริ การค้นหาเว็บมี คุ ณค่ า และ
ประโยชน์มหาศาล เป็ นนวัตกรรมและเครื่ องมือใหม่ที่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมโดยทา
ให้ทุกคนจากทุกมุมของประเทศและทัว่ โลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เสมอเหมือนกัน
ธุ รกิ จต่าง ๆ ยังประโยชน์ให้แก่ เสิ ร์จเอ็นจิ น ในทานองเดี ยวกันเสิ ร์จเอ็นจิ นก็ขบั เคลื่ อน
ธุ รกิ จต่าง ๆ เช่ นกัน เสิ ร์จเอ็นจินได้รายได้จากการโฆษณา การทาสาเนาของเสิ ร์จเอ็นจินประสบ
ความสาเร็ จในเชิ งพาณิ ชย์ การแสดงสาเนาของส่ วนที่ คดั ลอกมาอาจมี ผลกระทบต่อรายได้ข อง
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เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ในบางสถานการณ์ ธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์อาจสู ญเสี ยรายได้ค่าสมาชิ กของนิ ตยสารหรื อ
หนังสื อพิมพ์เมื่อผูใ้ ช้สามารถใช้เสิ ร์จเอ็นจินค้นหาภาพหรื อข้อความบางส่ วนได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงิน
ซื้ อสื่ อสิ่ งพิมพ์น้ นั ๆ หลังจากถูกฟ้ องร้ องและแพ้คดี กูเกิ ลเจรจาทาสัญญากับธุ รกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ให้
ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการทาสาเนาและแสดงข้อความและรู ปภาพ
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2005 กูเกิลยังถูกบริ ษทั เพอร์ เฟ็ คเท็น (Perfect 10) ฟ้องร้องเรื่ องละเมิด
ลิ ขสิ ทธิ์ เพราะเสิ ร์จเอ็นจินของกูเกิ ลค้นหาและแสดงรายการลิ งค์ไปยังรู ปภาพของบริ ษทั ที่อยูบ่ น
เว็บ ไซต์อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ แสดงภาพดัง กล่ า ว ซึ่ งเป็ นการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ของบริ ษ ทั
ประเด็นฟ้ องร้ องก็คือการแสดงภาพย่อ (thumbnail) และการทารายการลิงค์ไปยังรู ปภาพที่ละเมิด
ลิ ขสิ ทธิ์ ไม่ใช่การใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ ส่ วนหนึ่ งก็เพราะกูเกิ ลมีรายได้จากเว็บละเมิดลิขสิ ทธิ์
นั้น ๆ ในปี ค.ศ. 2006 ศาลชั้นต้นสั่งห้ามกูเกิลแสดงภาพย่อของบริ ษทั เพอร์ เฟ็ คเท็น แต่วินิจฉัยว่ากู
เกิ ลไม่ได้ส่งเสริ มการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ของเว็บอื่ น ๆ เนื่ องจากการทารายการลิงค์ไปยังเว็บละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ ของกูเกิลเกิดขึ้นหลังจากการมีอยูข่ องเว็บนั้น ๆ (69) ผลการตัดสิ นนี้ มีผลกระทบอย่างมาก
ต่ออุตสาหกรรมบันเทิง นักถ่ายภาพมืออาชีพ และเสิ ร์จเอ็นจินต่าง ๆ
ในปี ค.ศ. 2007 ในการพิจารณาคดีของที่เกี่ยวข้องกับเพอร์ เฟ็ คเท็น อเมซอน และกูเกิล ศาล
พิจารณาตัดสิ นว่าการใช้ภาพของกูเกิ ลในการแสดงภาพย่อและไฮเปอร์ ลิงค์ (hyperlink) เป็ นส่ วน
หนึ่ ง ของการค้น หาภาพซึ่ งเป็ นการใช้สิ ท ธิ โ ดยชอบธรรมตามข้อ ยกเว้น การละเมิ ด (fair use)
เนื่องจากการใช้งานภาพมีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิม (transformative) มาก ทั้งยังเป็ นการ
สร้ างสรรค์วิธีการใช้งานภาพแบบใหม่ ๆ ต่อสาธารณะ จึงไม่ถือเป็ นการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ของเพอร์
เฟ็ คเท็นแต่อย่างใด ซึ่ งเป็ นการกลับคาตัดสิ นของศาลชั้นต้นแทบจะทั้งหมด (70) ทั้งนี้ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปั ญญาของสหรัฐอเมริ กาอนุ โลมให้มีการเปลี่ยนแปลงงานสร้างสรรค์ในทางที่จะทา
ไปสู่ ขอ้ มูลใหม่ การใช้ประโยชน์ในรู ปแบบใหม่ ความเข้าใจใหม่ สุ นทรี ยศาสตร์ ใหม่ หรื อมิติใหม่
ๆ ที่ลึกซึ้ งกว่าเดิม (71)
4.3.4. ห้ องสมุดออนไลน์
บริ ษทั ขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไมโครซอฟต์และกูเกิ ลมีความพยายามจากที่จะรวม
รวมทาดัชนี และให้บริ การค้นหาหนังสื อหรื อบทความออนไลน์ ทั้งที่มีลิขสิ ทธิ์ และไม่มีลิขสิ ทธิ์ ทั้ง
ที่เป็ นแบบดิจิทลั และต้องสแกนจากหนังสื อเป็ นเล่มๆ ทั้งนี้เป็ นการแข่งขันในการให้บริ การและแย่ง
ชิงตลาดใหม่ ๆ จากลูกค้า
ในปี ค.ศ. 2004 บริ ษทั กูเกิ ลประกาศร่ วมมือกับห้องสมุดและมหาวิทยาลัยชื่ อดังต่าง ๆ ใน
โครงการสแกนหนัง สื อและรวบรวมท าดัช นี ก ารค้น หาออนไลน์ การประกาศของกู เกิ ล ครั้ งนี้
ก่อให้เกิดประเด็นปั ญหาและผลกระทบเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ในวงกว้าง (72)
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สมาคมนักเขียน (Authors Guild) ของสหรัฐอเมริ กา เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงกาไรซึ่ งจัดตั้งขึ้น
โดยนักเขียนและเพื่อนักเขียน ให้บริ การคาแนะนาทางกฎหมายและธุ รกิจในการทาสัญญาเกี่ยวกับ
หนังสื อ สัญญาเกี่ ยวกับนิ ตยสารและวารสาร ประเด็นเกี่ ยวกับลิ ขสิ ทธิ์ การให้ใบอนุ ญาตใช้งาน
ลิขสิ ทธิ์ และเรื่ องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ (73) ในปี ค.ศ. 2005 สมาคมนักเขียนดังกล่าวฟ้ องร้ องกู
เกิลว่าทาสาเนาและเผยแพร่ หนังสื อลิ ขสิ ทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาต และในปี เดียวกันนั้นเอง สมาคม
สานักพิมพ์อเมริ กนั และห้าสานักพิมพ์ใหญ่ซ่ ึ งรวมแม็คกรอฮิลล์ (McGraw Hill) ก็ได้ฟ้องร้องกูเกิล
ในทานองเดียวกัน ในที่สุดกูเกิลยอมความและจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ ต่อเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ต่อมาในปี นั้น กูเกิล
ได้เปลี่ ยนชื่ อบริ การจากกูเกิ ลพริ นต์ (Google Print) เป็ นกูเกิ ลบุคเสิ ร์จ (Google Book Search) และ
ร่ วมมือกับสานักพิมพ์ ผูเ้ ขียน และห้องสมุดต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 2013 ฐานข้อมูลของกูเกิลรวมหนังสื อ
ที่สแกนมามากกว่า 30 ล้านเล่ม (72)
ในปี ค.ศ. 2006 บริ ษ ทั ไมโครซอฟต์เริ่ ม โครงการค้นหาหนัง สื อออนไลน์ (Live Search
Books) และสแกนหนังสื อจานวนหลายล้านเล่มซึ่ งเป็ นสาธารณสมบัติ (Public Domain) ที่รวบรวม
โดยห้องสมุดและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมกับหนังสื อที่ไม่มีลิขสิ ทธิ์ อื่น ๆ บนเว็บต่าง ๆ และทาให้
สามารถค้นหาได้ออนไลน์ นอกจากนี้ ไมโครซอฟต์ยงั สนับสนุนให้สานักพิมพ์ต่าง ๆ ส่ งหนังสื อมา
ให้ส แกนและจัด ท าดัช นี น าขึ้ น เว็บ ออนไลน์ โครงการดัง กล่ า วสแกนหนัง สื อ ไปได้ป ระมาณ
750,000 เล่ม และทาดัชนี บทความวารสารกว่า 80 ล้านเรื่ อง แต่ในปี ค.ศ. 2008 โครงการดังกล่าวได้
ปิ ดตัวลง แม้วา่ จะยังคงเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ (74)
ประเด็นทางกฎหมายและจริ ยธรรมปรากฏขึ้ นทุ กครั้ งที่ มี เทคโนโลยีใ หม่ ๆ ในการทา
สาเนาและการค้นหาเนื้ อหาต่าง ๆ ที่ซบั ซ้อนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อที่ผลิตขึ้นเพื่อทารายได้ เช่น
ภาพยนตร์ บริ ษทั เสิ ร์จเอ็นจินรวมทั้งกูเกิลเจรจาทาสัญญากับเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาส่ วนใหญ่
เพื่อให้สามารถแสดงสาเนาของส่ วนที่คดั ลอกมาหรื อให้บริ การรายการลิงค์ที่จดั เก็บข้อมูลนั้น ๆ ได้
เช่ น ภาพ ข่าว หรื อรายการโทรทัศน์ เป็ นต้น การกระทาเช่นนี้ เป็ นการยืนยันว่าบริ ษทั เสิ ร์จเอ็นจิน
ได้รั บ ประโยชน์ จ ากการใช้ ง านทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของบริ ษ ัท อื่ น และบริ ษ ัท เสิ ร์ จ เอ็ น จิ น
จ าเป็ นต้อ งได้รั บ การอนุ ญ าตเพื่ อ ให้ส ามารถท าส าเนาและแสดงทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาซึ่ งเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ และเป็ นสิ่ งที่ใช้ในการหารายได้ของบริ ษทั อื่นได้
4.4. ตัวอย่างการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ในบทย่อยนี้ นาเสนอตัวอย่างการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาที่สาคัญทั้งในและต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
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4.4.1. การลักลอบสาเนาทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการจาหน่ ายจานวนมากในระดับนานาชาติ
การดาเนิ นการเกี่ยวกับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศที่พฒั นาแล้วกระทากัน
อย่างมัน่ คงและต่อเนื่ อง แต่ในประเทศอื่น ๆ ที่เหลื อทัว่ โลกไม่ได้ดาเนิ นการอย่างเข้มงวด หลาย
ประเทศรับรองหรื อคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาซึ่ งรวมถึ งลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร และเครื่ องหมาย
การค้า แต่อย่างไรก็ตาม การปลอมแปลงเลียนแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการจาหน่ายจานวนมากยังพบเห็น
ได้ทวั่ โลก ตั้งแต่เสื้ อผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้า และยา
ผูจ้ าหน่ายสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ เหล่านี้ กระทาตนเป็ นเสมือนผูผ้ ลิ ตหรื อตัวแทนจาหน่ายสิ นค้า
จริ ง และหลอกลวงหาก าไรจากลู ก ค้า ที่ ส นใจในสิ นค้า ชื่ อดัง แต่ รู้ เท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ การท าส าเนา
ซอฟต์แวร์ เพลง และภาพยนตร์ เพื่อการจาหน่ายจานวนมากในประเทศต่าง ๆ ก็เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ ง
ของการกระทาดังกล่าวที่แอบอ้างรับผลประโยชน์แทนผูผ้ ลิตผูค้ ิดค้นหรื อผูพ้ ฒั นาตัวจริ ง
ธุ รกิ จผิดกฎหมายเช่ นนี้ ผลิ ต ขนส่ ง จัดหี บห่ อบรรจุภณ
ั ฑ์ จาหน่ ายสาเนาดิ สก์ หรื อจัดทา
เอกสารสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ โดยลอกเลียนแบบหรื อทาให้เหมือนกับสิ นค้าจริ ง ซึ่ งเป็ นการกระทาที่
ละเมิดทั้งกฎหมายลิขสิ ทธิ์ และเครื่ องหมายการค้า บางครั้งซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ รุ่น
ใหม่ฉบับละเมิดลิขสิ ทธิ์ ออกมาก่อนการออกจาหน่ายอย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ไมโครซอฟต์
หลายประเทศที่มีการกระทาดังกล่าวมักไม่มีอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อย่างจริ งจัง ทั้งยังไม่มี
โปรแกรมเมอร์ ทอ้ งถิ่นที่จะเรี ยกร้องความคุม้ ครองซอฟต์แวร์ เป็ นการยากที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
จะพัฒนาได้หากไม่สามารถได้ทุ นคื นจากการลงทุ นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยเหตุ ที่ผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบของการกระทาดังกล่าวอยูใ่ นอีกประเทศหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศที่ร่ ารวยกว่า อาจ
ทาให้ท้ งั รัฐบาลและประชาชนของประเทศที่มีการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ไม่มีแนวโน้มที่จะจัดการเพื่อลด
การกระทาดังกล่าว ลูกค้าอาจไม่คิดว่าการซื้ อสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ เป็ นการกระทาที่ผิดปกติ อีกทั้ง
สิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ ยงั หาได้ง่ายกว่าสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ อีกด้วย เศรษฐกิจไม่ดีและประชาชนยากจนเป็ น
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่มีกาลังซื้ อสิ นค้าลิขสิ ทธิ์
บริ ษ ัท ภาพยนตร์ บ างบริ ษ ทั ตั้ง ราคาขายดี วี ดี ภ าพยนตร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ ของตนค่ อ นข้า งต่ า ใน
ประเทศดังกล่าวเพื่อชักจูงให้ประชาชนของประเทศนั้น ๆ หันมาสนใจสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ ที่มีคุณภาพที่
ดีกว่า
ปั จจัยที่จะส่ งผลต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ได้แก่ วัฒนธรรม การเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิ จ รายได้ต่ า และการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา อย่างไรก็ดี หลายประเทศที่มี
การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาเริ่ มตระหนักว่า การขาดการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาฉุ ดรั้งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสื่ อสร้ างสรรค์ต่าง ๆ ในประเทศของตน และเริ่ มร่ วมมือที่จะเพิ่มการคุ ม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
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ในปี ค.ศ. 1990 รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านร่ างกฎหมายสิ ทธิ ในทรัพย์สินทาง
ปั ญญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ ทธิ ในงานของต่างชาติ อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกก็ไม่ได้บงั คับใช้กฎหมาย
อย่างจริ งจังนัก มีรายงานการทาสาเนาซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในโรงงานของรัฐบาลเอง รัฐบาล
ของสหรัฐอเมริ กากดดันให้รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนบังคับใช้กฎหมายลิขสิ ทธิ์ โดยการ
ขู่วา่ จะเก็บภาษีศุลกากรสิ นค้านาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในอัตราสู ง อย่างไรก็ตาม สุ ดท้าย
แล้ว ภาระในการจ่ายภาษีตามกฎหมายกลับตกเป็ นของบริ ษทั ส่ งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
และลูกค้าชาวสหรัฐอเมริ กาเองที่ซ้ื อสิ นค้านาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี ค.ศ. 1996 รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พยายามดาเนินการเพื่อลดปั ญหาการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ดงั กล่าว แต่การดาเนิ นการควบคุมบางอย่างกลับคุกคามต่อเสรี ภาพในการแสดงออก
ในบางประเทศ เช่น ห้ามนาเข้าอุปกรณ์ผลิตซี ดีโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากรัฐบาล และทุกการผลิตซี ดี
ต้องลงทะเบี ย นกับ รั ฐ บาล เป็ นต้น ในปั จจุ บ นั เมื่ อเศรษฐกิ จ ของประเทศเติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว
สาธารณรั ฐประชาชนจี นเริ่ มสามารถลดการผลิ ต จาหน่ าย และการใช้ประโยชน์สินค้าที่ ละเมิ ด
ลิขสิ ทธิ์ อย่างได้ผล และเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น
4.4.2. กรณีการแลกเปลีย่ นไฟล์เพลงของแน็บสเตอร์
แน็บสเตอร์ (Napster) เปิ ดเว็บไซต์ใ ห้บริ การส าเนาเพลงในรู ปแบบของไฟล์เอ็มพี ส าม
(MP3) ซึ่งเป็ นไฟล์เสี ยงที่มีรูปแบบบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลงเป็ น 10-12 เท่าของไฟล์เสี ยงทัว่ ไป
แก่ ผูใ้ ช้ในปี ค.ศ. 1999 และเป็ นที่ นิยมมาก หลังจากเปิ ดบริ การได้หนึ่ งปี มี ผูใ้ ช้บริ การมากกว่า 50
ล้านคน และให้บริ การแลกเปลี่ยนไฟล์เอ็มพีสามจานวนเกื อบ 100 ล้านไฟล์ ผูใ้ ช้บริ การของแน็บ
สเตอร์ ทาสาเนาและเผยแพร่ เพลงที่ มีลิขสิ ทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาต แน็ บสเตอร์ ถูกฟ้ องร้ องเรี ย ก
ค่าเสี ยหายจากการละเมิดลิขสิ ทธิ์ โดยหลายบริ ษทั และบริ ษทั ผูฟ้ ้องร้องเป็ นฝ่ ายชนะ (2)
ความสาคัญของคดี แน็บสเตอร์ คือ มีผูเ้ ข้าร่ วมในกิ จกรรมที่ผิดกฎหมายของเว็บไซต์แน็บ
สเตอร์ เป็ นจานวนมาก ทั้งยังเป็ นการท้าทายการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย การทาสาเนาเพลงผ่าน
เว็บไซต์ของแน็ บสเตอร์ ไม่ใช่ การใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่ นโดยชอบ แม้ว่าจะมี การแลกเปลี่ ยนไฟล์เพื่ อ
นาไปใช้เป็ นการส่ วนตัว ไม่ใช่การค้า แต่คาว่าความเป็ นส่ วนตัวนี้ไม่ได้หมายรวมถึงการแบ่งปั นเพื่อ
แลกเปลี่ ยนไฟล์กบั ผูใ้ ช้บริ การอื่น ๆ เป็ นจานวนมากที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน ดังที่ปรากฏในกรณี ของ
แน็บสเตอร์ และท้ายที่สุด การแลกเปลี่ยนไฟล์เพลงในเว็บไซต์แน็บสเตอร์ ส่งผลกระทบต่อตลาด
ของเพลงเหล่านั้น บางคนกล่าวว่านับตั้งแต่มีเว็บไซต์แน็บสเตอร์ พวกเขาไม่เคยซื้ อซี ดีเพลงใหม่อีก
เลย (2)
แม้แน็บสเตอร์ อา้ งว่าเว็บไซต์ของตนประพฤติตวั เหมือนเสิ ร์จเอ็นจินที่ให้บริ การข้อมูลว่า
ไฟล์ใดอยู่บนเครื่ องใด ไม่ได้ทาสาเนาเพลงลิ ขสิ ทธิ์ ไว้บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของเว็บแต่อย่างใด
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และผูใ้ ช้บริ การเรี ยกใช้ซอฟต์แวร์ แบบเพียร์ ทูเพียร์ กระทาการดาวน์โหลดไฟล์เพลงจากฮาร์ ดดิ สก์
ของผูใ้ ช้คนอื่นเอง แต่ในที่สุดศาลสั่งให้แน็บสเตอร์ หยุดการให้บริ การข้อมูลที่อยูข่ องเพลงที่ละเมิด
ลิ ขสิ ทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาต และแม้ว่าแน็บสเตอร์ จะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการสาเนาเพลง แต่ก็
ยังคงเป็ นธุ รกิ จที่ คาดหวัง ว่าการให้บ ริ การรายการที่ อยู่ข องเพลงเพื่ อการสาเนาเพลงโดยไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่าย จะดึงดูดผูใ้ ช้บริ การเพื่อการแสวงผลกาไรในรู ปแบบอื่น ศาลระบุวา่ แน็บสเตอร์ ส่งเสริ ม
และช่ วยเหลื อในการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ โดยรู ้ อยู่แก่ใจ หลังจากที่พยายามสร้ างรายการที่ อยู่ของเพลง
ใหม่ตามคาสั่งศาลโดยไม่ประสบความสาเร็ จ แน็บสเตอร์ ก็ได้ปิดบริ การ บริ ษทั อื่นเข้าซื้ อชื่ อแน็บ
สเตอร์และให้บริ การเพลงออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย (2)
เหตุใดแน็บสเตอร์ หรื อเว็บไซต์ทานองเดียวกันจึงเป็ นที่นิยมอย่างมาก หลายคนมักบอกว่า
เป็ นเพราะสามารถฟังเพลงได้ฟรี ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ผูฟ้ ังสามารถเลือกเพลงเฉพาะที่ตอ้ งการฟั งได้
โดยไม่ตอ้ งจ่ายเพื่อซื้ อทั้งซี ดี ผูฟ้ ั งสามารถลองฟั งเพลงดูก่อนว่าชอบหรื อไม่ ในเว็บของแน็บสเตอร์
ให้บริ การเพลงจากหลากหลายค่าย ไม่จากัดอยูท่ ี่ค่ายใดค่ายหนึ่ ง ผูฟ้ ังสามารถค้นหาเพลงที่อาจไม่มี
วางขายเนื่ องจากขาดตลาดหรื อเลิกผลิตแล้ว การดาวน์โหลดและเล่นเพลงออนไลน์สามารถกระทา
จากที่ไหนก็ได้โดยสะดวก ผูฟ้ ั งไม่จาเป็ นต้องมีซีดีอยูก่ บั ตัว ไม่ตอ้ งดู แลหรื อคอยเก็บซี ดี เว็บไซต์
แน็บสเตอร์ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง นักร้อง นักดนตรี และผูส้ ร้างสรรค์งานเพลง ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถแช็ตหรื อคุยกันทางออนไลน์กบั ผูใ้ ช้บริ การคนอื่นในขณะที่กาลังดาวน์โหลดเพลง โดยสรุ ป
แล้ว แน็ บสเตอร์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ หลากหลายในการนาเสนอบริ การที่ สะดวกและยืดหยุ่น
นอกเหนื อจากบริ การรายการเพลงฟรี ผูใ้ ช้บริ การยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนี ยมการใช้เว็บเพื่อแลกกับ
บริ การในลักษณะที่คล้ายคลึงกับเว็บไซต์ของแน็บสเตอร์ (2)
ค่ายเพลงต่าง ๆ ไม่ค่อยจะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และคาดหวังให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อซี ดีจาก
ร้านค้าหรื อสั่งจากทางเว็บแล้วรออีกสองสามวันกว่าจะได้รับซี ดีทางไปรษณี ย ์ นอกจากนี้ ยังลังเลที่
จะยินยอมให้มีการเผยแพร่ เพลงในรู ปแบบไฟล์ที่ง่ายต่อการทาสาเนา
ในทานองเดียวกัน หลายคนเริ่ มโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆจากรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์
เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ มีปฏิ กิริยาเช่ นเดี ยวกับค่ายเพลงที่ไม่ค่อยจะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ พวกเขาไม่
สามารถเข้าใจหรื อยอมรับได้วา่ ผูช้ มชอบและต้องการชมเฉพาะส่ วนที่เป็ นจุดเด่น หรื อมุขตลกของ
รายการหรื อภาพยนตร์ ไม่ใช่ท้ งั รายการหรื อทั้งเรื่ อง นอกจากนี้ การโพสต์คลิปสั้นๆเช่ นนี้ ยังเป็ น
การประชาสัมพันธ์รายการหรื อภาพยนตร์ที่มาของคลิปอีกด้วย
4.4.3. กรณีการแลกเปลีย่ นวิดีโอ
ในอดีต ไฟล์เพลง ภาพ และวิดีโอมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่ งผ่านไปในอินเทอร์ เน็ตอย่าง
สะดวกรวดเร็ ว ไม่มีเครื่ องมือสาหรับฟั งเพลงบนคอมพิวเตอร์ หรื อหากมีก็ยงุ่ ยากไม่สะดวกในการ
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ใช้งาน แต่ในปั จจุบนั ราคาของอุปกรณ์ถ่ายและบันทึกภาพและวิดีโอ อุปกรณ์อดั เสี ยงและเล่นเพลง
มีราคาถูกลงมาก จนบุคคลทัว่ ไปสามารถมีไว้ในครอบครองและใช้งานได้อย่างสะดวก เช่น ไอพอด
(iPod) เครื่ องเล่นเพลงแบบพกพาขนาดเล็กสามารถพกพาไปมาได้สะดวกและสามารถบรรจุเพลง
ได้เ ป็ นจ านวนมาก ไอโฟน (iPhone) เป็ นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ที่ ส ามารถใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
มัลติมีเดียได้ เช่น ส่ งเอสเอ็มเอส ส่ งอีเมล ท่องอินเทอร์ เน็ต ค้นหาแผนที่ ฟังเพลง และอื่น ๆ อีกทั้ง
ยังมีกล้องถ่ายภาพและวิดีโอ การทาสาเนาเพลงและวิดีโอกระทาได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ ว ราคาถู ก
และเป็ นที่แพร่ หลายทัว่ ไป ทาให้หลายกลุ่มแลกเปลี่ ยนไฟล์งานลิ ขสิ ทธิ์ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและ
สาเนาเพื่อจาหน่ายเป็ นจานวนมาก
เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น เครื่ องมือตัดต่อไฟล์เสี ยงและวิดีโอ เว็บไซต์สาหรับแลกเปลี่ยนไฟล์
เพลง ภาพ และวิดีโอ ทั้งในเว็บไซต์ทวั่ ไป เว็บยูทูบ (You Tube) และเว็บไซต์สังคมออนไลน์ต่าง ๆ
ทาให้สมาชิ กสามารถเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนงานสร้ างสรรค์หรื อสื่ อบันเทิงซึ่ งกันและกันโดยไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
วิดีโอที่โพสต์บนเว็บเริ่ มจากบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บนั ทึกโดยกล้องวิดีโอ และเว็บไซต์
ที่ อนุ ญาตให้ผูใ้ ช้โพสต์วิดี โ อเริ่ ม จากยูทู บ (YouTube) และมายสเปซ (MySpace) จนถึ งปั จจุ บ ัน
วิดีโอที่ถ่ายโดยมือสมัครเล่นยังคงมีสัดส่ วนจานวนที่สูงในเว็บสาหรับแลกเปลี่ ยนวิดีโอดังกล่ าว
เครื่ องมือปรับแต่งวิดีโอที่ทนั สมัยและสร้างสรรค์ทาให้เกิดงานใหม่ ๆ มากมายจากการสร้างหรื อตัด
ต่อคลิ ปวิดีโอจากภาพยนตร์ คอนเสิ ร์ต รายการโทรทัศน์ หรื อการผสมผสานดนตรี เข้ากับสื่ อภาพ
และวิดีโอซึ่ งมี องค์ประกอบของงานดังกล่าวมาจากงานลิ ขสิ ทธิ์ และมักถู กนามาใช้โดยไม่ไ ด้รับ
อนุ ญาต หลายคนมัก โพสต์ส่ วนของรายการโทรทัศ น์ หรื อวิดีโอโฆษณาอื่ น ๆ ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ โดย
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์
การโพสต์วิดีโอบนเว็บ ของมือสมัค รเล่ นส่ วนใหญ่ ไ ม่มี ผลตอบแทนใด ๆ บางครั้ งมื อ
สมัครเล่นก็สร้างสรรค์งานบันเทิงใหม่ ๆ เช่น สร้างคลิปสั้นๆจากบางส่ วนของงานขนาดใหญ่โดย
อาจอยูภ่ ายในของเขตของการใช้งานลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ แม้วา่ ขอบเขตข้อจากัดของสัดส่ วน
งานที่สามารถสาเนาได้จะไม่ชดั เจนก็ตาม
การร้ องเพลงแบบลิปซิ งค์ (Lip Synch) เป็ นการแสดงที่ผูแ้ สร้งร้ องขยับปากในลักษณะที่
ตรงกับการออกเสี ยงคานั้น ๆ ตามจังหวะของเพลง อาจจัดว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ได้ เพราะนาทั้ง
เพลงมาใช้ประโยชน์และแสดงในที่สาธารณะ แม้วา่ อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ วนแบ่งในตลาดซื้ อ
ขายสื่ อของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ แต่ก็มีการเก็บเงินค่าเข้าชมซึ่ งถือเป็ นการใช้ประโยชน์หรื อหารายได้จาก
งานลิขสิ ทธิ์ น้ นั ๆ
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การโพสต์วิดีโอขนาดยาวหรื อทั้งหมด มักไม่ใช่ การใช้งานลิ ขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ ซึ่ ง
จะส่ งผลกระทบต่อตลาดของงานสร้ างสรรค์น้ นั เมื่อผูช้ มจานวนมากสามารถดู วิดีโอที่ ไม่ได้รับ
อนุญาตให้เผยแพร่ จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ได้ โดยปกติแล้ว เว็บแลกเปลี่ยนวิดีโอไม่ได้เก็บค่าธรรมเนี ยม
การดู วิดีโอ แต่มีรายได้จากโฆษณาที่ แนบไปกับวิดีโอที่ ผูใ้ ช้ดาวน์โหลดไปดู วิดีโอเป็ นเพียงตัว
ดึงดูดผูใ้ ช้ให้มาเยีย่ มชมเว็บเท่านั้น
การทาสาเนาและเผยแพร่ ไฟล์เพลงและวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุ ญาตเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น
เรื่ อยๆในเว็บ ยอดขายดนตรี ได้ลดลงอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ค.ศ. 2000 บริ ษทั ต่าง ๆ สู ญเสี ยรายได้ที่เคย
มีและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินทางปั ญญาของตน
เมื่ อตรวจพบการละเมิ ดทรั พ ย์สิ นทางปั ญญา ปฏิ กิ ริย าแรกของบริ ษ ทั ในอุ ตสาหกรรม
บันเทิ ง คื อ ส่ ง ใบแจ้ง เตื อนการละเมิ ดแก่ ผูก้ ระท าผิด แต่ วิธี ก ารนี้ ย งั ไม่ เป็ นที่ พ อใจของทุ ก ฝ่ าย
นอกจากนี้ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ มกั ตีความหลักการการใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบให้มีขอบเขตแคบกว่าที่
ควรจะเป็ น และมักส่ งใบแจ้งเตือนการละเมิด แม้ในความเป็ นจริ งแล้ว การกระทาดังกล่าวอาจจัดเข้า
อยู่ในหลักการการใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่ นโดยชอบก็ได้ ในบางครั้ ง การส่ งใบแจ้งเตื อนการละเมิ ดอาจ
คุ กคามต่อเสรี ภาพในการแสดงออกและการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรมได้ มากกว่าครึ่ งหนึ่ ง
ของใบแจ้งเตือนที่ส่งถึงกูเกิลมาจากคู่แข่งทางการค้าของเว็บไซต์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิ ทธิ์ น้ นั
ๆ
ผูด้ ู แลเว็บส่ วนใหญ่มกั อนุ โลมตามความต้องการของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมบันเทิง ทั้งนี้
เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ยังไม่พอใจที่จะต้องค้นหาเว็บไซต์ที่กระทาการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ และคอยส่ งใบแจ้ง
เตือนการละเมิดอยูต่ ลอดเวลา การกระทาเพื่อกาจัดทุกอย่างที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิ ทธิ์ นั้น
เป็ นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผูส้ ร้างสรรค์งานใหม่ต่อ
ยอดจากงานลิ ข สิ ท ธิ์ โดยทัว่ ไปไม่ ท ราบว่า จะติ ด ต่ อ เจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เพื่ อขออนุ ญ าตได้อย่า งไร
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการใบอนุญาตเป็ นภาระอย่างมากต่อทั้งบริ ษทั ในอุตสาหกรรมบันเทิง
และผูใ้ ช้งานเอง ทั้งนี้ ผูใ้ ช้งานและเว็บไซต์แลกเปลี่ยนงานสร้างสรรค์ตอ้ งการเก็บงานที่เป็ นที่นิยม
บนเว็บ
เว็บไซต์บริ การฟรี วิดีโอ เช่น ยูทูบ มายสเปซ เป็ นต้น จัดเก็บและให้บริ การวิดีโอที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เป็ นจานวนมาก ฝ่ ายที่ไม่เห็นด้วยและสู ญเสี ยผลประโยชน์มีความเห็ นว่า
เว็บไซต์เหล่านี้ ควรรับผิดชอบในการคัดกรองวิดีโอที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ออกไป ภาระในการดาเนิ นการ
ตรวจสอบการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ไม่ควรเป็ นของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ฝ่ ายเว็บไซต์บริ การฟรี วิดีโออ้างว่าได้
ทาตามกฎหมายแล้ว และบางครั้งบริ ษทั โฆษณาก็อปั โหลดวิดีโอประชาสัมพันธ์งานสร้างสรรค์ของ
ตนในเว็บไซต์บริ การฟรี วดิ ีโอดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงเป็ นการยากที่จะแยกแยะว่าการโพสต์วา่ ละเมิด
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ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อไม่ ผูใ้ ช้เว็บ บางคนระบุ ว่า การได้ฟั ง วิดี โ อและเพลงใหม่ ใ นยูทู บ ช่ วยให้ส ามารถ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อวิดีโอและเพลงได้ง่ายขึ้ น บริ ษทั ยูทูบถู กยื่นใบแจ้งเตือนการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ และ
ฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในการเผยแพร่ งานลิขสิ ทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตโดยเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ หลาย
คนและหลายกลุ่ ม ยูทู บ เจรจาตกลงกับ เจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เพื่ อ เผยแพร่ ง านลิ ข สิ ท ธิ์ ให้ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย และในขณะเดี ยวกันก็พฒั นาปรับปรุ งซอฟต์แวร์ คดั กรองงานลิ ขสิ ทธิ์ อย่างไรก็ตาม ใน
บางครั้ง แม้ได้มีการเอาคลิปวิดีโอละเมิดลิขสิ ทธิ์ ออกไปแล้ว แต่ก็จะมีใครบางคนนาคลิปวิดีโอนั้น
กลับขึ้นเว็บยูทูบอีก ผลการตัดสิ นคดีละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ของยูทูบยังไม่ถึงที่สุด หากผลที่สุดออกมา จะ
เป็ นกรณี ตวั อย่างให้กบั เว็บอื่น ๆ ที่มีบริ การในลักษณะเดียวกัน เช่น เฟสบุค ทวิตเตอร์ เป็ นต้น
หลายเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ วดิ ีโอที่ทาสาเนาอย่างผิดกฎหมาย บางเว็บไซต์อา้ งว่า
เว็บเพียงแสดงรายการเชื่ อมโยงไปยังเว็บอื่นที่ ให้บริ การรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ อื่น ๆ ซึ่ ง
เว็บให้บริ การดังกล่าวบางเว็บก็ต้ งั อยูใ่ นต่างประเทศ สมาคมภาพยนตร์ ของสหรัฐอเมริ กา (Motion
Picture Association of America)ได้พยายามฟ้ องร้ องเว็บไซต์ดงั กล่าวและยังผลให้หลายเว็บไซต์ที่
ให้บริ การเผยแพร่ วดิ ีโอที่ทาสาเนาอย่างผิดกฎหมายต้องปิ ดเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อเว็บไซต์ แต่ผลสัมฤทธิ์ ที่
ได้น้ นั ค่อนข้างจากัด มีรายงานว่าการจราจรเครื อข่าย (Network Traffic) ของเว็บไซต์เผยแพร่ วิดีโอ
ยังคงเท่าเดิม แม้ได้ปิดบริ การเซิ ร์ฟเวอร์ หลักแล้ว และแม้ปิดเว็บไซต์หนึ่ ง เว็บไซต์ใหม่ที่มีลกั ษณะ
เดียวกันก็เกิดขึ้นได้อีกเช่นกัน
วิธีการในการได้มาและใช้ประโยชน์สื่อออนไลน์ไม่ได้จากัดอยูแ่ ค่การสาเนาโดยไม่ได้รับ
อนุ ญาต บริ การแลกเปลี่ ยนภาพยนตร์ และเพลงโดยไม่ได้รับอนุ ญาตมักดาเนิ นการ “ใต้ดิน” หรื อ
ดาเนินการในประเทศอื่น ๆ ที่ยงั ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา หลายคนยังคงเยี่ยม
ชมเว็บไซต์และใช้บริ การเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมบันเทิงก็ยงั คงต่อสู ้และพยายามบังคับ
ใช้กฎหมายกับผูท้ าสาเนาและจาหน่ายสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ รายใหญ่
4.4.4. กรณีการละเมิดลิขสิ ทธิ์งานวรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทย
การละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ งานวรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทย มีวิวฒั นาการ
ดังต่อไปนี้ (75)
1. ในช่วงแรก ในช่วงที่ระบบอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยยังไม่เป็ นที่นิยมและค่าใช้
บริ การอินเทอร์ เน็ตยังมีราคาสู ง การละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ในช่ วงนี้ จะเป็ นการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
และเกมที่ทางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องเดียว มีลกั ษณะการละเมิดที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน โดย
วิธีการทาซ้ าโปรแกรมลิขสิ ทธิ์ และนาออกจาหน่ ายตามแหล่งที่มีการจาหน่ายสิ นค้าละเมิดลิ ขสิ ทธิ์
เช่น ตลาดสะพานเหล็ก หรื อ ตลาดคลองถม หรื อในพันธุ์ทิพย์ ในราคาที่ต่ากว่าสิ นค้าที่ถูกลิขสิ ทธิ์
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2. ต่อมาเมื่ อระบบอิ นเทอร์ เน็ ตในประเทศไทยเริ่ มเป็ นที่ นิยมมากขึ้ นแต่ค่าบริ ก าร
อินเทอร์เน็ตยังคงมีราคาแพง และยังไม่มีบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง เริ่ มมีการเปิ ดให้บริ การเกม
ออนไลน์เชิ งพาณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นเกมคอมพิวเตอร์ ที่ผูเ้ ล่นสามารถเข้าเล่นเกมได้พร้ อมๆกันจานวนมาก
จากสถานที่ต่าง ๆ โดยการติดตั้งโปรแกรมเกมออนไลน์ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตน และเชื่ อมต่อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตไปยังเครื่ องแม่ข่าย โดยผ่านหมายเลขที่อยูไ่ อพี
ของเครื่ องแม่ข่ายที่กาหนดไว้ในการเก็บค่าบริ การในการเล่นเกมออนไลน์ และใช้วิธีเติมเวลาเล่น
เกมผ่านบัตรเติมเงิ นในลักษณะเดี ยวกับบัตรเติมเงิ นโทรศัพท์มือถื อ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดธุ รกิ จใหม่คือ
ร้ า นให้ บ ริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต และเกมออนไลน์ โ ดยการเรี ยกเก็ บ ค่ า ชั่ ว โมงการใช้ ง านเครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ต การละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ เกมออนไลน์ ในยุค นี้ เป็ นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะการเผยแพร่ เกมออนไลน์ใ นร้ า น โดยไม่ชาระค่าเผยแพร่ แก่
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ หรื อตัวแทนผูไ้ ด้รับมอบสิ ทธิ จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
3.
การละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ โดยการติดตั้งเซิ ร์ฟเวอร์ เกมโดยไม่ได้รับอนุ ญาตในประเทศ
ไทยเกิ ด ขึ้ นในราวปี พ.ศ. 2547 – 2548 เมื่ อ เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต และระบบเครื อข่ า ยมี
ความก้าวหน้าขึ้น ประกอบกับราคาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีราคาถูกลง ทาให้
ผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย และอินเทอร์ เน็ต ได้ดดั แปลงแก้ไขระบบให้บริ การ
เกมออนไลน์และจาลองระบบการให้บริ การเกมออนไลน์ โดยการสร้างเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
(Server) ให้บริ การเกมออนไลน์ข้ ึนเองโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ หรื อผูไ้ ด้รับอนุ ญาต
ให้ใ ช้สิ ท ธิ์ ในประเทศไทย อาจเรี ย กได้ว่า ให้บริ ก ารเซิ ร์ฟ เวอร์ เถื่ อ น โดยเกมออนไลน์ที่ มี ก าร
ให้บริ การเซิ ร์ฟเวอร์ เถื่ อนมากที่ สุ ดในช่ วงดังกล่ า ว ได้แก่ เกมแร็ คนาร็ อกออนไลน์ (Ragnarok
Online) ซึ่งเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ที่ไม่ซบั ซ้อนมากนัก โดยให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง ทาหน้าที่
เป็ นเครื่ องแม่ข่าย (Server) ส่ วนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น ๆ ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องลูกข่ายปลายทาง
(Client) เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ภายในร้ า นดัง กล่ า ว จะสามารถให้บริ ก ารเกมออนไลน์ภายในร้ าน
ร่ วมกันได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีระบบเครื อข่ายยังทาให้ร้านบริ การอินเทอร์ เน็ตบางร้ านที่ เปิ ด
ให้บริ การเซิร์ฟเวอร์เถื่อน สามารถเชื่อมต่อระบบเซิ ร์ฟเวอร์ เข้ากับระบบเครื อข่ายของร้านให้บริ การ
อินเทอร์ เน็ตข้างเคี ยง เพื่อให้เป็ นระบบเดี ยวกัน และส่ งผลให้ผูเ้ ล่ นสามารถเล่ นเกมออนไลน์ได้
พร้ อมกันจานวนมากยิ่ง ขึ้ น เมื่ อมี การตรวจสอบที่ เข้มงวดขึ้ น การให้บริ การเซิ ร์ฟ เวอร์ เถื่ อนใน
ลักษณะนี้จึงลดน้อยลงไปในที่สุด
4. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็ นต้นมา ระบบให้บริ การอินเทอร์ เน็ตมี ความก้าวหน้ามาก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยมี บ ริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง (High Speed Internet) และบริ การศู น ย์ข้อ มู ล
อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Data Center หรื อ IDC) โดยผู ้ใ ห้ บ ริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Service

184
Provider หรื อ ISP) ผูพ้ ฒ
ั นาระบบเซิ ร์ ฟ เวอร์ เ ถื่ อ นได้คิ ด ค้น และสร้ า งระบบเซิ ร์ ฟ เวอร์ เ ถื่ อ นที่
สามารถรองรั บผูเ้ ล่นจานวนมากยิ่งขึ้ นและจากหลายสถานที่ มากยิ่งขึ้น โดยการนาเครื่ องแม่ ข่าย
เซิ ร์ฟเวอร์เถื่อนของตนเองไปไว้ที่ศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์ เน็ตโดยผ่านบริ การพื้นที่เช่า (Co-location) ซึ่ง
เป็ นบริ ก ารที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ทัว่ ไปอยู่แล้ว ผูท้ ี่ ประสงค์จะเล่ น เกม
ออนไลน์ติดตั้งโปรแกรมเกมออนไลน์ที่มีลิขสิ ทธิ์ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตน แต่เชื่ อมต่อผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตไปยังเครื่ องแม่ข่ายที่วางไว้ที่ศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์ เน็ต แทนที่เป็ นเครื่ องแม่ข่ายของ
ผูใ้ ห้บริ การที่ถูกต้อง โดยผูใ้ ห้บริ การเซิ ร์ฟเวอร์ เถื่ อนจะเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้ผเู ้ ล่นดาวน์
โหลดโปรแกรมดังกล่าวไปติดตั้งเพิ่มเติมจากโปรแกรมที่มีลิขสิ ทธิ์ ซึ่งจะเปลี่ยนหมายเลขที่อยูไ่ อพี
(IP Address) ปลายทาง จากหมายเลขที่ อยู่ไ อพี ข องเครื่ อ งแม่ ข่ า ยของผูใ้ ห้ บ ริ ก ารที่ ถู ก ต้อ งเป็ น
หมายเลขที่อยูไ่ อพีของเครื่ องแม่ข่ายของเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เถื่อน
5.
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั วิทยาการทางด้านเทคโนโลยีมีความทันสมัยมาก
ยิง่ ขึ้น การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในยุคนี้ เป็ นการแก้ไขและดัดแปลงข้อมูลในเครื่ องแม่ข่าย ผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ น
คอมพิวเตอร์ ได้พฒั นาโปรแกรมช่ วยเสริ มการเล่นเกมเพื่อให้ผูเ้ ล่นสามารถสะสมคะแนนได้มาก
กว่า เดิ ม โดยท าให้ โ ปรแกรมเกมออนไลน์ ท างานประมวลผลผิ ด เพี้ ย นไปจากปกติ โดยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบเครื อข่าย และเป็ นการรบกวนการทางานของเครื อข่ายให้ทางานผิดไป
จากเดิม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ คือ
• โปรแกรมที่ ท าให้ โ ปรแกรมเกมออนไลน์ ท างานในลัก ษณะเหมื อ นหุ่ น ยนต์
(Robot) หรื อเรี ยกสั้นๆว่า บอท (Bot) เช่น กาหนดให้ตวั ละครภายในเกมออนไลน์
ของผูเ้ ล่นที่ใช้โปรแกรมช่วยเสริ มการเล่น ทากิจกรรมที่กาหนดไว้ซ้ าๆ เช่น ต่อสู ้
กับศัตรู ซ้ าๆตลอดเวลาโดยไม่หยุด
• โปรแกรมที่ ทาให้โปรแกรมเกมออนไลน์แสดงผลมากกว่าปกติ โดยโปรแกรม
ประเภทนี้จะดักรับข้อมูลและแก้ไขข้อมูลที่ส่งจากเครื่ องลูกข่ายไปยังเครื่ องแม่ข่าย
เพื่อให้เครื่ องแม่ข่ายประมวลผลและส่ งข้อมูลกลับมาแสดงผลที่เครื่ องลูกข่ายทุก
เครื่ องที่อยู่ในเครื อข่ายเดี ยวกัน ซึ่ งการแสดงผลจะผิดเพี้ยนตามข้อมูลที่ได้แก้ไข
และส่ งผลกระทบต่อทุกเครื่ องที่อยูใ่ นเครื อข่าย
ในยุค ที่ 5 นี้ มี อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เกิ ดขึ้ นจานวนมาก ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ นการ
หลอกลวง เช่น
• การหลอกขายเงินภายในเกม หรื อเงินเอ็ม (M หรื อ million) หรื อสิ่ งของภายในเกม
(Item) ต่าง ๆ โดยผูข้ ายหลอกลวงผูซ้ ้ื อให้ชาระค่าซื้ อเงินเอ็มหรื อสิ่ งของภายในเกม
แล้วไม่ส่งของให้ เป็ นต้น
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• การหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ งชื่ อ บัญชี ผใู ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (password)
โดยการสร้างเว็บไซต์หลอกว่าจะแจกโปรแกรมบอทฟรี โดยให้กรอกชื่อบัญชีผใู ้ ช้
และรหัสผ่าน เพื่อจะจัดส่ งโปรแกรมบอทให้ แต่เมื่อเจ้าของเว็บไซต์ได้ชื่อ บัญชี
ผูใ้ ช้และรหัสผ่า นไปแล้ว ก็ จะเปลี่ ย นแปลงรหัสผ่า น ท าให้เจ้า ของบัญชี ผูใ้ ช้ที่
แท้จริ งไม่สามารถใช้บญั ชี ผูใ้ ช้ดงั กล่าวได้ และนาเงิ นเอ็มและสิ่ งของภายในเกม
ออกไปจากบัญชี ผใู ้ ช้น้ นั ไปจาหน่ายเป็ นเงินจริ งต่อไป หรื ออาจนาบัญชีผใู ้ ช้น้ นั ๆ
ไปขายก็ได้
4.5. ประเด็นเกีย่ วกับทรัพย์สินทางปัญญา
ประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา มีดงั ต่อไปนี้
4.5.1. ปัญหาในการบังคับใช้ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
บุคคลทัว่ ไปมักไม่ทราบหรื อไม่ใส่ ใจเรื่ องลิ ขสิ ทธิ์ กฎหมายเกี่ ยวกับลิ ขสิ ทธิ์ มุ่งเน้นเรื่ อง
สิ ทธิ และความคุม้ ครองของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ แต่องค์กรวิชาการและวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดต่าง ๆ
กลับคัดค้านกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกิ นไปที่อาจลดทอนการเข้าถึ งข้อมูลสาธารณะ ความท้าทายอยู่ที่
การรักษาผลประโยชน์ที่พึงได้รับของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ที่เข้าถึ งได้ง่ายบนเว็บ แต่ในขณะเดี ยวกันก็
ส่ งเสริ มให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่ต่อยอดจากงานเก่า
อุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ ซอฟต์แวร์ และสื่ อบันเทิงพยายามลดทอนการใช้งานหรื อเผยแพร่ งาน
ลิขสิ ทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหลากหลายวิธีดว้ ยกัน เช่น ใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจจับและขัดขวางการ
ทาสาเนา ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ และเหตุ ผลในการคุ ม้ ครองทรั พย์สินทางปั ญญาแก่
ประชาชน ฟ้องร้องคดีต่อศาล และเรี ยกร้องให้ออกกฎหมายที่เอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มของตน
ตัวอย่างหน่วยงานที่จ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ ของเพลงและวิดีโอ คือสายการบิน โดยเฉพาะในกรณี ที่
ฉายภาพยนตร์ หรื อให้บริ การเพลงในบริ การการบินระหว่างประเทศ (2) ผูส้ ร้างภาพยนตร์ ที่ใช้บท
ภาพยนตร์ จากหนังสื อจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ ให้แก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ หนังสื อแม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงบทไป
จากเดิมมากเพียงใดก็ตาม ในทานองเดียวกัน ศูนย์การค้า ร้านอาหาร บาร์ และร้านคาราโอเกะต่าง
ๆ ควรจ่ายค่าธรรมเนียมของลิขสิ ทธิ์ ของเพลงที่เปิ ดให้ลูกค้าฟัง หรื อวิดีโอที่เปิ ดให้ลูกค้าดู เนื่องจาก
เป็ นการแสดงงานลิ ขสิ ทธิ์ ต่อสาธารณะ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักไม่มีใครจ่ายและยากต่อการติดตาม
ดาเนินคดี
ข้อเท็จจริ ง ความคิด ความคิดเห็น กระบวนการ กรรมวิธี และระเบียบวิธีในการดาเนินงาน
ไม่สามารถจดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ ได้ เนื่ องจากลิขสิ ทธิ์ คุม้ ครองการแสดงออกซึ่ งความคิดสร้างสรรค์ที่
เน้นการแสดงออก การเลื อกสรร การจัดกลุ่ม และการเรี ยงลาดับของความคิด ความแตกต่างของ
ความคิดและการแสดงออก ซึ่ งประเด็นในเรื่ องความคิดมักจะไม่ชดั เจนและมีขอบเขตที่ซ้อนทับกัน

186
ได้ ในหลายกรณี ข องการละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ แม้ง านไม่ เหมื อ นกัน แต่ มี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน มัก ไม่
สามารถระบุชดั ว่าเป็ นการละเมิดได้โดยทันที ส่ วนใหญ่จะต้องตัดสิ นกันในศาล
ลิ ขสิ ทธิ์ คุ ม้ ครองเฉพาะการแสดงออกซึ่ งความคิดหรื อการสร้ างสรรค์ สิ ทธิ บตั รคุ ม้ ครอง
ความคิ ดใหม่ ๆ ที่ จะทาให้ผูส้ ร้ างสรรค์ถือเอกสิ ทธิ ในงานสร้ างสรรค์แต่ผูเ้ ดี ยวตามระยะเวลาที่
กาหนด สิ ทธิ บตั รแตกต่างจากลิขสิ ทธิ์ ตรงที่คุม้ ครองการประดิษฐ์และการออกแบบ สิ ทธิ บตั รห้ามมิ
ให้ผใู ้ ดนาความคิดของผูท้ รงสิ ทธิ ในสิ ทธิ บตั รไปใช้โดยไม่ได้รับอนุ ญาต แม้วา่ ผูน้ ้ นั จะคิดประดิษฐ์
หรื อออกแบบสิ่ งนั้นขึ้นมาได้เองโดยมิได้ลอกเลียนแบบก็ตาม หากมีการจดทะเบียนสิ ทธิ บตั รการ
ประดิษฐ์หรื อการออกแบบใด ผูน้ างานที่มีลกั ษณะการออกแบบหรื อการประดิษฐ์น้ นั ไปใช้หรื อขาย
จะต้องได้รับการอนุญาตหรื อต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ผทู ้ รงสิ ทธิ ในสิ ทธิ บตั รนั้น ๆ
อนึ่ง กฎหมายเหล่านี้ แม้ใช้การได้ แต่บงั คับใช้ตามความเป็ นจริ งได้ลาบาก จุดบอดคือ อาจ
มีผใู ้ ช้ประโยชน์จากกฎหมาย เช่น ใช้การล่อซื้ อ ซึ่ งผูต้ อ้ งหาแม้แต่เดิมยังไม่ได้กระทาความผิด แต่
ถู กยุให้กระทาความผิดโดยผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเช่ นตารวจนอกเครื่ องแบบ หลังจากรั บปากว่าจะ
ดาเนินการแล้ว จึงส่ งกาลังมาจับกุม หรื ออาจข่มขู่เรื่ องการจับกุมและเรี ยกสิ นบนได้ ทาให้เกิดความ
ไม่ยุติธรรมแก่ผตู ้ อ้ งหา แม้หากมีการกระทาความผิดจริ ง แต่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายรับสิ นบน ก็ไม่อาจ
ดาเนินคดีจนถึงที่สุดได้
ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมีหน่ วยงานอิสระที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
ดาเนิ นการตรวจสอบการกระทาความผิด เช่ นในกรณี ของหน่ วยงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ที่เสนอ
รายงานกรณี ที่มีสินค้าหรื อบริ การที่มีราคาหรื อการดาเนิ นงานไม่ยุติธรรม ร้องเรี ยนต่อผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายเพื่อให้ดาเนิ นคดี ทาให้ลดโอกาสในการหลี กเลี่ ยงการจับกุม ยกฟ้ อง หรื อไม่ดาเนิ นคดี
จนถึงที่สุด
นอกจากนี้ เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ปรากฏ จาเป็ นต้องปรับปรุ งกฎหมายและการคุม้ ครอง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่ องจากผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ หลายคน
อาจกระทาการผิดกฎหมาย หากเห็นว่ากระทาได้ง่ายและมีโทษไม่หนัก
4.5.2. ข้ อโต้ แย้ งเกีย่ วกับการทาสาเนา
การท าส าเนาของงานลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อสิ ท ธิ บ ตั รไม่ ไ ด้เป็ นการยับ ยั้ง ให้ผูอ้ ื่ นไม่ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากงานดังกล่าวได้ ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ทรัพย์สินทางปั ญญาแตกต่างจากทรัพย์สินที่จบั ต้อง
ได้ทวั่ ไป และทาให้การนาสาเนาของทรัพย์สินทางปั ญญาไปใช้งานแตกต่างจากการขโมยทรัพย์สิน
ที่จบั ต้องได้ทวั่ ไป นอกจากนี้ กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ไม่ได้ห้ามการทาสาเนาหรื อเผยแพร่ งานโดยไม่ได้
รับอนุญาตอย่างสิ้ นเชิง ดังจะเห็นได้จากข้อยกเว้นการละเมิด (Fair Use)
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หลายคนยังเห็นว่าไม่ควรมีการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ สาหรับซอฟต์แวร์ และทุกคนควรสามารถ
สาเนาซอฟต์แวร์ ได้โดยไม่มีขอ้ จากัด การทาสาเนาซอฟต์แวร์ กระทากันทัว่ ไป บุคคลทัว่ ไปสาเนา
ซอฟต์แวร์ ให้เพื่อน องค์กรธุ รกิ จสาเนาซอฟต์แวร์ เชิ งพาณิ ชย์เพื่อหลี กเลี่ ยงภาระค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้ อซอฟต์แวร์ การค้าขายซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิ ทธิ์ กระทากันมาตั้งแต่ก่อนมีเว็บ บางครั้งผูล้ ะเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์ ของเกม ซอฟต์แวร์ หรื อภาพยนตร์ ที่ เป็ นที่ นิย มวางขายสิ นค้า ละเมิ ดลิ ขสิ ท ธิ์ ก่ อนหน้า
กาหนดการวางจาหน่ ายอย่างเป็ นทางการ มูลค่าของการจาหน่ ายสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ นั้นมากมาย
มหาศาล
หลายคนที่ได้สาเนาเพลง ภาพยนตร์ หรื อซอฟต์แวร์ มาจากแหล่งผิดกฎหมายตระหนักว่า
พวกเขาได้บางอย่างมาเปล่าๆ และได้รับประโยชน์จากความพยายามและความสร้างสรรค์ของผูอ้ ื่น
โดยไม่ตอ้ งเสี ยอะไรเลย สาหรับคนส่ วนใหญ่แล้วพฤติกรรมเช่ นนี้ ถูกมองว่าอยุติธรรมและไม่พึง
ปรารถนา
โดยทัว่ ไปแล้ว การตัดสิ นว่าการกระทาใดถูกหรื อผิดจริ ยธรรมมักมีขอบเขตไม่ค่อยชัดเจน
หลายคนอาจโต้แย้ง ว่า การส าเนาหรื อเผยแพร่ เพลงหรื อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ไ ม่ ไ ด้ล ดความ
เพลิดเพลิน ความพึงพอใจของบุคคลอื่นที่จะได้จากสาเนาของแต่ละคน เจ้าของลิขสิ ทธิ์ และบุคคล
เหล่ านั้นไม่ได้สูญเสี ย ทรั พย์สินของตนเองไปแต่ อย่างใด ซึ่ งแตกต่างจากทรั พย์สิ นที่ จบั ต้องได้
โดยทัว่ ไป
อย่า งไรก็ ต าม ผู ส้ ร้ า งสรรค์ท รั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาในงานบัน เทิ ง ซอฟต์แ วร์ และอื่ น ๆ
สร้ างสรรค์งานขึ้นเพื่อหารายได้ ไม่ใช่ เพียงเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตน หากโรงภาพยนตร์ สามารถ
ฉายภาพยนตร์ เพื่อหารายได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ งภาพยนตร์ บุคคลหลายคนและ
หลายบริ ษทั คงจะไม่เสี ยเวลา ลงทุนทรัพย์ พลังงาน และความพยายามในการสร้ างภาพยนตร์ แต่
อย่างใด หากเสิ ร์จเอ็นจิ นสามารถสแกนหนังสื อ และเสนอบริ การดาวน์ โหลดฟรี โดยไม่ ไ ด้ท า
สัญญาจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ ให้แก่สานักพิมพ์หรื อเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ สานักพิมพ์หรื อเจ้าของลิขสิ ทธิ์ อาจไม่
สามารถจาหน่ ายหนังสื อได้เพียงพอที่จะครอบคลุ มค่าใช้จ่ายในการผลิ ตหนังสื อ สานักพิมพ์หรื อ
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ก็อาจต้องยุติการพิมพ์หนังสื อเพื่อจาหน่าย
คุ ณค่าของทรัพย์สินทางปั ญญาไม่ได้มีเพียงแค่การใช้งานโดยตรงหรื อความเพลิดเพลินที่
ได้จากสาเนาหนึ่ ง ๆ เท่านั้น แต่หมายรวมถึงผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ นค้าที่เสนอต่อลูกค้าหลายคนเพื่อทา
รายได้ เป็ นมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ การทาสาเนาทรัพย์สินทางปั ญญา
โดยไม่ได้รับอนุญาตกันอย่างกว้างขวาง เป็ นการทาลายคุณค่าของงานและผลประโยชน์ของเจ้าของ
ผูส้ นับ สนุ นบริ ก ารแลกเปลี่ ยนไฟล์ละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ และผูส้ นับ สนุ นการจากัดสิ ท ธิ์ อย่าง
หลวมๆหรื อมีทศั นคติที่ผอ่ นคลายในการทาสาเนาทรัพย์สินทางปั ญญาโต้แย้งว่า การอนุ ญาตให้ทา
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สาเนาเพื่อการทดลองฟั งเพลงหรื อใช้งานซอฟต์แวร์ ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ จะให้ประโยชน์แก่เจ้าของ
ลิ ขสิ ทธิ์ ในภายหลังเพราะจะเป็ นการกระตุน้ การขายวิธีการหนึ่ ง การใช้ประโยชน์เช่ นนี้ ไม่ขดั ต่อ
จริ ยธรรม ในหลายธุ รกิจยอมให้ใช้ตวั อย่างทดลองฟรี หรื อเสนอสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ในราคาแนะนา
ที่ ถูกกว่าราคาจริ งเพื่อกระตุ น้ การขายในระยะแรก การตัดสิ นใจทางธุ รกิ จเช่ นนี้ มีความเสี่ ยง แต่
อย่างไรก็ตาม การตัดสิ นใจอยูท่ ี่ผดู ้ าเนินธุ รกิจ ไม่ใช่ผบู ้ ริ โภค หรื อแม้แต่ศาล
ผูส้ าเนางานลิขสิ ทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตเพื่อใช้เป็ นการส่ วนตัวหรื อเผยแพร่ งานของผูอ้ ื่น
โดยไม่ได้ทาเพื่อการค้ามักไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ การใช้งานส่ วนตัวมักเป็ นการใช้สิทธิ ของ
ผูอ้ ื่ นโดยชอบทั้งทางจริ ยธรรมและทางกฎหมายมากกว่าการใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ใน
บางครั้งเจตนาในการแสวงหาผลประโยชน์หรื อผลกาไรเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการสรุ ปว่าการกระทานั้น
ๆ ถูกต้องหรื อไม่
ในบางครั้ง แม้ไม่มีเจตนาในการแสวงหาผลประโยชน์ แต่เสรี ภาพในการแสดงออกก็ถือ
เป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการพิ จารณา เสรี ภาพในการแสดงออกเป็ นหลักการที่ สาคัญทั้งทางสั ง คม
จริ ยธรรม และกฎหมายสาหรับทั้งกรณี ของหนังสื อ นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์ และเว็บไซต์ การกล่าว
ร้าย หรื อคุกคาม ข่มขู่ แม้ไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ แต่ก็ผดิ จริ ยธรรม
ตัวอย่างของข้อโต้แย้งที่บุคคลมักใช้ในการสนับสนุ นการทาสาเนาหรื อโพสต์เนื้ อหาบน
เว็บโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ในสถานการณ์ ที่ไม่ชดั เจนว่าจะเป็ นการใช้สิทธิ ข อง
ผูอ้ ื่นโดยชอบหรื อไม่ แสดงดังตาราง 2 นี้
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ตาราง 2 ตัวอย่างข้ออ้างของผูล้ ะเมิดลิขสิ ทธิ์ และข้อโต้แย้ง
ความเห็นของ
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
ไม่มีเงิน ไม่สามารถซื้อได้
บริ ษั ท เป็ นองค์ ก รขนาด
ใหญ่หรื อบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์มีฐานะร่ ารวยแล้ว
ไม่สามารถซื้อในราคาปลีก
หรื อราคาที่ แ จ้ ง ไว้ บริ ษั ท
ไ ม่ ไ ด้ สู ญ เ สี ย ร าย ไ ด้ ห รื อ
ยอดขายแต่อย่างใด

ข้ อโต้ แย้ ง
ไม่ใช่เหตุผลอันควร เนื่ องจากมีหลายสิ่ งที่เราไม่สามารถซื้ อหรื อมีได้เช่นกัน
ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่ฟังขึ้นในการขโมยหรื อหยิบฉวยของผูอ้ ื่น
ขนาดและความสาเร็ จของบริ ษทั /บุคคลไม่ใช่เหตุผลในการที่เราจะเรี ยกร้อง
เอาอะไรจากบริ ษทั /บุคคลนั้น ๆ โปรแกรมเมอร์ นักเขียน นักแสดง และศิลปิ น
จะสูญเสี ยรายได้เป็ นจานวนมหาศาลหากการสาเนาเป็ นเรื่ องที่ทาได้ทวั่ ไป
เป็ นมุมมองที่ คล้ายคลึงกับความต้องการได้บางอย่างมาเปล่าๆ แม้ว่ามูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ในการผลิตจะน้อยกว่าราคาที่จาหน่าย การได้มาซึ่งสิ่ งใด ๆ ล้วนมี
ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็ นวัสดุอุปกรณ์ เวลา ความตั้งใจและความพยายาม เรามัก
ละเลยไม่ น าพากับเรื่ อ งเหล่ า นี้ และที่ ส าคัญ คื อ เราเองเป็ นผูต้ ัดสิ น ใจในการ
ละเมิดสิ ทธิ์ แต่พยายามกล่าวอ้างเพื่อถือสิ ทธิ์ในการกระทาของเรา
เรามีสิทธิ เสรี ภาพที่จะแสดงออกถึงความใจกว้างของเรา ซึ่ งอาจจะเป็ นการ
ซื้ อของขวัญให้เพื่อน แต่การสาเนาซอฟต์แวร์ หรื อเพลงหรื อวิดีโอให้เพื่อนเป็ น
การบังคับให้เจ้าของลิขสิ ทธิ์ตอ้ งแสดงออกถึงความใจกว้างด้วยหรื อไม่
การสาเนาสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ เพื่อจาหน่ายเอากาไรจานวนมากเป็ นสิ่ งที่แย่กว่า แต่
ไม่ได้หมายความว่าการทาสาเนาเพื่อใช้งานส่ วนตัวจะถูกจริ ยธรรม และหากมี
การกระทาเช่นนี้ในวงกว้าง ผลการสูญเสี ยก็จะมีนยั สาคัญเช่นกัน

การท าส าเนาให้กับ เพื่ อ น
เป็ นการแสดงออกถึ งความมี
จิตใจกว้างขวาง
การละเมิ ด ลิ ข สิ ทธิ์ เพื่อใช้
งานส่ วนตัวเป็ นเรื่ องเล็กน้อย
เมื่ อเที ยบกับการสาเนาสิ นค้า
ลิ ขสิ ทธิ์ เพื่อจาหน่ ายเอากาไร
จานวนมาก
ทุ ก คนกระท าการละเมิ ด
จานวนของผูร้ ่ วมกระทาการไม่ได้ตวั ชี้ วดั ว่าการกระทานั้นถูกต้องเสมอไป
ลิ ข สิ ท ธิ์ หากไม่ ท าด้ว ยก็ โ ง่ ซึ่งเหตุผลนี้เข้าทานอง “เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง”
แล้ว
โพสต์วิดีโอหรื อส่ วนของ
การให้บริ การสาธารณะในที่ น้ ี ดู เหมื อนจะเป็ นการแสดงออกถึ งความใจ
ร ายการ โ ท ร ทั ศ น์ ใ ห้ เ ป็ น กว้าง และหากกระทาร่ วมกับการแสดงออกซึ่ งความคิด หรื อข้อคิดเห็นที่สาคัญ
บริ การสาธารณะ
ก็อาจมองการโพสต์ในลักษณะนี้ เป็ นการวิจารณ์ หรื อล้อเลียน ซึ่ งในบางกรณี
อาจถื อ เป็ นการใช้สิ ทธิ ข องผูอ้ ื่ นโดยชอบ แต่ ก ารโพสต์โ ปรแกรมหรื อ ส่ วน
สาคัญของโปรแกรมเพื่อการแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ถือว่าเป็ นการใช้
สิ ทธิของผูอ้ ื่นโดยชอบ
ต้องการใช้เพลงหรื อคลิ ป
เป็ นข้ออ้างที่ฟังดูดีกว่าข้ออ้างอื่น แต่ในทานองเดียวกัน หากเราไม่ทราบว่า
วิ ดี โ อ แต่ ไ ม่ ท ราบว่ า จะขอ เจ้าของเป็ นใครหรื อจะติดต่อได้อย่างไร เทคโนโลยีเว็บไซต์ที่มีในปั จจุบนั ดังที่
อนุญาตใช้ที่ไหนและอย่างไร จะกล่าวถึงในบทย่อยถัดไปอาจช่วยให้การดาเนินการร้องขอและให้สิทธิ์กระทา
ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
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4.5.3. เสรีภาพในการแสดงออก
ในบางครั้ง กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาอาจกระทบต่อเสรี ภาพในการแสดงออก ตัวอย่าง
ข้อขัดแย้งระหว่างเสรี ภาพในการแสดงออกและกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา ในเรื่ องชื่ อโดเมน
ดังต่อไปนี้
บางบริ ษ ทั หรื อองค์ก รอ้า งสิ ท ธิ ตามกฎหมายเครื่ องหมายการค้า ในการฟ้ องร้ องหรื อ ขู่
ฟ้องร้องการละเมิดต่อผูล้ งทะเบียนชื่ อโดเมน (Domain Name) หรื อที่อยู่เว็บที่มีลกั ษณะในทานอง
วิพากษ์วิจารณ์ บริ ษทั หรื อองค์กร เช่ น หากป็ อปดริ งค์ (Pop Drink) เป็ นชื่ อบริ ษทั ที่ผลิ ตเครื่ องดื่ ม
ขนาดใหญ่ บริ ษทั ป็ อปดริ งค์อาจฟ้ องร้องชื่ อโดเมน PopDrinkIsPoor.com ได้ ชื่อบริ ษทั ได้รับความ
คุม้ ครองตามกฎหมายเครื่ องหมายการค้า แต่บางคนเชื่อว่าการใช้ชื่อโดเมนในลักษณะดังกล่าวแสดง
ถึงเสรี ภาพในการแสดงออกหรื อเป็ นรู ปแบบหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น
ในหลายกรณี แม้ไม่ได้มีการใช้ชื่อบริ ษทั หรื อผลิตภัณฑ์ไปในทางลบหรื อล่อแหลม แต่ก็มี
การฟ้ องร้ องเรื่ องชื่ อโดเมนกัน เช่ น บริ ษทั ฟอร์ ดมอเตอร์ (Ford Motor) ฟ้ องร้ องผูป้ ระกอบการ
เว็บ ไซต์ค ลาสสิ ก วอลโว (ClassicVolvo.com) ธุ ร กิ จ ขายรถยนต์ ว อลโวเก่ า และอะไหล่ และผู ้
ผูป้ ระกอบการเว็บไซต์จากัวร์ เซ็ นเตอร์ (jaguarcenter.com) ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับเสื อจากัวร์ ที่มี
ชื่อโดเมนพ้องกับชื่อยีห่ อ้ รถยนต์ของฟอร์ ด อย่างไรก็ตามศาลยกฟ้องหลายคดีที่เกี่ยวกับเครื่ องหมาย
การค้า บางบริ ษทั ใช้กลไกการตลาดแทนการฟ้ องร้องดาเนิ นคดี โดยการซื้ อชื่ อโดเมนจานวนมากที่
มีชื่อผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อป้ องกันไม่ให้ผอู ้ ื่นใช้ประโยชน์จากชื่ อเหล่านั้น ซึ่ งก็เป็ นเหตุให้บางคน
คิดหารายได้จากการจดทะเบียนชื่อโดเมนพ้องกับชื่อสิ นค้าที่โด่งดัง
4.6. แนวทางการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
แนวทางการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญามีหลากหลายดังต่อไปนี้
4.6.1. มาตรการปกป้ องงานลิขสิ ทธิ์ซอฟต์ แวร์
มาตรการปกป้ องและลดความเสี่ ยงจากการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ โดยเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์
องค์กร และการคุม้ ครองระหว่างประเทศ มีดงั ต่อไปนี้
4.6.1.1. มาตรการของเจ้ าของลิขสิ ทธิ์
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ อาจใช้มาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measure) เพื่อ
ป้ องกันการเข้าถึงงานลิขสิ ทธิ์ และการนางานลิขสิ ทธิ์ ไปใช้โดยไม่มีสิทธิ์ ได้แก่ การเข้ารหัสข้อมูล
การใช้รหัสผ่าน การระบุขอ้ มูลการบริ หารสิ ทธิบนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Right Management
Information) เช่น ข้อมูล ตัวเลข หรื อรหัสที่ระบุชื่อผูส้ ร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิ ทธิ์
ระยะเวลา และเงื่อนไขการใช้ลิขสิ ทธิ์ ซึ่งมักปรากฏในกรณี งานลิขสิ ทธิ์ ที่เป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
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4.6.1.2. มาตรการขององค์ กร
ในกรณี ที่นิติบุคคลกระทาความผิด ให้ถือว่ากรรมการหรื อผูจ้ ดั การทุกคน เป็ นผูร้ ่ วมกระทา
ความผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนไม่ได้รู้เห็ นหรื อยินยอมกับการกระทาของนิ ติบุคคลนั้น ดังใน
หัวข้อ 4.11.3158
ในการลดความเสี่ ยงจากการละเมิดลิขสิ ทธิ์ องค์กรผูใ้ ช้งานลิขสิ ทธิ์ อาจดาเนินการดังนี้
• เลือกซื้ อซอฟต์แวร์ จากตัวแทนจาหน่ายที่เชื่อถือได้
• เรี ยกเอกสารเกี่ยวกับการแสดงการได้มาซึ่ งลิ ขสิ ทธิ์ อย่างถูกต้องและรักษาไว้เป็ น
หลักฐาน
• ดูแลการบริ หารจัดการใช้ซอฟต์แวร์ อย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
• สื่ อสารนโยบายในการป้ องกันปั ญหาการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ให้แก่พนักงานในองค์กร
ทุกระดับ
4.6.1.3. การคุ้มครองระหว่ างประเทศ
ประเทศต่าง ๆ คุม้ ครองงานสร้างสรรค์ตามข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
และอนุสัญญาทางการค้า ดังนี้
• ประเทศภาคีอนุสัญญากรุ งเบอร์น (Bern) จานวน 162 ประเทศ
• ประเทศสมาชิ กองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization หรื อ WTO) ตาม
ความตกลงทรัพย์สินทางปั ญญา ที่เกี่ยวกับการค้า จานวน 149 ประเทศ
4.6.2. เทคนิคต่ าง ๆ ในการป้ องกันการทาสาเนาของบริษัทซอฟต์ แวร์
ซอฟต์แวร์ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ดิจิทลั ประเภทแรก ๆ ที่ถูกทาสาเนากันอย่างกว้างขวาง บุ คคล
ทั่ว ไปแลกเปลี่ ย นซอฟต์แ วร์ ก ัน โดยมองว่า สามารถกระท าได้เ พราะง่ า ยต่ อ การท าส าเนาและ
ซอฟต์แวร์มีราคาแพง โปรแกรมที่ทาสาเนาเพื่อซื้ อขายกันมีจานวนมหาศาล บริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์
ใช้หลากหลายเทคนิคเพื่อป้ องกันการทาสาเนา ได้แก่
1. กาหนดวันหมดอายุในซอฟต์แวร์ ตวั อย่าง
โดยซอฟต์แวร์จะทาลายตัวเองหลังจากวัน
หมดอายุน้ นั ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
2. กาหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรี ยกว่าฮาร์ ดล็อค (Hardlock) หรื อดงเกิล (Dongle) ที่
บรรจุขอ้ มูลบางอย่างที่ซอฟต์แวร์ จะต้องใช้เพื่อการประมวลผลฟังก์ชนั ที่สาคัญ อุปกรณ์
ชนิดนี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ ตเครื่ องพิมพ์ (Printer Port) หรื อพอร์ตอนุกรม (Serial
Port) หรื อพอร์ ตยูเอสบี (USB Port หรื อ Universal Serial Bus Port) และซอฟต์แวร์จะทางาน
ได้ก็ต่อเมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้เชื่ อมต่ออยูก่ บั อุปกรณ์น้ ี ทั้งยังสามารถรับประกันได้วา่
ซอฟต์แวร์ น้ นั จะทางานอยูบ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้เพียงเครื่ องเดียว ณ เวลาหนึ่ง ๆ
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3. ใช้กลไกการป้ องกันการทาสาเนาซอฟต์แวร์ บนดิสเก็ตหรื อซี ดีเพื่อป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ช้
สามารถทาสาเนาซอฟต์แวร์ ไปใช้งานได้ หรื อหากสามารถทาสาเนาได้แต่ซอฟต์แวร์ จะไม่
ทางาน ค่ายเพลงต่าง ๆ ก็ทาเช่นเดียวกันกันนี้กบั เพลงในซี ดี
4. ใช้หมายเลขอนุกรม (Serial Number) หรื อการลงทะเบียนเข้าใช้ซอฟต์แวร์ ผา่ นเว็บเพื่อ
ยืนยันตัวบุคคลผูใ้ ช้งาน (Registration) และป้ องกันการเผยแพร่ ซอฟต์แวร์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
อย่างไรก็ตาม หลายบริ ษทั เลิกใช้เทคนิคดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่ไม่ชอบ
เทคนิคเหล่านี้ ผูใ้ ช้รู้สึกไม่สะดวกเมื่อต้องคอยตรวจสอบว่าเชื่อมต่อฮาร์ ดล็อคแล้วหรื อยัง หรื อต้อง
คอยใส่ แผ่นซี ดีหรื อแผ่นดิสเก็ตเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้น และเมื่อต้องการย้ายซอฟต์แวร์ ไปติดตั้งบน
เครื่ องใหม่ที่แทนที่เครื่ องเก่า
ผูใ้ ช้จะปฏิเสธซอฟต์แวร์ เหล่านี้ หากมีคู่แข่งที่ไม่ใช้กลไกดังกล่าว
ป้ องกันการสาเนาซอฟต์แวร์ บางระบบบางกลไกก็อาจถูกทาลายได้ ดังที่พบซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ ที่
ปลดกลไกป้ องกันการสาเนาแล้ววางขายทัว่ ไปในตลาดมืด บางบริ ษทั ยังจาหน่ายโปรแกรมที่ใช้ใน
การปลดกลไกการป้ องกันการสาเนาของซอฟต์แวร์ อื่น ๆ อีกด้วย
องค์กรอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตรวจสอบการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ตามสานักงานและหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งในอินเทอร์ เน็ตด้วย ในหลายกรณี ลกั ษณะการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ค่อนข้างชัดเจน และ
หลายบริ ษทั ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับมากกว่าที่จะดาเนิ นการต่อสู ้คดีในศาล ในหลายคดี บริ ษทั เจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่ายเพลงและผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ดาเนินคดีตามกฎหมายและฟ้องร้องเรี ยก
ค่าเสี ยหายจานวนมหาศาล และเรี ยกร้องให้มีการสั่งปิ ดเว็บไซต์หรื อเว็บบอร์ ด โดยมุ่งเป้ าที่ผู ้
ให้บริ การอินเทอร์เน็ตที่สมาชิกดาเนินการให้บริ การแลกเปลี่ยนไฟล์ดว้ ยซอฟต์แวร์ที่ใช้โปรโตคอล
เพียร์ ทูเพียร์ นอกจากนี้ ยังส่ งจดหมายไปยังนักศึกษาเพื่อเรี ยกร้องค่าปรับและผูด้ ูศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อเรี ยกร้องให้ตรวจสอบบัญชีผใู ้ ช้ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์
ในยุคแรก ๆ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ใช้การค้นหาคาหลักหรื อวลีง่ายๆจากอีเมลหรื อ
เว็บไซต์ เช่น ซอฟต์แวร์ ราคาถูก เป็ นต้น เพื่อตรวจสอบการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในปั จจุบนั มีเครื่ องมือ
ใหม่ ๆ ที่สามารถตรวจสอบเว็บไซต์จานวนมหาศาลได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยค้นหาเว็บไซต์ที่
มีสาเนาคาเฉพาะ ภาพ เสี ยง และวิดีโอที่ตอ้ งสงสัย เครื่ องมือบางตัวสามารถระบุการสาเนาท่อนของ
เพลงที่มีความสั้นเพียงไม่กี่วนิ าทีได้
4.6.3. การประกาศห้ าม ฟ้ องร้ อง และเก็บภาษี
ตัวอย่างวิธีการต่อสู ้กบั การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ต่อไปนี้ อาจเป็ นวิธีที่คุกคามต่อการสร้างสรรค์
งานนวัตกรรม ใช้แนวทางการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ บริ ษทั หรื อกิจกรรมที่ไม่ใช่การ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ได้
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปั ญญาใช้วธิ ี การต่าง ๆ เพื่อขัดขวาง กีดกัน หรื อทาให้
การออกกฎหมายและการให้บริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทาสาเนาล่าช้าเพื่อไม่ให้มีการใช้งานแพร่ หลายในผูใ้ ช้ทวั่ ไปได้โดยง่าย แม้วา่ จะเป็ นการใช้งานที่
ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั คือ การฟ้ องร้องคดีต่อศาลเพื่อยับยั้งเทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์บนั ทึก
เพลงลงซี ดี (CD หรื อ Compact Disc) หรื อบันทึกวิดีโอลงดี วีดี (DVD หรื อ Digital Versatile Disc
หรื อ Digital Video Disc) หรื ออุปกรณ์ เล่นเพลงรู ปแบบไฟล์เอ็มพีสาม (MP3) แบบพกพาที่กว่าจะ
วางขายในท้องตลาดทัว่ ไปได้ก็ใช้เวลานานอีกหลายปี นับตั้งแต่ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีข้ ึนมา โดย
ผูฟ้ ้ องร้ องมัก เป็ นผูผ้ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์ที่ ใ ช้เทคโนโลยีเก่ า ที่ อาจได้รับ ผลกระทบทางการตลาดจาก
เทคโนโลยีใหม่ เมื่อบริ ษทั ใหม่ที่แนะนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ ดังกล่าวเข้าสู่ ตลาดต้องต่อสู ้
คดีในศาล บริ ษทั เหล่านั้นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อต่อสู ้คดีกบั บริ ษทั ใหญ่ที่มีทุนสู งกว่า ทาให้
ไม่สามารถลงทุ นในผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ หลายบริ ษทั ถึ งกับต้องปิ ดตัวไปแม้ยงั ไม่ มี
ข้อสรุ ปว่ากระทาผิดกฎหมายหรื อไม่
อุตสาหกรรมบันเทิงผลักดันอย่างหนักที่จะให้มีกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับ
ให้ผผู ้ ลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องเล่นและบันทึกเสี ยง ภาพ และวิดีโอแบบดิจิทลั สร้างกลไก
ป้ องกันการทาสาเนาไว้ในผลิ ตภัณฑ์ของตน หรื อทาให้ไม่สามารถเล่นเพลงหรื อวิดีโอที่มีรูปแบบ
ไม่อยูใ่ นการคุม้ ครอง หรื อทาให้เล่นได้ไม่ดี เช่น แสดงเป็ นภาพขาวดาแทนที่จะเป็ นภาพสี หรื อมีแต่
ภาพแต่ไม่มีเสี ยง เป็ นต้น ซึ่ งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อการกระทาที่ผิดกฎหมาย
แต่รบกวนการใช้งานตามปกติและทาให้การแลกเปลี่ ยนข้อมูลสาธารณะมีความซับซ้อนขึ้น เป็ น
การจากัดการทาสาเนาโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนตัว และงานอื่น ๆ ทั้งยัง
จากัดการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษซึ่ งอาจคุกคามเสรี ภาพในการพัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อื่น
ตามที่ผผู ้ ลิตพิจารณาว่าเหมาะสม
นอกจากการห้า มสื่ อ เครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ จะเพิ่ มโอกาสในการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ แล้ว
หลายรั ฐบาลโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง รั ฐบาลของประเทศในสหภาพยุโรปใช้วิธี การเก็ บ ภาษี สื่อและ
เครื่ องมื อดิ จิทลั เพื่ อจ่ายค่า ตอบแทนให้แก่ เจ้า ของลิ ขสิ ทธิ์ เพื่อให้ครอบคลุ มความสู ญเสี ย ที่ อ าจ
เกิดขึ้นจากการทาสาเนาโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิม่ ภาษีดงั กล่าว เช่น เครื่ อง
ถ่ ายเอกสาร เทปแม่เหล็ก เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ค อมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ และเครื่ อง
บันทึกเสี ยงหรื อวิดีโอ ไอพอด โทรศัพท์มือถือ ดีวดี ีเปล่า เป็ นต้น
ผูส้ นับสนุ นการเก็บภาษี ดงั กล่าวเพื่อชดเชยการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ อ้างว่าผูผ้ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์ที่
ส่ งเสริ มการทาสาเนางานลิขสิ ทธิ์ ควรรับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยของเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญา

194
แต่ในอีกมุมหนึ่ ง การเก็บภาษีดงั กล่าวดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมและทาให้ผลิตภัณฑ์มีราคาสู งขึ้ นทั้ง
ยังเป็ นการผลักภาระดังกล่าวไปให้แก่ผบู ้ ริ โภค
คาถามก็คือ เราควรห้ามหรื อจากัดการใช้งานซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี อุปกรณ์ หรื องานวิจยั
เพียงเพราะว่ามีโอกาสที่จะทาให้เกิดการใช้งานที่ผิดกฎหมายได้ หรื อเราควรห้ามเฉพาะการใช้งานที่
ผิดกฎหมายเท่านั้น เครื่ องมือหรื อความรู ้ใหม่ ๆ ก็เป็ นเฉกเช่นเดียวกับมีด ซึ่ งนอกจากจะใช้ในการทา
ครัวแล้ว ผูใ้ ช้งานมีโอกาสที่จะนามันไปใช้กระทาการที่ผิดกฎหมายได้ ถ้าเช่นนั้น ควรหรื อไม่ที่จะ
ห้ามการใช้งานหรื อผลิตมีดโดยสิ้ นเชิง ควรหรื อไม่ที่เราจะเก็บภาษีมีดเพิ่มขึ้นจากผูใ้ ช้มีดทัว่ ไป เพื่อ
ใช้ในการชดเชยความสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
หลายคนมักเลือกที่จะยึดติดกับสิ่ งที่คุน้ เคยมากกว่าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง แม้วา่ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนความเคยชิ นและออกแรง
ในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่ งทัศนคติเช่นนี้ทาให้การพัฒนาองค์กรและตัวบุคคลเองเป็ นไปได้ยาก
ในอดีต รั ฐบาลประเทศไทยก็เคยกาหนดภาษีผลิ ตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เอาไว้สูงมาก ทั้งยัง
จากัดไม่ให้หน่วยงานของรัฐซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยเงินงบประมาณได้โดยอิสระ ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อ
ป้ องกันการละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ แต่ เป็ นการป้ องกันการน าเข้า คอมพิ วเตอร์ และอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ป้ องกันการพัฒนาระบบที่อาจคุกคามต่อความมัน่ คงของประเทศมิให้กระทาได้โดยง่าย แต่เป็ นที่น่า
เสี ยดายว่าการบังคับใช้ดงั กล่ าวไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอและกลับเป็ นการยับยั้งการพัฒนาองค์
ความรู ้ภายในประเทศเมื่อจากัดให้สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
วิจยั ต่าง ๆ ต้องอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่คบั แคบ
ล้าสมัยและไม่เข้าใจวิวฒั นาการทางเทคโนโลยีของหน่วยงานผูค้ วบคุมนโยบายของรัฐ
บางคนอาจให้น้ าหนัก ของการป้ องกันการเกิ ดอาชญากรรมหรื อการกระทาที่ ผิดกฎหมาย
มากกว่าเสรี ภาพ ความสะดวก และผลต่อยอดในการพัฒนาและใช้ประโยชน์เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ถูก
กฎหมายอย่างเหมาะสม เราไม่สามารถทานายว่าการใช้ประโยชน์จากงานสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเป็ นอย่างไร ในทานองเดี ยวกัน เราไม่สามารถทานายมูลค่าในการเสี ย
ประโยชน์จากการห้ามหรื อจากัดการใช้งานและการเลื่อนการใช้งานออกไปได้เช่นกัน
4.6.4. การจัดการสิ ทธิด้วยวิธีการเชิงดิจิทลั
เทคโนโลยีก ารจัดการสิ ทธิ ด้วยวิธีการเชิ ง ดิ จิทลั (Digital Rights Management) หมายถึ ง
กลุ่มของเทคนิ คที่ควบคุ มการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปแบบดิ จิทลั การป้ องกัน
การส าเนาซอฟต์ แ วร์ บ นดิ ส เก็ ต ในอดี ต เป็ นตัว อย่ า งหนึ่ งของเทคโนโลยี ช นิ ด นี้ ในปั จ จุ บ ัน
เทคโนโลยีก ารจัดการสิ ท ธิ ด้วยวิธี ก ารเชิ ง ดิ จิทลั มี ค วามซับ ซ้อนและชาญฉลาดขึ้ น มาก วิธี ก าร
รวมทั้งการดาเนิ นการทางฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเข้ารหัส และเครื่ องมืออื่น ๆ ค่ายเพลง ผูผ้ ลิ ต
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ภาพยนตร์ และผูพ้ ิมพ์หนังสื อมักเผยแพร่ งานลิขสิ ทธิ์ ของตนบนเว็บโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการ
สิ ทธิ ดว้ ยวิธีการเชิงดิจิทลั เพราะเทคโนโลยีดงั กล่าวสามารถป้ องกันการทาสาเนาจานวนมากได้ (2)
การจัดการสิ ทธิ ดว้ ยวิธีการเชิ งดิจิทลั เอื้อให้เกิ ดความคล่องตัวและยืดหยุน่ ผูผ้ ลิตสามารถ
ก าหนดว่า ผูใ้ ช้งานทรั พ ย์สินทางปั ญญารายใดสามารถทาอะไรได้แค่ ไหน การจัดการสิ ทธิ ด้วย
วิธีการเชิ ง ดิ จิทลั สามารถกาหนดอายุ ลักษณะการใช้งานของทรั พย์สินทางปั ญญาที่ จดั เก็ บ แบบ
ดิจิทลั ค่ายเพลงเริ่ มขายเพลงและเสนอบริ การแก่สมาชิกซึ่ งผูใ้ ช้สามารถฟังเพลงจานวนที่กาหนดต่อ
เดือนได้ในราคาอัตราคงที่ การประยุกต์ใช้การจัดการสิ ทธิ ดว้ ยวิธีการเชิงดิจิทลั ในหลายผลิตภัณฑ์
สามารถป้ องกันการบันทึก พิมพ์ ทาสาเนาเกินจานวนที่กาหนด เผยแพร่ ไฟล์ คัดลอก หรื อตัดทอน
บางส่ วน หรื อเล่นแบบเร็ วๆ (Fast Forward) ที่อาจนาไปใช้เพื่อการค้าหรื อเชิงพาณิ ชย์ได้ (2)
นอกจากนี้ การจัดการสิ ทธิ ดว้ ยวิธีการเชิงดิจิทลั ยังเสนอทางเลือกที่หลากหลายของบริ การที่
มีขอ้ จากัดในการใช้ประโยชน์ในราคาที่ถูกลง และในขณะเดี ยวกันก็ลดจานวนการใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับอนุ ญาตได้อีกด้วย คนส่ วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ายในสิ่ งที่ตอ้ งการหากมีราคาสมเหตุสมผล
และสะดวกในการซื้ อหา (2)
อย่างไรก็ดี หลายคนวิจารณ์วา่ การจัดการสิ ทธิ ดว้ ยวิธีการเชิงดิจิทลั นอกจากจะขัดขวางการ
ละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ แล้ว ยังขัดขวางการใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบอีกด้วย เราไม่สามารถอ่านหรื อดู งาน
ลิขสิ ทธิ์ บนเครื่ องรุ่ นเก่าหรื อเครื่ องที่ไม่ลงรอยกัน บริ ษทั คอมพิวเตอร์ หลายบริ ษทั มีการจัดการสิ ทธิ
ด้วยวิธีการเชิ ง ดิ จิทลั แตกต่างกัน บางผลิ ตภัณฑ์ไม่สามารถทางานบนระบบปฏิ บตั ิ การลิ นุกซ์ได้
บริ ษทั ภาพยนตร์ ในสหภาพยุโรปกีดกันไม่ให้เครื่ องเล่นดีวีดีที่ผลิตในสหภาพยุโรปอ่านดีวดี ีที่ซ้ื อมา
จากประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ในทานองเดียวกัน เครื่ องเล่นดี วีดีที่ผลิ ตในประเทศสหรัฐอเมริ กาก็
ไม่สามารถอ่านดีวดี ีที่ซ้ื อมาจากสหภาพยุโรปได้ (2)
เรามีสิทธิ ที่จะยืมหรื อขายต่อหนังสื อ หรื อแผ่นซี ดีที่เรามีไว้ในครอบครอง ซึ่ งการกระทา
ดัง กล่ า วไม่ ใ ช่ ก ารท าส าเนา หากสามารถให้ ยื ม หรื อ ขายต่ อ หนัง สื อ ให้ ก ับ ผู ้อื่ น ได้ ผู ้น้ ัน ก็ ไ ม่
จาเป็ นต้องซื้ อสาเนาใหม่ ซึ่ งก็จะไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติมแก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ แต่อย่างใด (2)
การจัดการสิ ทธิ ดว้ ยวิธีการเชิงดิจิทลั ทาให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถขัดขวางการยืมและ
ขายสาเนางานลิขสิ ทธิ์ ที่ผใู ้ ช้ซ้ื อมาได้ และทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์งานทรัพย์สินทางปั ญญา
ในระยะยาว และลดทอนสิ ทธิ การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่ งแตกต่างจากวิธีการ
จัดการกับทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปแบบเดิมๆ (2)
นอกจากนี้ การจัดการสิ ท ธิ ด้วยวิธี การเชิ ง ดิ จิทลั มี ข ้อด้อยเมื่ อนามาใช้กบั อุ ตสาหกรรม
ข้อมูล วิธีการป้ องกันการสาเนามักถูกทาลายได้โดยง่าย เมื่อมีคนใดคนหนึ่ งทาลายการป้ องกันการ
สาเนาแล้ว ข้อมูลที่เดิมถูกป้ องกันไว้ก็จะถูกอัปโหลดและแพร่ กระจายในเครื อข่ายแบบเพียร์ ทูเพียร์
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ได้ในทันที บริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ พฒั นาการจัดการสิ ทธิ ดว้ ยวิธีการเชิ งดิจิทลั ที่เรี ยกใช้กุญแจใน
การเล่นดีวีดีแบบความละเอียดและคมชัดสู ง (High-definition DVD) ซึ่ งจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อกุญแจ
ในดี วีดีเข้ากันกับกุญแจในซอฟต์แวร์ สาหรับเล่นดี วีดีในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เมื่อแฮ็คเกอร์ คน้ พบ
กุญแจและกุญแจเป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลาย บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตภาพยนตร์ ก็จะเริ่ มใช้กุญแจใหม่กบั ดี วีดีชุด
ใหม่ ๆ ทาให้ผใู ้ ช้ตอ้ งติดตั้งซอฟต์แวร์ ใหม่อยูเ่ รื่ อยๆ นโยบายเช่นนี้ รบกวนผูใ้ ช้งานทัว่ ไป โดยไม่
แน่วา่ จะสามารถป้ องกันการทาสาเนาอย่างได้ผลเพียงใด หลังจากใช้กุญแจใหม่ได้ไม่นานแฮ็คเกอร์
ก็จะสามารถค้นพบกุญแจดังกล่าวได้ในที่สุด (2)
ความกังวลว่าจะสู ญเสี ยรายได้ทาให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์ และเพลงพยายาม
อย่างหนักที่ จะป้ องกันการทาสาเนาในทุ ก วิถีทาง อย่างไรก็ดี ซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์ และเพลงที่
แพร่ หลายในตลาดมืดโดยผิดกฎหมายไม่ได้ป้องกันการทาสาเนาแต่อย่างใด หลายคนเห็นว่าความ
พยายามที่จะควบคุมและจากัดการทาสาเนาของบริ ษทั เหล่านี้ ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคหันมาใช้สาเนาที่
ผิดกฎหมายแต่ไม่จากัดการทาสาเนาแทน ทั้งที่โดยปกติแล้ว พวกเขาจะยินดีที่จะจ่าย แต่รู้สึกอึดอัด
ขัดเคืองจากการจากัดการสาเนา (2)
นักวิจยั และโปรแกรมเมอร์ มกั สามารถหาหนทางในการเจาะหรื อทาลายการจัดการสิ ทธิ
ด้วยวิธีการเชิ งดิจิทลั และกลไกป้ องกันอื่น ๆ ซึ่ งควบคุมการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์ หนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ เพลง และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม กฎหมายห้ามไม่ให้มีการสร้าง เผยแพร่ หรื อใช้งาน
เครื่ องมือ ไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรื อบริ การในการเจาะหรื อทาลายระบบป้ องกันการทา
สาเนาที่ใช้โดยเจ้าของลิขสิ ทธิ์ และมีบทบังคับใช้เพื่อปรับลงโทษอย่างหนักต่อผูท้ ี่กระทาการนั้น ๆ
ซึ่ งเป็ นการกระทาที่เปรี ยบเสมือนการบุกรุ กเข้าไปในสถานที่ ที่มีเจ้าของซึ่ งได้กระทาการป้ องกัน
การบุกรุ กไว้ (2)
4.6.5. เว็บตรวจสอบการขโมยความคิดหรื อคัดลอกผลงาน
การขโมยความคิดหรื อคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ซึ่งหมายถึง การลอกงานเขียน ความคิด
หรื องานสร้างสรรค์ของผูอ้ ื่น ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทั้งที่เหมือนหรื อคล้ายคลึงกับงานเดิมโดยแอบ
อ้างเป็ นงานของตนเองและไม่อา้ งอิงผูส้ ร้ างสรรค์งานเดิ ม มักเกิ ดขึ้นในการลอกเลียนวรรณกรรม
การขโมยความคิดหรื อคัดลอกผลงานเกิ ดขึ้นทั้งในวงวิชาการ โดยนักศึกษา อาจารย์ หรื อนักวิจยั
ในวงวรรณกรรม และในงานสื่ อสารมวลชนเป็ นต้น (76) ปั ญหาการลอกเลี ยนวรรณกรรมเป็ น
ปั ญหาที่มีมานานแล้ว ในยุคดิจิทลั และอินเทอร์ เน็ตที่งานสร้ างสรรค์เก็บอยูใ่ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์
ทาให้งานคัดลอกทาได้อย่างง่ายดายโดยการคัดลอกและแปะ (copy and paste) โดยใช้ซอฟต์แวร์เอดิ
เตอร์ (Editor) ทัว่ ไปบนคอมพิวเตอร์ การขโมยความคิ ดหรื อคัดลอกผลงานเช่ นนี้ เป็ นการละเมิ ด

197
ลิ ขสิ ทธิ์ ที่ ผูก้ ระทาแอบอ้างว่าเป็ นผูส้ ร้ างสรรค์งานเพื่อสร้ างชื่ อเสี ยงให้กบั ตนเองซึ่ งอาจนาไปสู่
ผลประโยชน์อื่น แม้ไม่ใช่การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในเชิงพาณิ ชย์ก็ตาม
ในปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์จานวนมากที่ช่วยตรวจการคัดลอกผลงาน (Plagiarism
Checker) ซึ่ งมักอยูร่ ่ วมกับบริ การตรวจสอบไวยากรณ์ (Grammar Checker) เช่น Plagiarism Detect
(www.plagiarismdetect.com), Docs Detective (Google Apps), Best Grammar & Plagiarism
Checker (www.grammarly.com), Small SEO Tools (smallseotools.com/plagiarism-checker),
Duplichecker (www.duplichecker.com) และ Turn it in (turnitin.com)
แม้โปรแกรมเหล่านี้ จะสามารถชี้ จุดหรื อตาแหน่ งที่มีการลอกเลี ยนแบบได้ แต่อย่างไรก็
ตาม ความแม่นยาในการตรวจสอบการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ก็ยงั จากัดอยูท่ ี่การวิเคราะห์การคัดลอกเนื้ อหา
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนซึ่ งใช้คาไม่แตกต่างจากงานสร้างสรรค์เดิมมากนัก
4.6.6. บริการตรวจสอบการละเมิดลิขสิ ทธิ์ของเอกชน
นอกเหนื อจากหน่ วยงานของรัฐซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาแล้ว ยังมี
หน่วยงานของเอกชนหรื อบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ให้บริ การตรวจสอบการละเมิดและคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ เช่น
เว็บเชอริ ฟ (Web Sheriff) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่มีฐานอยูท่ ี่สหราชอาณาจักรและให้บริ การแก่ลูกค้าซึ่ งเป็ น
ศิลปิ น สตูดิโอภาพยนตร์ สานักข่าว และบุคคลที่มีชื่อเสี ยงทัว่ โลก บริ ษทั ดังกล่าวตรวจตราเว็บไซต์
ที่มีการเชื่ อมโยงหรื อเกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดเพลงหรื อภาพยนตร์ และส่ งจดหมายแจ้งเตือนไป
ยังเว็บไซต์ที่แบ่งปั นไฟล์ต่าง ๆ รวมถึงบล็อกและเว็บไซต์ของแฟนเพลงหรื อภาพยนตร์ ดว้ ย ทั้งยัง
เจรจาต่อรองให้ใช้ไฟล์สาหรับประชาสัมพันธ์งานสร้างสรรค์อย่างเป็ นทางการของศิลปิ นนั้นแทน
ไฟล์เดิ มที่ละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ อีกด้วย (77) ซึ่ งหน่ วยงานเช่ นนี้ มีลกั ษณะคล้ายกับบริ ษทั นักสื บเอกชนที่
รับค่าจ้างในการให้คาปรึ กษาด้านกฎหมาย ตรวจสอบพฤติกรรมการละเมิดลิขสิ ทธิ์ และกระทาการ
แทนเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ตามที่ได้รับมอบอานาจ
4.6.7. การใช้ สิทธิของผู้อื่นโดยชอบ เสรีภาพในการแสดงออก และนวัตกรรม
การอ้างอิ งเฉพาะกฎหมายในการตัดสิ นใจทางจริ ยธรรมอาจไม่ เหมาะสมเท่าใดนัก แต่
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในการใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบเป็ นแนวทางในการกาหนดเงื่อนไขที่
จะช่ วยแยกแยะการทาสาเนาที่ไม่ยุติธรรมออกจากการทาสาเนาที่ยุติธรรม แม้กระนั้น ในบางครั้ง
ประเด็นต่าง ๆ ก็ซับซ้อน ทาให้การประยุกต์ใช้ไม่ชัดเจนและไม่แน่ นอนทั้งในแง่ จริ ยธรรมและ
กฎหมาย จาเป็ นต้องขยายขอบเขตในการประยุกต์ใช้แนวทางต่าง ๆ เพื่อความชัดเจนเพื่อครอบคลุม
สื่ อใหม่ อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ก็ให้กรอบแนวคิดในการพิจารณาบรรทัดฐาน
ทางจริ ยธรรมที่เหมาะสม
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4.6.8. แบบอย่ างธุรกิจใหม่ และการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
ในปั จจุบนั มีรูปแบบธุ รกิ จใหม่และวิธีการใหม่ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์เกิ ดขึ้น
มากมาย ดังต่อไปนี้
4.6.8.1. เอกสารดิจิทลั
บางบริ ษทั พัฒนารู ปแบบธุ รกิ จใหม่ ๆ เพื่อให้บริ การข้อมูล ดิจิทลั ในรู ปแบบที่สะดวกขึ้ น
เช่ น ในกรณี ของคินเดิ ล (Kindle) เครื่ องอ่านหนังสื อดิ จิทลั ของบริ ษทั อเมซอนผูข้ ายหนังสื อ ทาง
ออนไลน์รายใหญ่ในสหรัฐอเมริ กา ที่ให้ความรู ้ สึกสบายตาเหมื อนอ่านจากหนังสื อที่ใช้กระดาษ
และหมึกพิมพ์ เทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องคื อเทคโนโลยีอีอิงค์หรื อการใช้หมึกอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Ink
หรื อ Electronic Ink) ที่ใช้หลักไฟฟ้าสถิตในการวาดหน้าจอ หลังจากวาดหน้าจอเสร็ จแล้ว จะไม่ใช้
พลังงานอีกเลย จนกว่าจะวาดหน้าจอใหม่เท่านั้น จึงกิ นไฟน้อยมาก ผูอ้ ่านจะต้องอ่านในที่ มีแสง
สว่างเพียงพอเช่นเดียวกับการอ่านหนังสื อทัว่ ไป เพราะหมึกอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้เปล่งแสงออกมา
เหมื อนตัวอัก ษรบนจอภาพคอมพิ ว เตอร์ ท วั่ ไป ผูอ้ ่ า นหนัง สื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถเปิ ดหน้า
หนังสื อและคัน่ หนังสื อ ได้เหมือนการอ่านหนังสื อทัว่ ไป นอกจากนี้ บริ ษทั อเมซอนยังพัฒนาระบบ
ยืมหนังสื อเพื่อให้ผใู ้ ช้งานอุปกรณ์ยมื อ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้อีกด้วย
ในอดีต สาหรับสื่ อที่ไม่เป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรมบันเทิงและสื่ อสิ่ งพิมพ์ใช้
การทาสัญญาและวิธีการอื่น ๆ ในการกากับดูแลการใช้สิทธิ์ และการจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ วารสารวิชาการ
ต่าง ๆ กาหนดราคาค่าสมาชิ กให้แก่ห้องสมุดในอัตราที่สูงกว่าค่าสมาชิ กของบุคคลทัว่ ไป เพราะมี
ผูอ้ ่านจานวนมากกว่า องค์กรต่าง ๆ ที่เป็ นตัวแทนจาหน่ ายงานลิ ขสิ ทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ นดนตรี วารสาร
หรื อนิตยสาร ดาเนินการรวบรวมค่าธรรมเนียมในการใช้งานจากผูใ้ ช้หรื อผูอ้ ่าน นอกจากนี้ ยังมีการ
เจรจาให้จ่ายค่าธรรมเนี ยมเป็ นรายปี ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความยืดหยุน่ ในการใช้ประโยชน์
จากงานลิขสิ ทธิ์ และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป ตัวอย่างของการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ทั้ง
ในรายบุ ค คลและต่ อห้องสมุ ด เช่ น ในกรณี ข องวารสารวิช าการ IEEE (Institute of Electronics,
Electrical Engineering) ซึ่ งเป็ นวารสารคุ ณ ภาพทางด้า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
คอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ เป็ นต้น
ในขณะที่ บ ริ ษ ัท ซึ่ งผลิ ต สิ น ค้า จากทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญามี ค วามกัง วลว่า จะสู ญ เสี ย การ
ควบคุม แต่ผใู ้ ช้เว็บ ผูส้ ร้างซอฟต์แวร์ แลกเปลี่ยนไฟล์ และผูด้ ูแลเว็บแลกเปลี่ยนไฟล์มีความคิดว่า
การสาเนาไฟล์ดิจิทลั ควรจะกระทาได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย จึงได้นาวิธีการเดิ มในการจัดการ
เรื่ องค่าธรรมเนี ยมสาหรับสื่ อที่ไม่เป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกรณี ของงานเขียนที่เปิ ดให้ใช้
ประโยชน์แบบออนไลน์
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4.6.8.2. เพลงและภาพยนตร์
จากตัวอย่างความสาเร็ จของไอทูน (iTune) ของบริ ษทั แอปเปิ ล (Apple) ที่สามารถขายเพลง
และภาพยนตร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ ได้ เ ป็ นจ านวนมาก ประกอบกับ ผลการตัด สิ น ของศาลของประเทศ
สหรัฐอเมริ กากรณี คดีของเอ็มจีเอ็ม (MGM) และโกรกสเตอร์ (Grokster) ที่เอ็มจีเอ็มฟ้องร้องโกรก
สเตอร์ ว่าให้การบริ การการแลกเปลี่ ยนไฟล์ของโกรกสเตอร์ เป็ นการเอื้ อให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถ
แลกเปลี่ยนไฟล์โดยไม่ได้รับการอนุ ญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เป็ นการสนับสนุ นการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์
และเจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ สามารถฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายจากผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารซอฟต์แ วร์ แ ละเว็บ ไซต์
สนับสนุ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ได้ ทาให้ผูท้ ี่ตอ้ งการดาเนิ นธุ รกิ จในการให้บริ การเพลงอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายเข้าใจว่า จะต้องคัดกรองสื่ อที่มีเจ้าของลิขสิ ทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการดาเนิ นธุ รกิ จ
หรื อใช้ประโยชน์อยูใ่ นอุตสาหกรรมบันเทิง หรื อทาสัญญาในการจ่ายลิขสิ ทธิ์ ให้กบั ค่ายเพลง
คนส่ วนใหญ่ที่ตอ้ งการสาเนาหรื อฟั งเพลงออนไลน์มกั ต้องการฟั งเพลงใหม่ ๆ หรื อเพลง
ยอดนิ ยม ดังนั้น ทางเลือกในการคัดกรองสื่ อที่มีเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ออกไป ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าไร
แต่บริ ษทั บันเทิ งทั้งหลายก็เริ่ มเข้าใจว่าคนที่ชอบแลกเปลี่ ยนไฟล์เพลงส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ ชื่นชอบ
ดนตรี และเป็ นกลุ่มลู กค้าที่มีศกั ยภาพ อุตสาหกรรมบันเทิงจึงเริ่ มสารวจตลาดและกาหนดรู ปแบบ
การตลาดใหม่ ๆ บริ ษทั แน็บสเตอร์ ที่ดาเนิ นการใหม่โดยผูด้ าเนิ นกิจการใหม่ได้ทาสัญญาตกลงกับ
ค่ายเพลง โดยค่ายเพลงได้รับส่ วนแบ่งจากรายได้ค่าโฆษณาของเว็บไซต์ของแน็บสเตอร์ ในครั้งนี้
บริ ษทั แน็บสเตอร์ ให้บริ การเพลงเป็ นจานวนกว่าล้านเพลง และมีสมาชิกมากกว่าห้าแสนคนจากทัว่
โลก
บริ ษทั แอปเปิ ล อเมซอน และบริ ษทั อื่ น ๆ เริ่ มให้บริ การดาวน์โหลดภาพยนตร์ โดยการ
จัดการทางเทคโนโลยีและทางธุ รกิจที่เหมาะสม เพื่อลดอัตราการสาเนาและจาหน่ายซี ดีเพลงละเมิด
ลิ ขสิ ทธิ์ รวมถึ งบันทึ ก คอนเสิ ร์ตในหลายประเทศ หลายบริ ษทั เริ่ ม ลดราคาซี ดีและขายดี วีดี ข อง
คอนเสิ ร์ตในเวลาเกือบจะทันทีหลังคอนเสิ ร์ต
ในช่วงแรกเริ่ ม อุตสาหกรรมบันเทิงมองเทคโนโลยีในการแพร่ กระจายสื่ อรู ปแบบใหม่ ๆ
เป็ นการคุ กคาม เช่ น การแลกเปลี่ ยนไฟล์แบบเพียร์ ทูเพียร์ พ็อดคาสติง (Podcasting) ซึ่ งเป็ นการ
ป้ อนไฟล์เสี ยงหรื อวิดีโอใหม่แก่สมาชิ กในลักษณะคล้ายกับฟี ดข่าว (News Feed) ในเว็บ การส่ ง
เนื้ อหาอย่างต่อเนื่ องในวิดีโอ (Video Streaming) เป็ นต้น เฉกเช่นเดียวกับที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์
มองอุปกรณ์บนั ทึกวิดีโอแบบตลับเทป (Video Cassette Recorder) ในอดีต ก่อนที่จะเข้าใจว่าจะใช้
เทคโนโลยีใหม่น้ ีบรรจุสื่อลิขสิ ทธิ์ ที่ถูกกฎหมายได้
หลายบริ ษทั ทาสัญญากับบริ ษทั เพียร์ ทูเพียร์ เช่ น บิตทอเร็ นต์ โดยตรง เพื่อเร่ งการดาวน์
โหลดในบริ การภาพยนตร์ และเพลงด้วยเทคโนโลยีเพียร์ ทูเพียร์ แทนที่จะดาวน์โหลดทุกไฟล์จาก
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เซิ ร์ฟเวอร์ กลางของเว็บไซต์บริ การ ลูกค้าได้รับส่ วนของไฟล์ภาพยนตร์ จากคอมพิวเตอร์ ของลูกค้า
รายอื่น ๆ พร้อมๆกันไป ทาให้สามารถดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
บางค่ายเพลงและบริ ษทั ภาพยนตร์ ใช้อุบายในการขัดขวางการแลกเปลี่ ยนไฟล์ที่ละเมิด
ลิ ขสิ ทธิ์ โดยการอัปโหลดไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์ ลงในเว็บไซต์แลกเปลี่ ยนไฟล์ ทาให้ผูใ้ ช้ไม่สามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ หรื อหากดาวน์โหลดได้ก็จะไม่ใช่ เพลงหรื อภาพยนตร์ ที่สมบู รณ์ เต็มไปด้วย
เสี ยงรบกวนหรื อภาพไม่ชดั หรื อเป็ นเพลงหรื อภาพยนตร์ ปลอมของเพลงหรื อภาพยนตร์ ออกใหม่
เป็ นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อทาให้ผูใ้ ช้ผิดหวัง เบื่อหน่ าย หมดศรัทธา และเลิ กเยี่ยมชมเว็บไซต์
แลกเปลี่ยนไฟล์
4.6.8.3. การต่ อรองค่ าลิขสิ ทธิ์และการใช้ ประโยชน์ จากโฆษณา
แม้ว่างานลิ ขสิ ทธิ์ ต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบหนัก จากการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ เนื่ องจากมีความ
สะดวกในการทาสาเนามากขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมและความคาดหวังในการแลกเปลี่ ยนข้อมูลและ
สื่ อบันเทิงออนไลน์ของผูใ้ ช้มี แนวโน้มสู งขึ้ น แต่บางธุ รกิ จก็ได้ปรั บตัวเข้ากับการเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่ าว เช่ น ให้บริ การข้อมู ลหรื องานลิ ขสิ ทธิ์ ในราคาถู กหรื อไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย แต่เลื อกรั บ
ผลประโยชน์จากการโฆษณาหรื อจากผูอ้ ุปถัมภ์เป็ นการทดแทน
บริ ษทั สื่ อบันเทิงและเว็บไซต์แลกเปลี่ยนหรื อให้บริ การสื่ อบันเทิงเจรจาตกลงกัน โดยทา
สัญญาให้บริ ษทั ผูท้ าเว็บไซต์จ่ายส่ วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณาของเว็บให้แก่บริ ษทั สื่ อบันเทิง ใน
กรณี ของยูทูบและกลุ่มงานดนตรี ของวอร์ เนอร์ (Warner Music Group) เว็บไซต์แลกเปลี่ยนไฟล์บาง
เว็บ ใช้ซ อฟต์แวร์ ค ดั กรองเพื่ อตรวจสอบไฟล์ที่ อปั โหลดบนเว็บ โดยค้นหาลัก ษณะบ่ ง ชี้ ว่าเป็ น
ทรัพย์สินของบริ ษทั ใด เว็บไซต์สามารถยั้บยั้งการโพสต์หรื อทารายการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจ่าย
ค่าลิขสิ ทธิ์ ในภายหลังแล้วแต่วา่ ได้ตกลงกับบริ ษทั ไว้อย่างไร วิธีการนี้ เป็ นวิธีการที่สร้างสรรค์และ
สมเหตุสมผล โดยอนุ โลมให้ผใู ้ ช้สามารถโพสต์สื่อของบริ ษทั ดังกล่าวหรื อรวมสื่ อดังกล่าวในงาน
สร้ างสรรค์ของผูใ้ ช้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วไม่ใช่ สื่อเชิ งพาณิ ชย์ จึงไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายและไม่มีพนั ธะ
ทางกฎหมายใด ๆ (2)
แนวทางการแก้ปั ญหาโดยการท าสั ญ ญาเช่ นนี้ ย งั ไม่ ส มบู ร ณ์ นัก แม้ว่า จะเป็ นวิธี ก ารที่
เหมาะสมและเป็ นไปได้ สัญญาดังกล่าวมักไม่ครอบคลุมทรัพย์สินทางปั ญญาของทุกบริ ษทั ยูทูบ
พบว่าเป็ นการยากที่จะค้นหาและเข้าถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับลิขสิ ทธิ์ ทุกคนเพื่อเจรจาตกลงทาสัญญา
ซึ่ งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวรวมถึง บริ ษทั สื่ อบันเทิง นักดนตรี ผูแ้ ต่ง นักแสดง สตูดิโอ เครื อข่าย
โทรทัศน์ และบุคคลอื่น ๆ
บางบริ ษทั เช่ น โคคาโคลา (Coca Cola) พัฒนารู ปแบบการตลาดใหม่ โดยการอัปโหลด
ไฟล์ โ ฆษณาร่ ว มกับ ไฟล์ เ พลงแพร่ ก ระจายในเว็ บ เพี ย ร์ ทู เ พี ย ร์ เ อง ผู ้ที่ ต้อ งการโฆษณาจ่ า ย
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ค่าธรรมเนียมแก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นทางออกที่เป็ นที่พอใจแก่ท้ งั สองฝ่ าย และการโฆษณาในไฟล์
สาหรับแลกเปลี่ยนดังกล่าวเริ่ มเป็ นรู ปแบบการตลาดที่น่าสนใจมากขึ้น อย่างไรก็ดี เว็บไซต์เพียร์ ทู
เพี ย ร์ บ างเว็บ ไม่ ยิ น ดี ก ับ เติ บ โตในทางนี้ โดยพิ จ ารณาเนื้ อ หาโฆษณาว่ า เป็ นสแปมแบบหนึ่ ง
ซอฟต์แวร์ เพียร์ ทูเพียร์ บางประเภทพยายามที่จะตรวจสอบและกาจัดการโฆษณาเช่นนี้
4.6.8.4. การเลียนแบบงานสร้ างสรรค์
ในปั จจุบนั ตามบล็อกต่าง ๆ มีการเขียนและโพสต์นวนิ ยายเลี ยนแบบนวนิ ยายยอดนิ ยม
เช่น สตาร์ เทร็ ค (Star Trek) หรื อแฮรี พ็อตเตอร์ (Harry Potter) โดยผูท้ ี่คลัง่ ไคล้ในนวนิ ยายดังกล่าว
สร้างตอนต่าง ๆ ของหนังสื อขึ้นมาเองในระหว่างรอตอนใหม่จากนักเขียนตัวจริ งเป็ นจานวนมาก
ทั้งยังได้รับความนิ ยมจากผูเ้ ยี่ยมชมด้วยกันอีกด้วย ลักษณะการเขียนและบรรยากาศของนวนิ ยาย
เลียนแบบนวนิ ยายยอดนิ ยมดังกล่าวจัดอยูใ่ นรู ปแบบงานสร้างสรรค์ งานเขียนดังกล่าวไม่ใช่การทา
สาเนา แต่เป็ นงานใหม่ที่แยกออกมา โดยทัว่ ไปแล้ว การพิมพ์ เผยแพร่ และแสดงต่อสาธารณะของ
งานเขียนดังกล่าว จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ของนวนิยายเดิมก่อน โดยปกติแล้ว
ผูพ้ ิมพ์หนังสื อและนิ ตยสารต่าง ๆ ไม่ค่อยจะรับพิมพ์เรื่ องที่เขียนเลียนแบบโดยผูท้ ี่คลัง่ ไคล้ในนว
นิ ยายต้นฉบับเนื่ องจากประเด็นเกี่ ยวกับลิขสิ ทธิ์ ดังนั้น การโพสต์บนเว็บดู เหมือนจะเป็ นวิธีที่ง่าย
และเข้าถึ งผูอ้ ่านจานวนมากได้ ทาให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว ด้วยคุ ณภาพของงานเลี ยนแบบที่
หลากหลาย เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ งานยอดนิ ยมและสานักพิมพ์ต่าง ๆ กังวลว่าจะเสื่ อมเสี ยภาพพจน์และ
สู ญเสี ยรายได้
อย่างไรก็ดี ปฏิกิริยาของนักเขียนและสานักพิมพ์ต่อการเผยแพร่ นวนิยายเลียนแบบนวนิ ยาย
ยอดนิ ย มบนเว็บ ไม่ ค่ อ ยจะรุ น แรงเมื่ อ เที ย บกับ ปฏิ กิ ริ ย าในกรณี ข องอุ ต สาหกรรมเพลงและ
ภาพยนตร์ นัก เขี ย นบางคนหรื อส านั ก พิ ม พ์อาจฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี ล ะเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ แต่ หลายคน
ตระหนักว่าการมีนวนิ ยายเลี ยนแบบนวนิ ยายยอดนิ ยมไม่ได้คุกคามต่อรายได้ของตน และแท้จริ ง
แล้ว นัก เขี ย นมื อสมัค รเล่ นเหล่ านั้นเป็ นลู กค้าของตน นัก เขี ย นบางคน เช่ น เจ เค โรวลิ ง (J. K.
Rowling) ผูเ้ ขียนแฮรี พอตเตอร์ยนิ ยอมให้มีนวนิยายลอกเลียนแบบงานของเธอ หากงานเหล่านั้นไม่
มีเป้ าหมายเชิงพาณิ ชย์ และไม่มีเนื้อหาลามกอนาจาร
4.7. ก็อปปี เล็ฟต์
บุคคลต่าง ๆ สร้างเว็บไซต์และโพสต์ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ กลุ่มอาสาสมัครหลายกลุ่มซึ่ งไม่
รู ้ จกั กันมาก่อนเลยร่ วมมื อกันในโครงการต่าง ๆ เช่ น วิกิพีเดี ย (Wikipedia) สารานุ กรมออนไลน์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความรู ้ และเผยแพร่ งานของตน การกระทาที่สร้างสรรค์และมี คุณค่า
เช่นนี้ แพร่ กระจายไปทัว่ ด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับหรื อกาหนด ไม่มีการดาเนิ นการใน
เชิ งธุ รกิ จ และขับเคลื่ อนจากแรงจูงใจหรื อความสนใจส่ วนตัวมากกว่าผลประโยชน์หรื อผลกาไร
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ปรากฏการณ์ เช่ นนี้ สืบเนื่ องมาจากการขับ เคลื่ อนของฟรี ซอฟต์แวร์ (Free Software) และโอเพน
ซอร์ส (Open Source) ที่เริ่ มต้นในช่วงปี ค.ศ. 1970 โดยริ ชาร์ด สตอลแมน (Richard Stallman) เป็ นผู ้
ก่อตั้งและผูส้ นับสนุ น และต่อยอดมาจนถึ งหลักการของก็อปปี เล็ฟต์ (Copyleft) ซึ่ งรวมทรัพย์สิน
ทางปั ญญายุคดิจิทลั ทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นเอกสาร รู ปภาพ บันทึกเสี ยง และวิดีโอ
หลักการของก็อปปี เล็ฟต์ (Copyleft) ที่ลอ้ ในทางตรงกันข้ามกับลิขสิ ทธิ์ (Copyright) ทั้งใน
ความหมายของซ้ายกับขวาและสิ ทธิ์ กบั นิรสิ ทธิ์ หรื อการคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ในการทาสาเนาหรื อไม่สงวน
สิ ทธิ์ ใด ๆ อีกทั้งสัญลักษณ์ก็ลอ้ กันดังแสดงในรู ป 11 โดยก็อปปี เล็ฟต์อา้ งอิงและใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ เพื่อที่จะบังคับแลกเปลี่ ยนฟรี ซอฟต์แวร์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปแบบอื่น
อย่างเปิ ดเผยภายใต้กรอบกฎหมายปั จจุบนั ที่ให้ความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์

รู ป 11 สัญลักษณ์ของลิขสิ ทธิ์ (Copyright) ทางซ้าย และกอปปี เล็ฟต์ (Copyleft) ทางขวา
ภายใต้หลักการของก็อปปี เล็ฟต์ ผูพ้ ฒั นาเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นและ
เผยแพร่ โปรแกรมดังกล่าวภายใต้ขอ้ ตกลงที่จะยินยอมให้มีการใช้ประโยชน์ ปรับปรุ งแก้ไข เผยแพร่
หรื อพัฒนาโปรแกรมอื่น ๆ เพิ่มเติมจากโปรแกรมนี้ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้งานโปรแกรมยินยอมประยุกต์ใช้
ข้อตกลงเดี ยวกันในงานใหม่ที่เกิ ดขึ้ นจากโปรแกรมนี้ เท่านั้น นั่นคื อ ผูใ้ ช้งานโปรแกรมนี้ จะไม่
สามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่แล้วเพิ่มข้อจากัดต่าง ๆ ที่จากัดการใช้ประโยชน์และการเผยแพร่ โดย
เสรี ได้ ตัวอย่างภายใต้หลักการของก็อปปี เล็ฟต์ เช่ น การอนุ ญาตแบบต่าง ๆ ของครี เอที ฟ คอม
มอนส์ (ดู หัว ข้อ 4.8.2) และการออกใบอนุ ญ าตของนู (GNU General Public License) ในหัว ข้อ
4.7.3.2
ตามหลักการของใบอนุ ญาตของนู หากผูพ้ ฒั นาโปรแกรมต่อยอดจากซอฟต์แวร์ โอเพน
ซอร์ สไม่ยอมเปิ ดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับซอฟต์แวร์ ของตนตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์
เดิ ม ก็จะสามารถถู กฟ้ องร้ องได้ เนื่ องจากซอฟต์แวร์ ตน้ ฉบับยังคงไว้ซ่ ึ งลิ ขสิ ทธิ์ และข้อตกลงตาม
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ทุกประการ
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4.7.1. ฟรีซอฟต์ แวร์
ซอฟต์แวร์ เชิ งพาณิ ชย์ (Commercial Software หรื อ Proprietary Software)โดยทัว่ ไปจะไม่
เปิ ดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับและซื้ อขายไฟล์รหัสจุดหมาย (Object Code) ซึ่ งเป็ นไฟล์รหัสที่ใช้
สั่ ง การเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ ดยตรงหรื อ ที่ เ รี ย กว่า ภาษาเครื่ อ ง (Machine Language) ไม่ เ หมื อ น
โปรแกรมต้นฉบับซึ่งเป็ นภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้
ฟรี ซอฟต์ แ วร์ (Free Software) เป็ นแนวความคิ ด ที่ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น โดยกลุ่ ม
โปรแกรมเมอร์ ข นาดใหญ่ท วั่ โลก ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ ยินยอมให้บุค คลทัว่ ไปท า
สาเนา ใช้ เผยแพร่ และปรั บปรุ งโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาขึ้ น คาว่าฟรี ในฟรี ซอฟต์แวร์
ไม่ได้หมายความว่าไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย แต่หมายถึ งเสรี ภาพ (Freedom) แม้ว่าโดยทัว่ ไปแล้ว ฟรี
ซอฟต์แวร์ มกั จะไม่มีค่าใช้จ่าย ผูส้ นับสนุนฟรี ซอฟต์แวร์ ยนิ ยอมให้มีการทาสาเนาโปรแกรมโดยไม่
จากัด และบางซอฟต์แวร์ สามารถเปิ ดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับได้
4.7.2. โอเพนซอร์ ส
โอเพนซอร์ ส (Open Source) เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับฟรี ซอฟต์แวร์ โดยเน้นการเผยแพร่
และเปิ ดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับต่อสาธารณะ (77) กลุ่มโปรแกรมเมอร์ อาสาสมัครหลายกลุ่ ม
เปิ ดเผยข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมต้นฉบับ โดยส่ วนใหญ่แล้ว ผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม
เหล่านี้ ได้จากเว็บไซต์ที่ให้บริ การโอเพนซอร์ สทัว่ ไป นอกจากนี้ โปรแกรมเมอร์ และผูใ้ ช้งานฟรี
ซอฟต์ แ วร์ ย ัง แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาทางเว็ บ ไซต์ ท าให้
โปรแกรมเมอร์ อื่น ๆ สามารถพัฒนาโปรแกรมดังกล่ าวต่อยอดให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ เพิ่มเติ มได้
ผูพ้ ฒั นาหรื อผูใ้ ช้โปรแกรมแกรมอื่น ๆ ที่มีความรู ้ เกี่ ยวกับโปรแกรมดังกล่าวมักยินดี ที่จะตอบข้อ
ซักถามของผูใ้ ช้งานใหม่ทางเว็บบอร์ ดหรื ออีเมลอีกด้วย
นิ ย ามของโอเพนซอร์ ส ไม่ ไ ด้มี เ พี ย งการเข้า ถึ ง รหั ส โปรแกรมต้น ฉบับ การเผยแพร่
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (78)
1. การเผยแพร่ โดยเสรี สิ ทธิ ของโอเพนซอร์ สไม่ควรจากัดการแจกจ่ายหรื อจาหน่ายหรื อเรี ยก
ค่าธรรมเนียมในการจาหน่ายโอเพนซอร์ สแม้เป็ นส่ วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ อื่น
2. รหัสโปรแกรมต้ นฉบับ โปรแกรมโอเพนซอร์ สจะต้องรวมรหัสโปรแกรมต้นฉบับ และ
ยินยอมให้มีการเผยแพร่ รหัสโปรแกรมต้นฉบับเช่ นเดี ยวกับรหัสจุ ดหมายหรื อรหัส อ็อบ
เจ็ ก ต์ ซึ่ งสามารถเข้า ถึ ง ได้โ ดยสาธารณะ เช่ น ดาวน์ โ หลดทางอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยไม่ มี
ค่าใช้จ่าย รหัสโปรแกรมต้นฉบับ จะต้องอยู่ใ นรู ป แบบที่ โปรแกรมเมอร์ ท วั่ ไปสามารถ
ปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรมได้
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3. งานพัฒนาต่ อยอด โอเพนซอร์ สจะต้องยินยอมให้มีการปรับปรุ งและพัฒนาต่อยอด และ
ยินยอมให้เผยแพร่ งานต่อยอดภายใต้เงื่อนไขเดียวกับซอฟต์แวร์ ตน้ ฉบับ
4. ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันของรหัสโปรแกรมต้ นฉบั บ โอเพนซอร์ ส อาจจากัดรหัส
โปรแกรมต้นฉบับไม่ใ ห้มีการเผยแพร่ ในรู ป แบบที่ แตกต่างออกไปจากรหัสโปรแกรม
ต้นฉบับ เดิ ม ได้ ก็ ต่อเมื่ อโอเพนซอร์ ส ยินยอมให้มี ก ารเผยแพร่ แพ็ตช์ ไ ฟล์ (Patch File)
ร่ วมกับรหัสโปรแกรมต้นฉบับเพื่อให้สามารถปรับปรุ งแก้ไขขั้นตอนการสร้างโปรแกรม
เพื่ อ การรั น โอเพนซอร์ ส จะต้อ งยิ น ยอมให้ มี ก ารเผยแพร่ ซ อฟต์แ วร์ ที่ ส ร้ า งจาก รหัส
โปรแกรมต้นฉบับที่ปรับปรุ งแล้ว และโอเพนซอร์ สอาจกาหนดให้งานต่อยอดใช้ชื่อหรื อ
รุ่ นที่แตกต่างจากซอฟต์แวร์ ตน้ ฉบับได้
5. ไม่ แบ่ งแยกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล โอเพนซอร์ สจะต้องไม่แบ่งแยกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด
ๆ ผูใ้ ดก็สามารถใช้งานโอเพนซอร์ สได้
6. ไม่ แบ่ งแยกงาน โอเพนซอร์ สจะต้องไม่แบ่งแยกงานสาขาต่าง ๆ โอเพนซอร์ สจะต้องไม่
จากัดบุคคลใดจากการใช้ประโยชน์โปรแกรมในสาขาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ ง เช่ น ไม่
ห้ามการใช้งานโปรแกรมในบางธุ รกิจ หรื อไม่จากัดการใช้งานในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดต่อยีนส์ เป็ นต้น
7. การเผยแพร่ โอเพนซอร์ ส สิ ท ธิ ใ นการใช้ ป ระโยชน์ จ ากโปรแกรมจะแนบไปกับ ตัว
โปรแกรมและเป็ นของผูท้ ี่ได้รับโปรแกรมโดยไม่จาเป็ นต้องมีใบอนุ ญาตเพิ่มเติมจากฝ่ าย
ใดอีก
8. โอเพนซอร์ สไม่ เจาะจงหรื อถือเป็ นส่ วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หากมีการตัดทอนโปรแกรม
โอเพนซอร์ สออกมาจากซอฟต์แวร์ ใด ๆ สิ ทธิ ที่แนบไปกับโปรแกรมโอเพนซอร์ สจะต้อง
ไม่ข้ ึนกับสิ ทธิ ของโปรแกรมในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของซอฟต์แวร์ น้ นั หากโปรแกรมได้
ถู ก ตัดทอนเพื่ อนาออกมาใช้ง านหรื อเผยแพร่ จากซอฟต์แวร์ น้ ัน ๆ ภายใต้เงื่ อนไขของ
โปรแกรมนั้น ๆ เอง ทุกฝ่ ายที่ได้รับโปรแกรมดังกล่าวควรมีสิทธิ เช่นเดียวกับผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ
ร่ วมกับซอฟต์แวร์ ตน้ ฉบับนั้น
9. โอเพนซอร์ ส ไม่ จากัดซอฟต์ แวร์ อื่น โอเพนซอร์ ส จะต้องไม่จากัดสิ ทธิ หรื อรู ปแบบของ
ซอฟต์แวร์ อื่นที่มีการเผยแพร่ ร่วมกับโอเพนซอร์ ส เช่น ไม่จากัดให้โปรแกรมอื่นที่เผยแพร่
บนสื่ อเดียวกันต้องเป็ นโอเพนซอร์ สเหมือนกัน
10. โอเพนซอร์ สเป็ นกลางทางเทคโนโลยี โอเพนซอร์ สไม่ควรกาหนดเทคโนโลยีเฉพาะหรื อ
รู ปแบบการเชื่อมต่อใด ๆ ในการจัดเตรี ยมซอฟต์แวร์
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ตามข้อตกลงของโอเพนซอร์ ส ผูพ้ ฒั นาต่อยอดต้องเปิ ดเผยซอฟต์แวร์ ตน้ ฉบับทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน และอนุญาตให้เผยแพร่ และพัฒนาต่อยอดได้อย่างอิสระต่อไป โดยให้เกียรติแก่ผพู ้ ฒั นาทุก
ขั้นตอน ข้อตกลงของโอเพนซอร์ สเช่ นนี้ มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก นอกจากจะเอื้อให้มีการ
พัฒนาโปรแกรมต่ อยอดเพิ่ ม เติ ม แล้ว ยัง เป็ นการสร้ า งสมดุ ล โดยคานอานาจกับซอฟต์แวร์ เชิ ง
พาณิ ช ย์ และเสนอทางเลื อกให้ก ับ ผูใ้ ช้โ ดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในกรณี ที่ บุ ค คลหรื อหน่ วยงานไม่ มี
งบประมาณเพียงพอที่จะจัดหาซอฟต์แวร์เชิงพาณิ ชย์มาใช้งาน
จากหลักการเช่นนี้ สรุ ปได้วา่ โอเพนซอร์ สจัดเป็ นฟรี ซอฟต์แวร์ ชนิดหนึ่ง แต่ฟรี ซอฟต์แวร์
บางตัวอาจไม่ใช่โอเพนซอร์ ส
4.7.3. ลักษณะการใช้ ประโยชน์ ฟรีซอฟต์ แวร์
ลักษณะการใช้ประโยชน์ฟรี ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะด้วยกัน ดังนี้
4.7.3.1. แชร์ แวร์
แชร์ แ วร์ (Shareware) เป็ นแนวทางการให้ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ โ ดยไม่ ต้อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย แต่
ซอฟต์แวร์ ไม่เปิ ดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับ บางแชร์ แวร์ อาจมีอายุการใช้งานจากัดหรื อเป็ นรุ่ น
ทดลองใช้ของซอฟต์แวร์เชิงพาณิ ชย์
4.7.3.2. ซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ สในแนวทางของโครงการนู
ซอฟต์แ วร์ โ อเพนซอร์ ส ในแนวทางของโครงการนู ใ ช้ห ลัก การของก็ อ ปปี เล็ ฟ ต์ ซึ่ ง
กาหนดให้ใช้ประโยชน์ ปรับปรุ งแก้ไข และเผยแพร่ หรื อพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมได้ โดยซอฟต์แวร์
ต่อยอดจะต้องคงข้อตกลงเดียวกันนี้ เพื่อให้ผอู ้ ื่นสามารถใช้ประโยชน์ ปรับปรุ งแก้ไข และเผยแพร่
หรื อพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน แบ่งตามลักษณะข้อจากัดเป็ นดังนี้
1)
ซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ สแบบจีพแี อล
ซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส แบบจี พี แ อล (GNU General Public License หรื อ GPL) เน้ น
หลักการของก็อปปี เล็ฟต์ ซึ่ งกาหนดให้ใช้ประโยชน์ ปรับปรุ งแก้ไข และเผยแพร่ หรื อพัฒนาต่อ
ยอดเพิ่ ม เติ ม ได้ โดยซอฟต์แ วร์ ต่ อ ยอดจะต้อ งคงข้อ ตกลงเดี ย วกัน นี้ เพื่ อ ให้ผูอ้ ื่ น สามารถใช้
ประโยชน์ ปรับปรุ งแก้ไข และเผยแพร่ หรื อพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน
2)
ซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ สแบบแอลจีพแี อล
ซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส แบบแอลจี พี แ อล (Lesser GNU General Public License หรื อ
LGPL) ออกแบบขึ้นเพื่อประนี ประนอมระหว่างใบอนุ ญาตซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สแบบจีพีแอล ที่
เน้นหลัก การก็ อปปี เล็ฟ ต์และใบอนุ ญาตบี เอสดี ที่ยินยอมให้ผูใ้ ช้นาซอฟต์แวร์ ไ ปใช้ประโยชน์
อย่า งไรก็ ไ ด้ ซอฟต์แ วร์ โ อเพนซอร์ ส แบบแอลจี พี แ อลใช้ม ัก ใช้ก ับ ไลบรารี ซ อฟต์แ วร์ โ ดยใช้
หลักการก็อปปี เล็ฟต์จากัดโปรแกรมที่อยู่ภายใต้ซอฟต์แวร์ หรื อไลบรารี เอง แต่ไม่ได้ประยุกต์ใช้

206
ข้อจากัดของหลักการก็อปปี เล็ฟต์เข้ากับโปรแกรมอื่น ๆ ที่เชื่ อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์ หรื อไลบรารี
นั้น เช่ น ไฟล์ .so หรื อไฟล์ .dll ตัวอย่า งของซอฟต์แวร์ โ อเพนซอร์ ส แบบแอลจี พี แอลที่ ใ ช้ก ับ
โปรแกรมงานประยุกต์แบบทางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เดี่ ยว (Stand-alone Application) คือโม
ซิลลา (Mozilla) (79) และโอเพนออฟฟิ ศ (OpenOffice) (80)
4.7.3.3. ซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ สในแนวทางของบีเอสดี
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สแบบบีเอสดี (Berkeley Software Distribution หรื อ BSD) ซึ่ งเป็ น
แนวทางการให้สิทธิ์ ในการใช้งานซอฟต์แวร์ ที่ตรงข้ามกับซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สแบบจีพีแอล คือ
ยินยอมให้ผใู ้ ช้นาซอฟต์แวร์ ไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็ได้ ทั้งในรู ปแบบของรหัสโปรแกรมต้นฉบับ
และรหัสเป้ าหมายหรื อรหัส อ็อบเจกต์ ตราบใดที่ ยงั คงอ้า งแหล่ งที่ ม า ชื่ อบี เอสดี เดิ ม เป็ นชื่ อ ของ
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารคล้า ยยูนิ ก ซ์ เจ้า ของเดิ ม ของบี เ อสดี เ ป็ นมหาวิทยาลัย แคลิ ฟ อร์ เ นี ย เนื่ อ งจาก
ซอฟต์แวร์ พฒั นาขึ้นที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนี ย เบิร์คเลย์ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สแบบบีเอสดี ใน
ปัจจุบนั มีการอนุญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ 2 แบบด้วยกัน ดังนี้
1)
ใบอนุญาตบีเอสดีแบบใหม่
ใบอนุ ญาตบี เอสดี แบบใหม่หรื อแบบอนุ ญาตบี เอสดี ที่ปรั บปรุ ง แล้ว (New BSD License
หรื อ Modified BSD License) ยินยอมให้ผใู ้ ช้นาซอฟต์แวร์ ไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็ได้โดยต้องอ้าง
แหล่ ง ที่ ม า (Copyright Notice) และประกาศของใบอนุ ญ าต (Disclaimers of Warranty) โดยต้อ ง
ได้รับการรับรองจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2)
ใบอนุญาตบีเอสดีแบบง่ ายหรื อฟรีบีเอสดี
ใบอนุ ญ าตบี เ อสดี แ บบง่ า ยหรื อฟรี บี เ อสดี (Simplified BSD License หรื อ FreeBSD
License) ยิ น ยอมให้ ผู ้ใ ช้ น าซอฟต์ แ วร์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งไรก็ ไ ด้ โ ดยต้อ งอ้ า งแหล่ ง ที่ ม า
(Copyright Notice) และประกาศของใบอนุ ญาต (Disclaimers of Warranty) ซึ่ งเป็ นการละเว้นไม่
ต้องได้รับการรับรองจากเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ผูพ้ ฒั นาต้องเพิ่มเติมเจตนาในการ
พัฒนาและความคิดเห็ นหรื อมุมมองต่าง ๆ ที่มีต่อซอฟต์แวร์ ลงในการอ้างแหล่งที่มาและประกาศ
ของใบอนุญาต
ใบอนุ ญาตบีเอสดี ยินยอมให้ใ ช้ป ระโยชน์ ในเชิ ง พาณิ ชย์ ผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์ ต่อยอดไม่
จาเป็ นต้องเปิ ดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับและสามารถจัดจาหน่ ายได้ อีกทั้งยังถือสิ ทธิ์ เป็ นเจ้าของ
ได้เหมือนกับซอฟต์แวร์ เชิ งพาณิ ชย์ทวั่ ไป เพียงแต่ตอ้ งแสดงแหล่งที่มา ในทางกลับกัน ซอฟต์แวร์
บีเอสดีเองก็อาจเผยแพร่ และใช้งานร่ วมกับใบอนุญาตของซอฟต์แวร์ อื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน
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4.7.4. ประวัติและมุมมองต่ อฟรีซอฟต์ แวร์ และโอเพนซอร์ ส
โครงการนู (GNU Project) เริ่ มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1970 แม้วา่ ชื่ อนู (GNU หรื อ GNU’s Not
Unix) จะเกิ ด ขึ้ น ในปี ค.ศ. 1983 ซึ่ งรวมระบบปฏิ บ ัติ ก ารที่ ค ล้า ยยู นิ ก ซ์ (UNIX-like Operating
System) อีแม็คส์ (Emacs) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมแก้ไขข้อความ ตัวแปลภาษา (Compiler) และโปรแกรม
อรรถประโยชน์ต่าง ๆ (Utility) โปรแกรมของนู เปิ ดให้ใช้งานโดยเสรี และเป็ นที่ นิย มในกลุ่ ม ผู ้
ประกอบวิชาชี พคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเมอร์ สมัครเล่ นที่มีทกั ษะ ทาให้หลายคนสามารถใช้
ประโยชน์จากโปรแกรมได้มากขึ้น การเปิ ดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับทาให้โปรแกรมเมอร์ หลาย
พันคนทัว่ โลกสามารถช่วยกันค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ ว ผูใ้ ช้และ
โปรแกรมเมอร์ สามารถประยุกต์และปรับปรุ งโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ สามารถใช้โปรแกรมที่มีอยู่
สร้างโปรแกรมใหม่และดีกว่าเดิม โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายให้แก่ผพู ้ ฒั นาโปรแกรมเดิม
ในอดีต ผูใ้ ช้ประโยชน์จากแนวคิดของฟรี ซอฟต์แวร์ เป็ นโปรแกรมเมอร์ และมือสมัครเล่น
บริ ษทั ซอฟต์แวร์ เชิ งพาณิ ชย์มกั เป็ นปรปั กษ์ต่อแนวความคิดนี้ ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งขายซอฟต์แวร์ เพื่อ
ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และเก็บรหัสโปรแกรมต้นฉบับเป็ นความลับทางการค้า อีกฝ่ ายหนึ่ งส่ งเสริ ม
การเผยแพร่ และเปิ ดเผยข้อมูลรหัสโปรแกรมต้นฉบับโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ฝ่ ายโปรแกรมเชิ ง
พาณิ ชย์โจมตีฟรี ซอฟต์แวร์ วา่ ไม่มีผพู ้ ฒั นาและรับผิดชอบซอฟต์แวร์ อย่างจริ งจัง ฝ่ ายฟรี ซอฟต์แวร์
ก็กล่าวหาฝ่ ายโปรแกรมเชิ งพาณิ ชย์ว่าค้ากาไรเกิ นควร ทั้งยังเร่ งพัฒนารุ่ นต่าง ๆ ที่ยงั ไม่สมบู รณ์
ออกมาจาหน่ายโดยไม่รับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม
ในปั จ จุ บ ัน มุ ม มองของบริ ษัท ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี ต่ อ ฟรี ซอฟต์ แ วร์ แ ละโอเพนซอร์ ส ได้
เปลี่ ยนแปลงไป ระบบปฏิ บตั ิ การลิ นุกซ์เป็ นส่ วนสาคัญที่ ช่วยในการเปลี่ ยนแปลงนี้ ไลนัส ทอร์
วาลด์ (Linus Torvald) เขี ยนแก่ นของระบบปฏิ บตั ิ การลิ นุกซ์ (Linux Kernel) ในปี ค.ศ. 1991 และ
เผยแพร่ ฟรี บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ท าให้ เ กิ ด เครื อข่ า ยของผู ้พ ัฒ นาฟรี ซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ ฐ านจาก
ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์และผูใ้ ช้ทวั่ โลก ผูพ้ ฒั นาฟรี ซอฟต์แวร์ มกั เป็ นโปรแกรมเมอร์ ที่มีงานประจา
แต่ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานพัฒนาโปรแกรมฟรี และโปรแกรมต่อยอดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในระยะแรก ระบบปฏิ บตั ิการลิ นุกซ์มีความยุ่งยากในการใช้งานและไม่ใช่ ผลิ ตภัณฑ์เชิ ง
ธุ รกิจ ต่อมาบริ ษทั ซอฟต์แวร์ ขนาดเล็กเริ่ มทยอยพัฒนาและจาหน่ายรุ่ นต่าง ๆ ของระบบปฏิบตั ิการ
ลินุกซ์พร้อมกับคู่มือใช้งานและการช่วยเหลือทางเทคนิ คแก่ลูกค้า เช่น เรดแฮ็ต (Red Hat) เฟดอรา
(Fedora) เป็ นต้น
หลัง จากนั้น บริ ษ ทั ยัก ษ์ใ หญ่ ใ นวงการคอมพิ วเตอร์ ก็ เ ริ่ ม เข้า มาใช้ป ระโยชน์ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ น และทาการตลาดของระบบปฏิบตั ิการลิ นุกซ์และฟรี ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับ
การขายฮาร์ ด แวร์ ข องบริ ษ ัท เอง เนื่ อ งจากแนวโน้ม ที่ ซ อฟต์แ วร์ จ ะมี ร าคาแพงกว่ า ฮาร์ ด แวร์
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ฮาร์ ดแวร์ มกั ถู กออกแบบเพื่อให้มีความเข้ากันได้สูง (Compatability) ในขณะที่ซอฟต์แวร์ มกั ถูก
ออกแบบให้รองรับฮาร์ ดแวร์ ได้หลายแบบหลายรุ่ น การซื้ อฮาร์ ดแวร์ มกั เป็ นการซื้ อขาด ผูใ้ ช้อาจ
เปลี่ ยนฮาร์ ดแวร์ ได้ในการซื้ อครั้ งต่อไป แต่ผูใ้ ช้มีแนวโน้มที่ จะยึดติ ดกับซอฟต์แวร์ และไม่นิยม
เปลี่ยนซอฟต์แวร์ หรื อความเคยชิ นเดิ มๆ การลงทุนที่ซอฟต์แวร์ มีแนวโน้มที่จะได้ผลกว่าในระยะ
ยาว ตัวอย่างของบริ ษทั ยักษ์ใหญ่ดงั กล่าว ได้แก่ ไอบีเอ็ม (IBM) ออราเคิล (Oracle) ฮิวแล็ต-แพ็ค
การ์ด (Hewlett-Packard) และซิลิคอน กราฟฟิ กส์ (Silicon Graphics) เป็ นต้น
ในระยะต่อมา ธุ รกิจขนาดใหญ่เริ่ มใช้งานระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ในองค์กรของตน สตูดิโอ
ภาพยนตร์ ต่าง ๆ เริ่ มใช้ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ในการสร้ างสรรค์งานตกแต่งภาพ (Special Effect)
และทาแอนิ เมชัน (Animation) ดังนั้น ระบบปฏิ บตั ิการลิ นุกซ์ ฟรี ซอฟต์แวร์ และโอเพนซอร์ สจึง
เป็ นที่รู้จกั และใช้งานกันทัว่ ไป และเริ่ มมีศกั ยภาพในการแข่งขันกับซอฟต์แวร์ เชิงพาณิ ชย์
ตัวอย่างของฟรี ซอฟต์แวร์ ที่เป็ นที่นิยมและใช้งานกันมากที่สุดคือไฟร์ ฟ็อกซ์ (Firefox) ซึ่ ง
เป็ นเว็บบราวเซอร์ พฒั นาโดยม็อดซิ ลลา (Mozilla) และอปาเช (Apache) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ใช้รัน
เว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่ งสนับสนุนและเผยแพร่ โดยบริ ษทั ไอบีเอ็ม ฟรี ซอฟต์แวร์ ที่เป็ นที่นิยมในยุคแรก ๆ
มักเป็ นฟรี ซอฟต์แวร์ ที่สามารถใช้งานได้เหมือนซอฟต์แวร์ เชิ งพาณิ ชย์ เช่น ลินุกซ์เป็ นทางเลือกของ
ระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์ แต่ในเวลาต่อมาผูผ้ ลิ ตฟรี ซอฟต์แวร์ ได้พฒั นานวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมามาก
ขึ้น เช่น อปาเช เนื่องจากซอฟต์แวร์ ที่มีอยูเ่ ดิมในท้องตลาดไม่สามารถทางานได้สอดคล้องกับความ
ต้องการและรู ปแบบการทางานใหม่ ๆ
หลายบริ ษทั โดยเฉพาะบริ ษทั ขนาดใหญ่เริ่ มเข้าใจและตระหนักถึ งประโยชน์ของโอเพน
ซอร์ ส หลายบริ ษทั เริ่ มเปิ ดเผยรหัส โปรแกรมต้นฉบับของผลิ ตภัณฑ์ข องตนต่ อสาธารณะ และ
ยินยอมให้ใช้ประโยชน์โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย หากไม่นาไปใช้ในเชิ งพาณิ ชย์ บริ ษทั ซัน ไมโค
รซิสเต็มส์ (Sun Microsystems) อนุญาตให้ใช้งานลิขสิ ทธิ์ ของภาษาจาวา (Java) ซึ่งเป็ นภาษาในการ
เขียนโปรแกรมภายใต้ใบอนุ ญาตแบบจีพีแอล (GPL) บริ ษทั ต่าง ๆ คาดหวังว่าโปรแกรมเมอร์ จะ
ไว้ใจซอฟต์แวร์ มากขึ้นหากสามารถเห็นได้วา่ ซอฟต์แวร์ ทางานอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะใช้งาน
และพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ซอฟต์แ วร์ ใ ห้ ดี ข้ ึ น บริ ษ ัท ไอบี เ อ็ ม บริ จ าคสิ ท ธิ บ ัต รเป็ นจ านวนหลายร้ อย
สิ ทธิ บตั รให้แก่ชุมชนโอเพนซอร์ ส ฟรี ซอฟต์แวร์ กลายเป็ นคู่แข่งที่สาคัญของบริ ษทั ไมโครซอฟต์
และหลายคนเริ่ มมองเห็ นว่าฟรี ซอฟต์แวร์ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ในภายหลังบริ ษทั ไมโครซอฟต์
เริ่ มมีนโยบายเปิ ดให้โปรแกรมเมอร์ ใช้งานไลบรารี ของไมโครซอฟต์ได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายแต่
ยังคงไม่เปิ ดเผยรหัสโปรแกรมต้นฉบับ
ผูไ้ ม่สนับสนุ นฟรี ซอฟต์แวร์ มกั วิจารณ์ จุดอ่อนต่าง ๆ ของฟรี ซอฟต์แวร์ เช่ น ใช้งานยาก
ไม่ มี ศู น ย์บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค ทางโทรศัพ ท์ ห รื อคอลเซ็ น เตอร์ (Call Center) แก่ ผู ้ใ ช้
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เนื่ อ งจากซอฟต์แ วร์ พ ัฒ นาโดยหลายคนท าให้ มี ห ลายรุ่ น และไม่ มี ม าตรฐาน ท าให้ เ กิ ด ความ
ยากลาบากและสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ไม่มีความรู ้ ทางเทคนิ ค หลายธุ รกิจต้องการติดต่อ
กับผูใ้ ห้บริ การที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้และต้องการซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับงาน ลูกค้าและ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จต่าง ๆ ไม่สะดวกใจกับโครงสร้ างการจัดการของฟรี ซอฟต์แวร์ ที่มีลกั ษณะ
หลวมๆ ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ แก้ไขได้ง่ายขึ้นเมื่ อลู กค้าและผูป้ ระกอบการยอมรับที่จะเรี ยนรู ้ การ
ท างานในรู ป แบบใหม่ ในส่ วนของโปรแกรมเมอร์ ก็ส ามารถสร้ า งธุ รกิ จใหม่เพื่ อปรั บ ปรุ งและ
เพิ่มเติ มบริ การของฟรี ซอฟต์แวร์ เช่ น ในกรณี ของบริ ษทั เรดแฮ็ต (Red Hat, Inc.) (81) ซึ่ งพัฒนา
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารลิ นุ ก ซ์ เป็ นต้น ดัง นั้น ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ก็ ส ามารถจะขับ เคลื่ อ นไปได้จ ากการใช้
ประโยชน์ฟรี ซอฟต์แวร์ มากขึ้น
หลายคนในกลุ่ ม ขับ เคลื่ อ นฟรี ซ อฟต์แ วร์ เ ชื่ อ ว่า ไม่ จ าเป็ นต้อ งมี ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ เพื่ อ
คุ ม้ ครองซอฟต์แวร์ แต่อย่างใด พวกเขามี ความคิ ดว่าทุกซอฟต์แวร์ ควรเป็ นโอเพนซอร์ สหรื อฟรี
ซอฟต์แวร์ ซึ่ งแนวคิดอย่างนี้ เป็ นไปได้ แต่ตอ้ งมีความช่วยเหลือทางการเงิ นหรื อทุนสนับสนุ นจาก
ภาครัฐหรื อเอกชน เหมือนกับบริ การสาธารณะ หรื อการหารายได้สนับสนุ นบริ การในรู ปแบบอื่น
เช่ นในกรณี ของเสิ ร์จเอ็นจิ นที่ มีรายได้จากการโฆษณา เป็ นต้น นอกจากนี้ หากจะกาหนดให้ทุก
ซอฟต์แวร์ เป็ นโอเพนซอร์ สหรื อฟรี ซอฟต์แวร์ อาจต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมายเพื่ อ
รองรับเงื่อนไขดังกล่าว
โดยส่ วนใหญ่แล้ว ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทวั่ ไป โปรแกรมเมอร์ และผูป้ ระกอบการมัก
เป็ นฝ่ ายตัดสิ นใจว่าจะนาซอฟต์แวร์ ออกเผยแพร่ หรื อจัดจาหน่ายอย่างไร แต่อย่างไรก็ดี ในสังคมมี
ตัวอย่างของบริ การในลักษณะเดียวกันที่ผใู ้ ช้สามารถเลือกได้วา่ จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายหรื อไม่ เช่น ใน
กรณี ของช่องสัญญาณวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ที่มีท้ งั ช่องทัว่ ไปและช่องพิเศษที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม มี
ช่ องสาธารณะที่ มีรายการโทรทัศน์ ที่ ไม่ มี รายการโฆษณาซึ่ งสนับสนุ นโดยรั ฐบาลและช่ องที่ มี
รายการโฆษณาที่ ส นับ สนุ น รายการโดยผู ้อุ ป ถัม ภ์ ร ายการ เป็ นต้น ในท านองเดี ย วกัน ความ
หลากหลายในทางเลือกของซอฟต์แวร์ ทาให้ผูใ้ ช้สามารถตัดสิ นใจเลือกได้ตามความสนใจ ความ
จาเป็ น และความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งาน
ฟรี ซอฟต์แวร์ มีคุณประโยชน์อย่างมาก แต่มกั ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจหรื อกระตุน้ ให้
ผูพ้ ฒั นาผลิตซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและจานวนมาก เนื่องจากผูพ้ ฒั นา
ไม่มีรายได้จากฟรี ซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ ของฟรี ซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่ทางานในบริ ษทั ต่าง ๆ มี
เงินเดือน และเขียนฟรี ซอฟต์แวร์ ในเวลาว่าง โปรแกรมเมอร์ ส่วนใหญ่บริ จาคฟรี ซอฟต์แวร์ ให้แก่
สาธารณะ เพราะเชื่ อมัน่ ในการแลกเปลี่ยนและได้รับความพึงพอใจจากสิ่ งที่ทา สตอลแมนเชื่ อว่า
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โปรแกรมเมอร์ ที่ดีหลายคนทางานคล้ายกับศิลปิ นที่ยนิ ดีสร้างสรรค์งานแม้ได้รับผลตอบแทนน้อย
นิดหรื อไม่ได้เลย
เงิ นสนับ สนุ นการพัฒนาฟรี ซ อฟต์แวร์ มกั มาจากบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตคอมพิวเตอร์ สตอลแมน
แนะนาให้รัฐบาลให้ทุนสนับสนุ นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ สตอลแมนเชื่ อว่า
แนวทางที่ เน้นซอฟต์แวร์ เชิ งพาณิ ชย์หรื อเน้นความเป็ นเจ้าของซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งห้ามการทา
ส าเนาและเปลี่ ย นแปลงโปรแกรมโดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตเป็ นแนวทางที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง การส าเนา
โปรแกรมไม่ได้ทาให้โปรแกรมเมอร์ หรื อบุคคลอื่นไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ น้ นั ๆ ได้แต่อย่าง
ใด เขาชี้ ให้เห็ นว่าทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปั ญญาแตกต่างกัน และจุดประสงค์เดิม
ของการพัฒนากฎหมายลิ ข สิ ทธิ์ ในประเทศสหรั ฐอเมริ กาก็คือเพื่อส่ งเสริ มความก้าวหน้าในงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผสู ้ ร้างสรรค์
สาหรับฝ่ ายที่เป็ นปรปั กษ์กบั กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ และซอฟต์แวร์ เชิ งพาณิ ชย์ หลักการก็อปปี
เล็ ฟ ต์แ ละใบอนุ ญ าตจี พี แ อลของนู เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการคุ ้ม ครองเสรี ภ าพในการเผยแพร่ ฟ รี
ซอฟต์แวร์ ภายใต้กรอบของกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ในปั จจุบนั แต่ยงั คงมีอีกหลายคนที่เชื่ อมัน่ ในบทบาท
และความสาคัญของทั้งสองแนวทางไม่วา่ จะเป็ นฟรี ซอฟต์แวร์ หรื อซอฟต์แวร์ เชิ งพาณิ ชย์ หลักการ
ก็อปปี เล็ฟต์และใบอนุ ญาตจีพีแอลของนู ยงั เป็ นเครื่ องมือที่จะทาให้ท้ งั สองแนวทางอยู่ร่วมกันได้
ด้วยเช่นกัน
4.8. การแลกเปลีย่ นงานสร้ างสรรค์
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและงานสร้างสรรค์เป็ นคุณลักษณะหลักของวัฒนธรรมเว็บที่มีมาแต่
เดิ ม ก่อนจะเข้าสู่ ยุคที่มีการใช้งานเว็บอย่างแพร่ หลายและทัว่ ไป ชุ มชนโปรแกรมเมอร์ ทวั่ โลกได้
พัฒนาแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นซอฟต์แวร์ นักเขียนและศิลปิ นหลายคนรวมทั้งผูท้ ี่
จาหน่ ายงานสร้ างสรรค์ของตนในเว็บยินดี ที่จะร่ วมแลกเปลี่ ยนหรื อยินยอมให้นางานสร้ างสรรค์
ของตนไปใช้ประโยชน์ในทานองเดียวกัน
ผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการสาเนางานในลักษณะของการใช้สิทธิ์ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ ดังในกรณี รูปภาพ
จากเว็บไซต์ มักไม่ทราบว่าผูถ้ ่ายภาพหรื อผูส้ ร้ างภาพมีความประสงค์จะจากัดการใช้งานลิ ขสิ ทธิ์
หรื อไม่ จะต้องขออนุญาตจากใคร หรื อต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรื อไม่ หลายคนยินดีที่จะเคารพความ
ต้องการของนักเขียนและศิลปิ นผูส้ ร้างสรรค์งานนั้น ๆ แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเงื่ อนไขในการใช้
ประโยชน์ที่นกั เขียนและศิลปิ นต้องการนั้นเป็ นอย่างไร
ในปั จจุบนั มีเครื่ องมือช่วยในการแลกเปลี่ยนงานสร้างสรรค์ท้ งั ที่เน้นการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์
ของผูส้ ร้างสรรค์และที่เน้นการยินยอมให้ใช้งานสร้างสรรค์โดยไม่ถูกจากัดจากลิขสิ ทธิ์ อย่างเต็มที่
ดังต่อไปนี้
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4.8.1. การสาเนางานสร้ างสรรค์ ทมี่ ีลขิ สิ ทธิ์
ในปั จจุ บนั เว็บไซต์ท้ งั หลายเริ่ มป้ องกันการสาเนางานสร้ างสรรค์ ต่า ง ๆ โดยไม่ ไ ด้รับ
อนุญาต เสิ ร์จเอ็นจินจะแจ้งผูใ้ ช้วา่ รู ปภาพที่ปรากฎแบบย่อในรายการของเสิ ร์จเอ็นจินอาจมีลิขสิ ทธิ์
หรื อปิ ดการทางานของฟั งก์ชนั สาเนาหรื อบันทึกแฟ้ มข้อมูล เมื่อผูใ้ ช้คลิกเมาส์ ปุ่มขวา ในเว็บไซต์
ต่าง ๆ เมื่ อต้องการดาวน์ โหลดเอกสาร ภาพ วิดีโอ หรื อข้อมูล อาจต้องสมัครเป็ นสมาชิ ก หรื อ
จ่ายเงินก่อน บางเว็บไซต์ก็แสดงเนื้ อหาเป็ นรู ปภาพและปิ ดการทางานของฟังก์ชนั สาเนาหรื อบันทึก
แฟ้มข้อมูล เช่น ข่าวในหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ เป็ นต้น
4.8.2. ครีเอทีฟคอมมอนส์
ครี เอทีฟ คอมมอนส์ (Creative Commons) ก่อตั้งโดยลอว์เรนซ์ เลสซิ ก (Lawrence Lessig)
ฮัล อเบลซัน (Hal Abelson) และเอริ ค เอลเดรด (Eric Eldred) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์สาธารณ
สมบัติ (Center for the Public Domain) ในปี ค.ศ. 2001 เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงกาไรที่สนับสนุ นการ
สร้างและนาสื่ อกลับมาใช้ โดยไม่ถูกจากัดจากลิขสิ ทธิ์ แบบเต็มที่ สัญญาอนุญาตครี เอทีฟคอมมอนส์
เอื้อให้ผสู ้ ร้างสรรค์งานกาหนดได้อย่างชัดเจนว่า จะให้ผนู ้ าไปใช้ต่อทาอะไรได้บา้ งโดยไม่ตอ้ งขอ
อนุญาต ทาให้นางานไปต่อยอดได้สะดวกขึ้น (82)
ครี เอทีฟ คอมมอนส์ ได้พฒั นาข้อตกลงในการออกใบอนุ ญาตแบบต่าง ๆ ที่มีแรงจูงใจมา
จากการกาหนดรู ปแบบใบอนุ ญาตใช้งานซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ของนู (GNU General Public License)
ใบอนุ ญาตซึ่ ง นัก เขี ย นและศิ ล ปิ นประกาศแก่ ผูเ้ ยี่ย มชมงานสร้ า งสรรค์ข องตนในรู ป แบบของ
ไอคอนที่คลิ กเลือกได้ (Clickable Icon) ซึ่ งช่ วยในการอนุ ญาตการใช้งานงานสร้ างสรรค์ได้อย่าง
ยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่ น เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ อาจยินยอมให้ทาสาเนาเพื่อใช้ประโยชน์ในกรณี ที่ไม่ใช่ เพื่อ
การค้า หรื อ ยิ น ยอมให้ ส าเนาหรื อ แสดงงานสร้ า งสรรค์ ท้ ัง ชิ้ น ต่ อ สาธารณะได้ห ากไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขงานสร้างสรรค์น้ นั ๆ หรื อยินยอมให้ใช้งานบางส่ วนในการสร้างสรรค์งานใหม่
หรื อมอบงานทั้งชิ้นแก่สาธารณะ หรื อกาหนดระยะเวลาในการจากัดหรื อคุม้ ครองสิ ทธิ ส้ นั กว่าเวลา
ที่กฎหมายกาหนดไว้ เป็ นต้น การใช้งานแบบใบอนุ ญาตและซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องของของครี เอทีฟ
คอมมอนส์น้ ี ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังรวดเร็ วฉับไว ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ และผูร้ ับอนุ ญาต นอกจากนี้ ยงั เหมาะในการจัดการกรณี การนาไปใช้ซ้ า (Re-use Case)โดย
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ตอ้ งการค่าตอบแทน
ตัวอย่างหน้าเว็บใบแสดงสิ ทธิ์ ของครี เอทีฟ คอมมอนส์ แสดงดังในรู ป 12 สัญลักษณ์และ
เงื่อนไขของครี เอทีฟ คอมมอนส์แสดงดังใน ตาราง 3 ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้สามารถประกอบใช้ร่วมกัน
ได้ดงั ตาราง 4 ที่แสดงความหมายของการอนุ ญาตให้สิทธิ ต่าง ๆ ของของครี เอทีฟ คอมมอนส์ และ
ตัวอย่างแบบสอบถามเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เพื่อการอนุญาตให้ใช้งานลิขสิ ทธิ์ แสดงในรู ป 13
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สาหรับคนส่ วนใหญ่แล้ว แบบแผนที่ง่ายต่อการใช้งานเช่นในกรณี ใบอนุ ญาตของครี เอทีฟ
คอมมอนนี้ ลดความสับสนและค่าใช้จ่าย ทั้งยังอานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยน
ซึ่ งกันและกันควบคู่ไปกับการคุม้ ครองตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

รู ป 12 ตัวอย่างการอนุญาตให้ใช้งานลิขสิ ทธิ์ ของครี เอทีฟ คอมมอนส์
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ตาราง 3 สัญลักษณ์เงื่อนไขครี เอทีฟคอมมอนส์
สัญลักษณ์ เงื่อนไข
แสดงที่มา (by)

ไม่ใช้เพื่อการค้า
(nc)
ไม่ดดั แปลง (nd)
อนุญาตแบบ
เดียวกัน (sa)

ความหมาย
อนุ ญาตให้ผูอ้ ื่นทาซ้ า แจกจ่ าย หรื อแสดงและนาเสนอชิ้ นงานดังกล่าว
และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าวได้เฉพาะกรณี ที่ผนู ้ ้ นั ได้แสดง
เครดิตของผูเ้ ขียนหรื อผูใ้ ห้อนุญาตตามที่ระบุไว้
อนุ ญาตให้ผูอ้ ื่นทาซ้ า แจกจ่ าย หรื อแสดงและนาเสนอชิ้ นงานดังกล่าว
และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าวได้เฉพาะกรณี ที่ไม่นาไปใช้
ในทางการค้า
อนุญาตให้ผอู ้ ื่นทาซ้ า แจกจ่าย หรื อแสดงและนาเสนอชิ้นงานดังกล่าวใน
รู ปแบบที่ไม่ถูกดัดแปลงเท่านั้น
อนุญาตให้ผอู ้ ื่นแจกจ่ายงานดัดแปลงได้เฉพาะกรณี ที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้น
เผยแพร่ ดว้ ยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับ

ตัวอย่างของเว็บที่ใช้ใบอนุญาตของครี เอทีฟ คอมมอนส์ เช่น
1) วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็ นสารานุกรมเสรี ที่ผใู ้ ช้วกิ ิพีเดียร่ วมกันเขียน วิกิพีเดียใช้ครี เอทีฟ
คอมมอนส์แบบ CC-BY-SA
2) ฟลิ คเกอร์ (Flickr) เป็ นเว็บไซต์สาหรั บเก็บรู ปภาพดิ จิทลั ที่อปั โหลดจากผูใ้ ช้งานและ
สามารถแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นดูได้
3) วิกิมีเดียคอมมอนส์ (Wikimedia Commons) เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวม
เนื้ อหาเพื่อการศึกษาต่าง ๆ ให้คนทัว่ ไปสามารถใช้งานได้โดยเสรี โดยจัดเก็บเนื้ อหาที่เป็ นรู ปภาพ
ไฟล์เสี ยง และไฟล์วิดีโอ ลักษณะของสัญญาแบ่งเป็ น สาธารณสมบัติซ่ ึ งผูอ้ ปั โหลดมอบเป็ นสา
ธารณสมบัติ สาธารณสมบัติของประเทศหรื อองค์กรต่าง ๆ ภาพเก่า และภาพเสรี
4) เอ็มไอที โอเพนคอร์ สแวร์ (MIT OpenCourseWare หรื อ MIT OCW) เป็ นโครงการของ
สถาบัน เทคโนโลยี แ มสซาชู เ ซตส์ (Massachusetts Institute of Technology หรื อ MIT) เผยแพร่
เอกสารการสอนทุกชนิดทั้งในระดับปริ ญญาตรี โทและเอกฟรี ผา่ นทางเว็บไซต์
5) บล็ อ กนั้น (Blognone) เป็ นเว็บ ไซต์ ข องไทยที่ ร วมและสรุ ป เรื่ อ งราวข่ า วสารส าคัญ
เกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ จากทัว่ โลกและทาลิ งค์เชื่ อมโยงไปยังหัวข้อข่ าว
ต้นฉบับ โดยผูอ้ ่านสามารถร่ วมเป็ นผูเ้ ขียนข่าวและสามารถแสดงความเห็นท้ายข่าวหรื อในกระดาน
สนทนาได้
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ตาราง 4 ความหมายของการอนุญาตแบบต่าง ๆ ของครี เอทีฟ คอมมอนส์ (CC)
สัญลักษณ์

ชื่อใบอนุญาต
CC BY
แสดงที่มา

CC BY-SA
แสดงที่มา
-อนุญาตแบบเดียวกัน

CC BY-ND
แสดงที่มา
-ไม่ดดั แปลง
CC BY-NC
แสดงที่มา
-ไม่ใช้เพื่อการค้า

CC BY-NC-SA
แสดงที่มา
-ไม่ใช้เพื่อการค้า
-อนุญาตแบบเดียวกัน
CC BY-NC-ND
แสดงที่มา
-ไม่ใช้เพื่อการค้า
-ไม่ดดั แปลง

ลักษณะการอนุญาต
ยินยอมให้เผยแพร่ นาไปต่อยอด ผสมผสานหรื อ
เรี ยบเรี ยงร่ วมกับงานใหม่ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน (แม้
น าไปใช้ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์) หากแสดงที่ ม าโดยระบุ
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ของงานต้นฉบับ
ยินยอมให้นาไปต่อยอด ผสมผสานหรื อเรี ยบเรี ยง
ร่ วมกับงานใหม่ท้ งั หมดหรื อบางส่วน (แม้นาไปใช้ใน
เชิงพาณิ ชย์) หากแสดงที่มาและอนุญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์
งานสร้างสรรค์ใหม่ที่ต่อยอดจากงานนี้ภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน
(วิกิพีเดียใช้ใบอนุญาตนี้)
ยิ น ยอมให้มี ก ารจัด สรรปั น ส่ ว นใหม่ ทั้ง ในเชิ ง
พาณิ ชย์และไม่ใช่เชิ งพาณิ ชย์ หากไม่มีการดัดแปลง
งานและเผยแพร่ ท้ งั ชิ้นโดยไม่ตดั ทอน หากแสดงที่มา
ยินยอมให้นาไปต่อยอด ผสมผสานหรื อเรี ยบเรี ยง
ร่ ว มกับ งานใหม่ ท้ ัง หมดหรื อ บางส่ ว น เฉพาะการ
นาไปใช้ที่ไม่ใช่เชิ งพาณิ ชย์ หากแสดงที่ มา โดยงาน
สร้างสรรค์ใหม่ที่ต่อยอดจากงานนี้จะต้องระบุเจ้าของ
ลิ ข สิ ท ธิ์ ของงานต้น ฉบับ และไม่ น าไปใช้ใ นเชิ ง
พาณิ ชย์ แต่การอนุญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ งานสร้างสรรค์
ใหม่ ที่ ต่ อ ยอดจากงานนี้ ไม่ จ าเป็ นต้อ งมี เ งื่ อ นไข
เดียวกัน
ยินยอมให้นาไปต่อยอด ผสมผสานหรื อเรี ยบเรี ยง
ร่ ว มกับ งานใหม่ ท้ ัง หมดหรื อ บางส่ ว น เฉพาะการ
น าไปใช้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ หากแสดงที่ ม า และ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ทธิ์ งานสร้ า งสรรค์ ใ หม่ ที่ ต่ อ
ยอดจากงานนี้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
เป็ นการอนุญาตที่มีขอ้ จากัดมากที่สุด โดยยินยอม
ให้มีการดาวน์โหลดงานลิขสิ ทธิ์ และแลกเปลี่ยนกับ
ผูอ้ ื่นได้หากระบุเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ของงานต้นฉบับ แต่
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ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้ องานหรื อนาไปใช้ในเชิง
พาณิ ชย์ได้

รู ป 13 ตัวอย่างแบบสอบถามในการอนุ ญาตให้ใช้งานลิขสิ ทธิ์ ของครี เอทีฟ คอมมอนส์
4.8.3. การแลกเปลีย่ นงานสร้ างสรรค์ แบบอื่น ๆ
นอกจากครี เอทีฟ คอมมอนส์ แล้ว ในปั จจุบนั ยังมีรูปแบบการแลกเปลี่ ยนทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื องานสร้างสรรค์แบบอื่น ๆ ดังเช่น
1)
สั ญ ญาอนุ ญ าตเอกสารเสรี ของนู (GNU Free Documentation License
หรื อ GFDL) พัฒ นาโดยมู ล นิ ธิ ซ อฟต์ แ วร์ เ สรี (Free Software Foundation หรื อ FSF) ส าหรั บ
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โครงการนู สัญญาอนุญาตเอกสารเสรี ของนู ในปั จจุบนั เป็ นรุ่ น 1.3 และเป็ นสัญญาอนุญาตแนวก็อป
ปี เล็ฟต์ที่มีลกั ษณะคล้ายกับสัญญาอนุ ญาตจีพีแอล (GPL) ซึ่ งให้สิทธิผูอ้ ่านในการทาสาเนา เผยแพร่
และปรับปรุ งแก้ไขเอกสาร และสาเนาหรื องานต่อยอดสื บเนื่ องจากเอกสารนี้ จะต้องคงไว้ซ่ ึ งสัญญา
อนุ ญาตแบบเดียวกัน ผูท้ าสาเนาอาจขายสาเนาได้ แต่หากทาสาเนาเกิน 100 ชุด จะต้องแจกเอกสาร
หรื อโปรแกรมต้นฉบับให้แก่ผซู ้ ้ื อด้วย สัญญาอนุญาตเอกสารเสรี ของนู ออกแบบมาเพื่อใช้กบั คู่มือ
ตารา เอกสารอ้างอิง หรื อเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ของนู (83)
2)
สัญญาอนุญาตเอกสารฟรี บีเอสดี (The FreeBSD Documentation License)
ครอบคลุมการทาเอกสารของระบบปฏิ บตั ิการฟรี บีเอสดี มีลกั ษณะคล้ายกับสัญญาอนุญาตบีเอสดี
แบบง่ ายและสัญญาอนุ ญาตเอกสารเสรี ของนู สัญญาแนวก็อปปี เล็ฟต์น้ ี แยกแยะความหมายของ
โปรแกรมต้นฉบับ ให้ชัดเจนขึ้ นในเนื้ อหาของการท าเอกสาร และยัง รวมข้อจากัดความรั บ ผิ ด
(Disclaimer & Limitation of Liability) ของสถาบันวิศวกรไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ (IEEE) และ
ข้อความของโอเพนกรุ ป (Open Group) ในบางหน้าของคู่มือ (84)
3)
สัญญาอนุญาตศิลปะเสรี (Free Art License หรื อ FAL) เป็ นสัญญาอนุญาต
แนวก็อปปี เล็ฟต์ที่ให้สิทธิ ในการทาสาเนา เผยแพร่ และเปลี่ยนแปลงงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยไม่
ต้องขออนุญาตผูเ้ ขียนหรื อเจ้าของเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (85)
4)
สั ญญาอนุ ญาตเนื้ อหาแบบเปิ ด (Open Content License หรื อ OCL) เป็ น
สัญญาอนุ ญาตแบบลิขสิ ทธิ์ สาธารณะซึ่ งใช้กบั งานที่ตอ้ งการเปิ ดเผยเนื้ อหา และงานต่อยอดจะต้อง
อยู่ภายใต้สัญญาอนุ ญาตแบบเดี ยวกัน สัญญานี้ ไม่ห้ามการใช้งานเชิ งพาณิ ชย์ แต่ห้ามการเก็บค่า
สาเนางานยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการและค่าสื่ อ เช่น ขายซี ดีงานได้โดยคิดเฉพาะค่าซี ดีและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ ดังที่พบในการขายและเผยแพร่ ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ หรื อซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส เป็ นต้น (86)
5)
สัญญาอนุญาต (Open Publication License) เป็ นสัญญาอนุญาตแนวก็อปปี
เล็ฟต์ซ่ ึ งใช้กบั งานที่ตอ้ งการเปิ ดเผยเนื้ อหาและไม่ห้ามการใช้งานเชิ งพาณิ ชย์ โดยที่งานต่อยอดไม่
จาเป็ นจะต้องอยูภ่ ายใต้สัญญาอนุ ญาตแบบเดียวกัน ซึ่ งสามารถเลือกได้วา่ จะจากัดการเผยแพร่ งาน
ดัด แปลงต่ อ ยอดหรื อ จ ากัด จ านวนการเผยแพร่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ข องส าเนาแบบกระดาษของงาน
สร้างสรรค์น้ นั หรื องานดัดแปลงต่อยอด (87)
6)
สัญญาอนุญาตเกมแบบเปิ ด (Open Game License หรื อ OGL) เป็ นสัญญา
อนุ ญาตแบบลิ ขสิ ทธิ์ สาธารณะซึ่ งใช้กบั ผูพ้ ฒั นาเกมเล่ นตามบทบาท (Role-Playing Game หรื อ
RPG) ที่ผเู ้ ล่นสมมุติรับบทเป็ นตัวละครหนึ่ งในเกม ให้สามารถแก้ไข สาเนา และเผยแพร่ บางส่ วน
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ของเนื้ อหาที่ ไ ด้ออกแบบมาสาหรั บ เกม เช่ น กลไกของเกม โดยงานดัดแปลงต่ อยอดจะต้องคง
สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน (88)
4.9. ประเด็นสาหรับผู้พฒ
ั นาซอฟต์ แวร์
ประเด็นของลิ ขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั รอยู่ใ นความสนใจของผูพ้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์ และบริ ษ ทั
ขนาดใหญ่ที่ใช้ซอฟต์แวร์ ที่มีความซับซ้อนในงานหรื อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั การขอจดสิ ทธิ บตั ร
เพื่อส่ งออกผลิตภัณฑ์เป็ นประเด็นที่เป็ นที่ถกเถียงกันในระดับประเทศด้วยเช่นกัน นักกฎหมายและ
ที่ปรึ กษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เน้นถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชดั เจนสาหรับบริ ษทั ต่าง
ๆ เพื่อให้สามารถทางานได้โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรื อมีการฟ้องร้องคดี
ต่ อ ศาลโดยไม่ ค าดคิ ด เทคนิ ค ในหลายสิ ท ธิ บ ัต รไม่ ไ ด้ ใ หม่ ห รื อเป็ นนวัต กรรมแต่ อ ย่ า งใด
ตัวอย่างเช่ นสิ ทธิ บ ตั รในการคลิ ก เพื่ อซื้ อสิ นค้า ทางเว็บ ไซต์ (One-click Shopping) ของอเมซอน
(Amazon.com)
แม้หลายคนจะเห็นด้วยว่า สิ ทธิ บตั รเป็ นการคุม้ ครองนวัตกรรม และผูส้ ร้างนวัตกรรมควร
ได้รับค่าตอบแทนหากเทคนิ คดังกล่าวได้ถูกนาไปใช้งานอย่างกว้างขวาง บริ ษทั ต่าง ๆ ควรได้รับ
ผลตอบแทนหลัง จากลงทุ นเงิ นเป็ นจานวนมากเพื่ อพัฒนาสิ่ ง ใหม่ แต่ บ างคนก็ วิพ ากษ์วิจารณ์
สิ ทธิ บตั รในทานองเดียวกันกับลิขสิ ทธิ์ ว่า เป็ นการยับยั้งนวัตกรรม ทุกคนควรมีสิทธิ ที่จะใช้เทคนิค
ต่าง ๆ ที่มีอยูอ่ ย่างเสรี
หลายธุ รกิจจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การทาธุ รกิจเช่นเดียวกับค่าไฟฟ้ า ค่าน้ า วัตถุดิบ และอื่น ๆ แต่ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมในการใช้
ประโยชน์ เทคนิ ค ที่ เป็ นสิ ท ธิ บ ตั รเป็ นค่ า ใช้จ่า ยเพิ่ ม เติ ม ที่ อาจท าให้ธุ รกิ จไม่ ส ามารถให้ผ ลการ
ดาเนินงานที่มีกาไรเพียงพอได้ ดังนั้น การมีอยูห่ รื อเกิดขึ้นของสิ ทธิ บตั รอาจสามารถยังยั้งนวัตกรรม
และงานประยุกต์ต่อยอดใหม่ ๆ ได้ ตัวอย่างเช่ น บริ ษทั เฟรนด์สเตอร์ (Friendster) พัฒนาเทคนิ ค
พื้นฐานสาหรับเว็บไซต์สังคมออนไลน์และยื่นขอจดสิ ทธิ บตั ร ไม่กี่ปีต่อมาก่อนที่รัฐบาลประเทศ
สหรัฐอเมริ กาจะอนุ มตั ิสิทธิ บตั ร เว็บไซต์สังคมออนไลน์หลายเว็บไซต์ได้เกิ ดขึ้ นและใช้เทคนิ ค
เหล่ านี้ สาหรั บโปรแกรมเมอร์ ผูพ้ ฒั นาเว็บและสาธารณชน เทคนิ คเหล่ านี้ ดูเป็ นเทคนิ คธรรมดา
สาหรับเว็บไซต์สังคมออนไลน์ทวั่ ไป เหมือนกับการคลิ กเพื่อซื้ อสิ นค้าทางเว็บไซต์ของอเมซอน
จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว ซึ่ งการนิ ยามสิ ทธิ บตั รเอาไว้กว้างหรื อหยาบมากเกินไป อาจทาให้การ
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อใกล้เคียงกันโดยนักประดิษฐ์อื่นกระทาได้ยาก
หากเรายอมรั บแนวความคิ ดพื้นฐานของสิ ทธิ บตั รที่ คุม้ ครองแนวความคิ ดและเทคนิ คที่
ประยุกต์ใช้ในซอฟต์แวร์ ประเด็นที่ สาคัญคื อการประยุกต์ใช้สิทธิ บตั รหนึ่ ง ๆ คุ ม้ ค่าในการจ่าย
ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อไม่ การตัดสิ นใจเช่ นนี้ ค่ อนข้า งซับ ซ้อนและมี รายละเอี ย ดที่ จะต้องพิ จารณา
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แตกต่ า งกันไปตามสถานการณ์ ความเชี่ ย วชาญในสาขา ความรู ้ และภู มิ หลัง ของเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้อง บางบริ ษทั ซื้ อสิ ทธิ บตั รเพื่อหากาไรโดยคิดค่าธรรมเนียมในการใช้ประโยชน์จากสิ ทธิ บตั ร
ในครอบครอง
จากมุมมองของกฎหมาย ผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์ ตอ้ งตระหนักว่าเทคนิคที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง
ในซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งอาจเป็ นทรั พย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่ น เฉกเช่ นการปฏิ เสธว่า ไม่ รู้กฎหมายย่อม
กระทามิได้ ผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์ ตอ้ งตรวจสอบ ค้นคว้า ทาวิจยั หรื อปรึ กษาทนายเกี่ยวกับสิ ทธิ บตั รที่
เกี่ยวข้อง หากพวกเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคดังกล่าว
การตัดสิ นใจที่เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ บตั รอาจมีผลกระทบทางเศรษฐกิ จมาก ความซับซ้อนใน
ประเด็นต่าง ๆ ทาให้ตดั สิ นใจได้ยากหรื อเกิดประเด็นที่คิดไม่ถึง อีกทั้งการฟ้องร้องคดีต่อศาลมักใช้
เวลานานหลายปี ตัวอย่างเช่ น กรณี เว็บไซต์อเมซอนซึ่ งเป็ นเว็บสาหรับซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ได้
พัฒนาแนวความคิดในการแนะนาหนังสื อแก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากการซื้ อหนังสื อก่อนหน้านี้ ของ
ลู กค้ารายนั้น ถู กฟ้ องร้ องโดยบริ ษ ทั ไอบี เอ็มว่า ได้ละเมิ ดสิ ทธิ บตั รเกี่ ย วกับ เทคนิ ค ทางพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic Commerce หรื อ E-commerce) อั น ได้ แ ก่ บั ญ ชี รายการสิ นค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Catalog) ซึ่ งครอบคลุมการโฆษณาและแนะนาผลิตภัณฑ์เฉพาะแก่ลูกค้า
ที่ ไ อบี เอ็ม ได้จดสิ ท ธิ บ ตั รไว้หลายปี ก่ อ นหน้า นี้ (89) ในที่ สุ ดอเมซอนตกลงจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม
สิ ทธิ บตั รแก่ไอบีเอ็ม
บริ ษทั ไมโครซอฟต์และบริ ษทั อื่น ๆ อีกหลายบริ ษทั ที่สร้ างอุ ปกรณ์ เล่ นเพลงที่บรรจุ ใน
ไฟล์ในรู ปแบบเอ็มพีสาม (MP3) จ่ายค่าธรรมเนียมสิ ทธิ บตั รแก่บริ ษทั ที่พฒั นาเทคโนโลยีเอ็มพีสาม
ซึ่ งพัฒนาเทคโนโลยีดงั กล่าวร่ วมกับห้องวิจยั เบลล์ (Bell Laboratories) ซึ่ งต่อมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
บริ ษทั ลูเซ็นต์ (Lucent) ที่ในภายหลังบริ ษทั อัลคาเทล (Alcatel) ได้ซ้ื อกิจการไป บริ ษทั อัลคาเทล-ลู
เซนต์ (Alcatel-Lucent) ฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ไมโครซอฟต์และบริ ษทั อื่น ๆ ในที่สุด
บริ ษทั ไมโครซอฟต์และบริ ษทั อัลคาเทล-ลูเซนต์ได้ตกลงยอมความกัน โดยบริ ษทั อัลคาเทล-ลูเซนต์
ได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมจากสัญญาตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม (90)
กฎหมายสิ ทธิ บตั รให้ความคุม้ ครองเฉพาะภายในประเทศที่ให้สิทธิ บตั รเท่านั้น ในกรณี การ
ส่ งออกผลิตภัณฑ์ ผูส้ ร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ จาเป็ นต้องดาเนิ นการขอจดสิ ทธิ บตั รเพื่อรับความ
คุม้ ครองในประเทศที่ ตอ้ งการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ไปยังประเทศนั้นด้วย หากบริ ษทั ต้องการป้ องกัน
ไม่ให้มีการละเมิดสิ ทธิ บตั รในต่างประเทศ บริ ษทั ดังกล่าวจะต้องขอจดสิ ทธิ บตั รในหลายประเทศ
ซึ่ งมักมี ค่าใช้จ่ายสู ง และอาจมี คดี ฟ้องร้ องต่อศาลในประเทศเหล่ านั้นได้ ซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ดความ
ยุง่ ยากในการดาเนินการและเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมาก
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การแข่งขันทางการค้าที่ดุเดื อดเช่ นนี้ ทาให้ผูท้ ี่ อยู่รอดมักเป็ นบริ ษทั หรื อธุ รกิ จขนาดใหญ่
เท่ า นั้น ซึ่ ง แนวโน้ม ในปั จจุ บ นั ผูถ้ ื อสิ ท ธิ บ ตั รจะปล่ อยให้บ ริ ษ ทั ที่ มี ผ ลิ ตภัณฑ์ที่ เข้า ข่ า ยละเมิ ด
สิ ทธิ บตั รดาเนิ นธุ รกิจจนกระทัง่ อยู่ตวั หรื อมีรายได้พอสมควรแล้ว จึงยื่นฟ้ องร้องต่อศาล เพื่อเป็ น
การรับประกันว่าผูถ้ ื อสิ ทธิ บตั รจะได้รับผลประโยชน์คุม้ ค่าจากการฟ้ องร้ องอย่างแน่ นอน บริ ษทั
ขนาดใหญ่มกั ออกจาหน่ายผลิตภัณฑ์แม้จะทราบว่าผลิตภัณฑ์ของตนละเมิดสิ ทธิ บตั รของบริ ษทั อื่น
และไปเจรจารอมชอมกันในศาลเมื่อถูกฟ้ องร้อง สาหรับบริ ษทั ขนาดใหญ่หรื อบรรษัทข้ามชาติน้ นั
การฟ้ องร้ องการละเมิ ดสิ ทธิ บตั รในลักษณะนี้ ถือเป็ นเรื่ องปกติ ผูฟ้ ้ องร้ องและผูถ้ ู กฟ้ องร้ องส่ วน
ใหญ่มกั เป็ นพันธมิตรในทางการค้าซึ่ งต่างก็พ่ งึ พาซึ่ งกันและกัน
4.9.1. การพิจารณาจดสิ ทธิบัตรซอฟต์ แวร์
ซอฟต์แวร์มีมากมายหลากหลายประเภท โปรแกรมเฉพาะหลายโปรแกรมสามารถพิจารณา
เป็ นได้ท้ งั นวัตกรรมและวรรณกรรม หากเป็ นนวัตกรรมก็จดั ว่าเข้าข่ายจดสิ ทธิ บตั รได้ หากเขียน
หรื อเรี ยบเรี ยงขึ้นโดยไม่มีแนวความคิดใหม่ ๆ ที่โดดเด่นก็จดั เป็ นเพียงวรรณกรรม
สิ ทธิ บตั รคุม้ ครองการประดิษฐ์ของอุปกรณ์ สิ่ งประดิษฐ์ และกระบวนการ โดยให้สิทธิ์ แต่
ผูเ้ ดียวแก่ผปู ้ ระดิษฐ์เป็ นระยะเวลาหนึ่ง ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้ประโยชน์จากแนวความคิดหรื อกระบวนการ
ดังกล่าว หรื อสร้างอุปกรณ์หรื อสิ่ งประดิษฐ์ที่คล้ายคลึงกัน จะต้องได้รับอนุญาตจากผูถ้ ือสิ ทธิ บตั ร
แนวความคิ ด ของสิ ท ธิ บ ัต รในการเป็ นกลไกคุ ้ม ครองที่ เ หมาะสมส าหรั บ ซอฟต์ แ วร์
ประกอบด้วยสองแนวทางด้วยกัน คือ
1) พิจารณาธรรมชาติของโปรแกรมใหม่วา่ เป็ นการประดิษฐ์หรื อความคิดใหม่ อัลกอริ ทึม
หรื อขั้นตอนวิธีในการโปรแกรมหรื อเทคนิ คใหม่ ซึ่ งจัดเป็ นนวัตกรรมซึ่ งจดสิ ทธิ บตั รได้ หรื อเป็ น
เพียงการเขียนหรื อการแสดงออกซึ่ งความคิดซึ่ งจัดเป็ นวรรณกรรมซึ่ งจดสิ ทธิ บตั รไม่ได้
2) พิจารณาว่าผลสื บเนื่ องในทางปฏิ บตั ิ ของแต่ละทางเลื อก (option) ใหม่ของซอฟต์แวร์
ช่วยส่ งเสริ มนวัตกรรมหรื อนามาใช้ในการผลิตหรื อนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หรื อไม่
หากลักษณะของซอฟต์แวร์ ไม่เข้าเกณฑ์ท้ งั สองแนวทางนี้ ก็อาจจดสิ ทธิ บตั รได้ยาก
4.9.2. การคุ้มครองลิขสิ ทธิ์และผลิตภัณฑ์ ซอฟต์ แวร์
การพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ซอฟต์แวร์ หนึ่ง ๆ จะละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของอีกบริ ษทั หนึ่ ง
หรื อไม่ ยังคงเป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้อนและยากต่อการตัดสิ นใจโดยไม่มีคาตอบตายตัวเนื่ องจากเกี่ยวกับ
การนิยามและการกาหนดลักษณะการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หากงานมีความคล้ายคลึงหรื อใกล้เคียงกัน ไม่
เหมือนกันเสี ยทีเดี ยว เราจาต้องตรวจสอบว่าเป็ นการลอกเลียนเฉพาะแนวคิดและกระบวนการซึ่ ง
จัดเป็ นสิ ทธิ บตั ร หรื อเป็ นการลอกเลียนการแสดงออกซึ่ งแนวคิดและฟังก์ชนั ที่คุม้ ครองโดยลิขสิ ทธิ์
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การแยกแยะเกี่ยวกับเรื่ องนี้ในซอฟต์แวร์ มีความยุง่ ยากเช่นเดียวกับกรณี ของงานเขียนและงานศิลปะ
หัวข้อย่อยต่อไปนี้ แสดงตัวอย่างลักษณะการตีความการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
4.9.2.1. ปัญหาการตีความขอบเขตของความคุ้มครอง
ในกรณี ของการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างในลักษณะเดียวกันด้วยภาษาอื่น ศาลชั้นต้น
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาเคยตัดสิ นคดีของบริ ษทั วีแลน (Whelan Associates) กับห้องวิจยั ทันตกร
รมจัส โลว์ (Jaslow Dental Laboratory) ในปี ค.ศ. 1986 โดยมี ค วามเห็ น เปรี ย บเที ย บการละเมิ ด
ลิขสิ ทธิ์ หนังสื อในการแปลเป็ นภาษาอื่นโดยไม่ได้รับอนุ ญาต กับการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้าง
ในลักษณะเดียวกันด้วยภาษาอื่น นอกจากนี้ การตัดสิ นยังเปรี ยบโปรแกรมเป็ นเฉกเช่นนวนิยายหรื อ
ภาพยนตร์ ซ่ ึ งอาจละเมิดลิขสิ ทธิ์ ได้หากเค้าโครงเรื่ องคล้ายคลึงกันมากเกินไป แม้วา่ เนื้ อหาจะไม่ได้
คัดลอกตามตัวอักษรก็ตาม โดยศาลแปลความหมายว่าวัตถุประสงค์ของโปรแกรมคือแนวความคิด
ของโปรแกรม ซึ่ งหากตีความตามนี้ ก็จะทาให้โปรแกรมที่ใช้งานเทคนิ คและฟั งก์ชนั ซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั
และใช้งานอย่างกว้างขวางหากเพื่อวัตถุประสงค์ของโปรแกรมตรงกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
อื่น ก็ถือว่าละเมิดลิขสิ ทธิ์ ได้ อย่างไรก็ตาม ผลการตัดสิ นของศาลในชั้นสู งขึ้นขัดแย้งกับความเห็ น
ของศาลชั้นต้นนี้ซ่ ึ งมองขอบเขตของลิขสิ ทธิ์ กว้างเกินไป และได้แสดงถึงความเข้าใจเชิงเทคนิ คมาก
ขึ้น (2)
ในทางกลับ กัน ในปี ค.ศ. 1987 ในคดี ของบริ ษ ทั เพลนส์ คอตตอน (Plains Cotton Co-op
Association) และ บริ ษทั กูดพาสเชอร์ (Goodpasture Computer Service) ศาลตัดสิ นให้การละเมิ ด
ลิขสิ ทธิ์ ของโปรแกรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการทาสาเนาแบบตามตัวอักษรเท่านั้น (2) ซึ่งเป็ นที่ทราบ
กันในหมู่โปรแกรมเมอร์ ทวั่ ไปว่ามีแนวทางมากมายในการปรั บการเขี ยนและจัดการโครงสร้ าง
โปรแกรมที่ยงั คงรู ปแบบและคุณลักษณะเดิมของโปรแกรม เหมือนกับในนวนิยายที่มีเค้าโครงเรื่ อง
และตัวละคร ผูล้ อกเลียนนวนิยายอาจเปลี่ยนชื่ อตัวละครแต่ยงั คงเค้าโครงเรื่ องเดิมเอาไว้ ในทานอง
เดียวกันผูล้ อกเลียนโปรแกรมอาจเปลี่ ยนชื่ อโปรแกรมแต่ยงั คงโครงสร้างและคุณลักษณะเดิ มของ
โปรแกรมไว้เช่ นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการควบคุ มการขับเคลื่ อนโปรแกรมด้วยคาสั่งควบคุ ม
โครงสร้ างแบบวนซ้ า (Loop) หรื อเงื่อนไข (Condition) ทาได้หลากหลาย ในภาษาการโปรแกรม
หนึ่ง ๆ โปรแกรมเมอร์ สามารถเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างแบบวนซ้ าได้หลายวิธี การตัดสิ นของ
ศาลเช่นนี้จึงจากัดขอบเขตความคุม้ ครองแคบเกินไป
จากสองคดี ขา้ งต้นแสดงให้เห็ นถึ งการตีความขอบเขตของทรัพย์สินทางปั ญญาในแนว
ทางตรงข้า มกันอย่า งสุ ดขั้ว การตี ค วามขอบเขตของทรั พ ย์สินทางปั ญญาที่ ดีควรตั้ง อยู่ก่ ึ งกลาง
ระหว่างการตีความทั้งสองอย่างนี้
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ในปี ค.ศ. 1992 ในคดีของบริ ษทั คอมพิวเตอร์ แอสโซซิ เอทอินเตอร์ เนชันแนล (Computer
Associates International) และบริ ษทั อัลไท (Altai) (2) แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความพยายาม
ในการพิ จารณากระบวนการทางศาลที่ เชื่ อถื อได้มากขึ้ น ศาลใช้ก ระบวนการที่ ซับซ้อนในการ
ตัดสิ นใจว่าโปรแกรมได้ละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ หรื อไม่ ลาดับแรกคือ กาหนดวัตถุ ประสงค์ของโปรแกรม
และคัดแยกส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินสาธารณะหรื อแนวปฏิบตั ิทวั่ ไป หรื อวิธีการซึ่ งในทางปฏิบตั ิมีเพียง
วิธีการเดียวในการดาเนิ นงานของส่ วนใดส่ วนหนึ่ งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกไป ส่ วนที่คดั แยกออกไป
นี้เป็ นส่ วนที่กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ไม่ได้ให้ความคุม้ ครอง หลังจากนั้นจึงเปรี ยบเทียบส่ วนที่เหลือของทั้ง
สองโปรแกรมเพื่อพิจารณาว่ามีความคล้ายคลึงกันอย่างไรบ้าง ในกรณี เฉพาะบางกรณี อาจต้องใช้
พยานผูเ้ ชี่ยวชาญและการวิเคราะห์โปรแกรมที่ซบั ซ้อน
4.9.2.2. ลักษณะหน้ าตาและความรู้ สึกเมื่อสั มผัสโปรแกรม
ความหมายของลัก ษณะหน้า ตาและความรู ้ สึ ก เมื่ อ สั ม ผัส โปรแกรม (Look and Feel)
หมายถึงลักษณะการติดต่อกับผูใ้ ช้ เช่น วิธีการใช้เมนู แบบลากลง (Pull-down Menu) เพื่อดูรายการ
คาสั่ง หน้าต่างโปรแกรม (Windows) และไอคอน (Icon) เช่นเดียวกับคาสั่งพิเศษ เมนู ไอคอน หรื อ
วิธีการอื่น ๆ เพื่อเลือกพฤติกรรมตอบสนองของโปรแกรมหรื อคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการ
โปรแกรมภายในของซอฟต์แวร์ อาจแตกต่างกันโดยสิ้ นเชิ ง บางโปรแกรมอาจมีขอ้ ได้เปรี ยบกว่าอีก
โปรแกรมหนึ่ ง เช่น ทางานเร็ วกว่าก็ได้ แต่หากมีลกั ษณะหน้าตาและความรู ้สึกเมื่อสัมผัสโปรแกรม
คล้ายคลึงกัน ก็ถือว่ามีลกั ษณะการทางานที่คล้ายคลึงกัน
หลายคนมีความเห็ นว่าการเลี ยนแบบลักษณะหน้าตาและความรู ้สึกเมื่อสัมผัสโปรแกรม
เป็ นการละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ ดัง ตัวอย่า งของคดี ใ นปี ค.ศ. 1990 เมื่ อบริ ษ ทั โลตัส (Lotus Development
Corporation) ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์สเปรดชีตโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3 Spreadsheet) ฟ้องร้องบริ ษทั บอร์
แลนด์ (Borland International) ว่าใช้เมนู และคาสั่งของซอฟต์แวร์ ของตน แต่ศาลระบุ ว่าเมนู เป็ น
วิ ธี ก ารในการด าเนิ น การ (Method of Operation) ไม่ ไ ด้ร วบอยู่ ใ นความคุ ้ม ครองตามกฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ เหมือนกับการควบคุมรถซึ่ งจาเป็ นต้องมีพวงมาลัยหรื อหน้าปั ทม์ต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกันทุก
คัน หรื อแป้ นกดเปี ยโน และแป้ นพิมพ์ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่ขาดไม่ได้ในเปี ยโน เครื่ องพิมพ์ดีด และ
แป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ศาลในหลายคดีตดั สิ นให้คุณลักษณะเช่ น การจัดการหน้าต่างคอมพิวเตอร์
ซ้อนกัน (Overlapping Windows) เมนู แบบลากลง และการดาเนิ นการทัว่ ไปเช่ น การตัดและแปะ
(Cut and Paste) อยูน่ อกเหนือความคุม้ ครองของลิขสิ ทธิ์ (2)
ฝ่ ายสนับสนุนการคุม้ ครองลักษณะหน้าตาและความรู ้สึกเมื่อสัมผัสโปรแกรมมีขอ้ โต้แย้ง
ว่า ลักษณะหน้าตาและความรู ้สึกเมื่อสัมผัสโปรแกรมเป็ นความพยายามในการสร้างสรรค์งานที่มี
ความสาคัญเช่ นกัน ซึ่ งควรคุ ม้ ครองให้ผูส้ ร้ างสรรค์ได้มีส่วนในผลประโยชน์จากงานที่สร้ างด้วย
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ความพยายามนี้ นอกจากนี้ มาตรฐานในการก าหนดการติ ด ต่ อ กับ ผู ้ใ ช้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ทั้ง
โปรแกรมเมอร์ และผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้ไม่ควรต้องเรี ยนรู ้ การติ ดต่อกับโปรแกรมใหม่ทุกครั้ งที่มีการสร้ าง
โปรแกรมใหม่ โปรแกรมเมอร์ ไม่ จาเป็ นต้องสร้ างหรื อออกแบบวิธีก ารติ ดต่ อแบบใหม่ เพื่ อ ให้
แตกต่างออกไปจากโปรแกรมอื่น ๆ และจะได้มุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะเนื้ อหาโปรแกรมโดยไม่ต้อง
กังวลเรื่ องลักษณะหน้าตาของโปรแกรม อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการพัฒนาโปรแกรมใหม่
ๆ และท าให้ ร าคาของโปรแกรมลดลงตามไปด้ว ย เป็ นการเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ท้ งั ผู ใ้ ช้ แ ละ
โปรแกรมเมอร์
4.9.3. วิศวกรรมย้อนกลับ
กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับเป็ นกระบวนการที่สาคัญในการสร้างสรรค์หรื อผลิ ตงาน
ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งติดต่อกับฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ของบริ ษทั อื่น ศาลของ
สหรัฐอเมริ กาตัดสิ นให้การทาสาเนาเพื่อการทาวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เป็ นการ
ใช้สิทธิ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ อย่างไรก็ดี การทาวิศวกรรมย้อนกลับไม่สามารถกระทาได้โดยง่ายหาก
ซอฟต์แวร์ น้ นั มีกลไกป้ องกันการสาเนา เนื่องจากการทาลายกลไกการป้ องกันการทาสาเนาเป็ นการ
กระทาที่ผดิ กฎหมาย (2)
4.10.กฎเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับทรัพย์สินทางปัญญาในหน่ วยงานราชการ
ในปั จจุบนั ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความกระตือรื อร้ นในการดู แลทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ตนเองและระมัดระวังในการใช้ประโยชน์ท รัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นมากขึ้น หน่วยงานราชการ
ได้กาหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา ดังตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้
4.10.1. ประกาศคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่ องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณทีพ่ งึ มีในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่ องมาตรฐาน
ของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปั ญญา มีดงั นี้
ข้อ 4 การกระท าผิ ด จรรยาบรรณของข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาและพนัก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาดังต่อไปนี้อย่างน้อยให้ถือว่าเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
การนาผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตนโดยมิชอบ

4.10.2. ข้ อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา มีดงั นี้
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ข้อ 18 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเว้นจากการนาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
ข้อ 23 นอกจากจรรยาบรรณของของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวด 2 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และ
ส่วนที่ 4 แล้ว คณาจารย์พึงปฏิบตั ิตนดังนี้
(7) ละเว้นจากการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่นมาใช้โดยอ้างว่าเป็ นผลงานของตัวเอง
การแอบอ้างเอาผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่ น มาเป็ นผลงานทางวิชาการของตนเป็ นการกระทาผิด
จรรยาบรรณอย่างร้ายแรงและเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง

4.11.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา 4 ฉบับ คือ
4.11.1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มีเนื้อหาโดยสังเขปดังต่อไปนี้
4.11.1.1. ความหมายของสิ ทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ความหมายของสิ ทธิ บตั รและอนุสิทธิ บตั รแสดงไว้ดงั นี้
มาตรา 3
“สิ ท ธิ บัต ร” หมายความว่า หนัง สื อ ส าคัญ ที่ อ อกให้ เ พื่ อ คุ ้ม ครองการประดิ ษ ฐ์ ห รื อ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตามที่กาหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
“อนุสิทธิ บตั ร” หมายความว่า หนังสื อสาคัญที่ออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ตามที่กาหนดในหมวด
3 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
“การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรื อคิดทาขึ้น อันเป็ นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม่ หรื อการกระทาใด ๆ ที่ทาให้ดีข้ ึนซึ่งผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธี
“กรรมวิธี” หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรื อกรรมวิธีในการผลิตหรื อการเก็บรักษาให้คงสภาพ
หรื อให้มีคุณภาพดีข้ ึนหรื อการปรับสภาพให้ดีข้ ึนซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีน้ นั ๆ ด้วย
“แบบผลิ ต ภัณฑ์” หมายความว่า รู ป ร่ า งของผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อ องค์ป ระกอบของลวดลาย หรื อ สี ข อง
ผลิตภัณฑ์ อันมีลกั ษณะพิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสามารถใช้เป็ นแบบสาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้ง
หัตถกรรมได้
“ผูท้ รงสิ ทธิบตั ร” หมายความรวมถึงผูร้ ับโอนสิ ทธิบตั ร
“ผูท้ รงอนุสิทธิบตั ร” หมายความรวมถึงผูร้ ับโอนอนุสิทธิบตั ร

4.11.1.2. สิ ทธิบัตรการประดิษฐ์
สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ มีเนื้อหาโดยสรุ ปดังนี้
การขอรับสิ ทธิบตั รกล่าวถึงในมาตรา 5-18 ดังต่อไปนี้
มาตรา 5 ภายใต้บงั คับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิบตั รได้ตอ้ งประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่
(2) เป็ นการประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น และ
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(3) เป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
มาตรา 6 การประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว
งานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) การประดิษฐ์ที่มีหรื อใช้แพร่ หลายอยูแ่ ล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิบตั ร
(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อ
สิ่ งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่ อยู่แล้วไม่ว่าในหรื อนอกราชอาณาจักรก่ อนวันขอรั บสิ ทธิ บัตร และไม่ว่าการ
เปิ ดเผยนั้นจะกระทาโดยเอกสาร สิ่ งพิมพ์ การนาออกแสดง หรื อการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บัตรแล้วไม่ว่าในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ
สิ ทธิบตั ร
(4) การประดิษฐ์ที่มีผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั รไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็ นเวลาเกินสิ บแปด
เดือนก่อนวันขอรับสิ ทธิบตั รแต่ยงั มิได้มีการออกสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั รให้
(5) การประดิษฐ์ที่มีผขู ้ อรับสิ ทธิ บัตรหรื ออนุ สิทธิ บตั รไว้แล้วไม่ว่าในหรื อนอกราชอาณาจักร และได้
ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิ ทธิบตั รในราชอาณาจักร
การเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดที่เกิดขึ้น หรื อเป็ นผลมาจากการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย
หรื อการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดโดยผูป้ ระดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผูป้ ระดิษฐ์ในงานแสดง
สิ น ค้า ระหว่า งประเทศ หรื อ ในงานแสดงต่ อ สาธารณชนของทางราชการ และการเปิ ดเผยสาระส าคัญหรื อ
รายละเอี ยดดังกล่าวได้กระทาภายในสิ บสองเดื อนก่ อนที่ จะมี ก ารขอรั บ สิ ทธิ บัตรมิ ให้ถือ ว่าเป็ นการเปิ ดเผย
สาระสาคัญหรื อรายละเอียดตาม (2)
มาตรา 7 การประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็ นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคล
ที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น
มาตรา 8 การประดิ ษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้แก่ การประดิ ษฐ์ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรมและพาณิ ชยกรรม
มาตรา 9 การประดิษฐ์ดงั ต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติ
(1) จุลชีพและส่ วนประกอบส่วนใดส่ วนหนึ่ งของจุลชีพที่มีอยูต่ ามธรรมชาติสัตว์ พืช หรื อสารสกัดจาก
สัตว์หรื อพืช
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์
(4) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรื อรักษาโรคมนุษย์ หรื อสัตว์
(5) การประดิษฐ์ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดี อนามัย หรื อสวัสดิภาพของประชาชน
มาตรา 10 ผูป้ ระดิษฐ์เป็ นผูม้ ีสิทธิของรับสิ ทธิบตั ร และมีสิทธิที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็ นผูป้ ระดิษฐ์ใน
สิ ทธิ บตั ร สิ ทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั รย่อมโอนและรับมรดกกันได้ การโอนสิ ทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั รต้องทาเป็ นหนังสื อลง
ลายมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ ับโอน
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มาตรา 11 สิ ทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์ซ่ ึ งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ข้ ึนโดยการทางานตามสัญญา
จ้างหรื อโดยสัญญาจ้างที่มีวตั ถุประสงค์ให้ทาการประดิษฐ์ยอ่ มตกได้แก่นายจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
ความในวรรคหนึ่ ง ให้ใช้บงั คับแก่กรณี ที่ลูกจ้างที่ทาการประดิษฐ์สิ่งหนึ่ งสิ่ งใดด้วยการใช้ วิธีการ สถิติ
หรื อรายงานซึ่ งลูกจ้างสามารถใช้หรื อล่วงรู ้ได้เพราะการเป็ นลูกจ้างตามสัญญาจ้างนั้น แม้ว่าสัญญาจ้างจะมิได้
เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
มาตรา 12 เพื่อส่ งเสริ มให้มีการประดิ ษฐ์และเพื่อความเป็ นธรรมแก่ลูกจ้างในกรณี ที่การประดิษฐ์ของ
ลูกจ้างตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ ง ถ้านายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิ ษฐ์หรื อนา สิ่ งประดิ ษฐ์น้ นั ไปใช้ ให้
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับบาเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้
ให้ลูกจ้างที่ทาการประดิษฐ์ตามมาตรา 11 วรรคสอง มีสิทธิได้รับบาเหน็จพิเศษจากนายจ้าง
สิ ทธิที่จะได้รับบาเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจ้างหาได้ไม่
มาตรา 13 เพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มการประดิษฐ์ของข้าราชการ หรื อพนักงานองค์การของรัฐหรื อ
รัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าข้าราชการ หรื อพนักงานองค์การของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างตามความ
ในมาตรา 12 เว้นแต่ระเบียบของทางราชการ หรื อองค์การของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจนั้น จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา 14 บุคคลซึ่งจะขอรับสิ ทธิบตั รได้ตอ้ งมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย หรื อเป็ นนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย
(2) มีสัญชาติไทยของประเทศที่ เป็ นภาคีแห่ งอนุ สัญญา หรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการ
คุม้ ครองสิ ทธิบตั รซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย
(3) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรื อนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ต้ งั อยูใ่ น
ประเทศไทยขอรับสิ ทธิบตั รในประเทศนั้นได้
(4) มีภูมิลาเนา หรื ออยูใ่ นระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรื อพาณิ ชยกรรมอย่างแท้จริ งและจริ งจัง
ในประเทศไทยหรื อประเทศที่ เป็ นภาคี แห่ งอนุ สัญญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครอง
สิ ทธิบตั รซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย
มาตรา 15 ถ้ามีบุคคลหลายคนทาการประดิษฐ์ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้น มีสิทธิขอรับสิ ทธิบตั รร่ วมกัน
มาตรา 16 ในกรณี บุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันให้บุคคลซึ่ งได้ยนื่
คาขอรับสิ ทธิ บตั รไว้ก่อนเป็ นผูม้ ีสิทธิ รับสิ ทธิ บตั ร ถ้ายื่นคาขอรับสิ ทธิบตั รในวันเดียวกัน ให้ทาความตกลงกันว่า
จะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผเู ้ ดียวหรื อให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ให้คู่กรณี นาคดี
ไปสู่ ศาลภายในกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นระยะเวลาที่ อธิ บดี กาหนด ถ้าไม่นาคดี ไปสู่ ศาลภายในกาหนด
ดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคาขอรับสิ ทธิบตั ร
มาตรา 17 การขอรับสิ ทธิบตั รให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
คาขอรับสิ ทธิบตั รให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
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(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีขอ้ ความสมบูรณ์รัดกุมและชัดแจ้ง อันจะทาให้ผมู ้ ีความชานาญในระดับ
สามัญในศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทาและปฏิบตั ิการตามการประดิษฐ์น้ นั ได้ และต้องระบุวธิ ีการใน
การประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผปู ้ ระดิษฐ์จะพึงทราบได้
(4) ข้อถือสิ ทธิโดยชัดแจ้ง
(5) รายการอื่นตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีแห่ งความตกลงหรื อความร่ วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ ทธิ บตั ร
หากคาขอรับสิ ทธิ บตั รเป็ นไปตามที่กาหนดในความตกลงหรื อความร่ วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าคา
ขอดังกล่าวเป็ นคาขอรับสิ ทธิบตั รตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 18 คาขอรับสิ ทธิ บตั รแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว คาขอรับสิ ทธิ บตั รเพื่อ
การประดิษฐ์หลายอย่างในคาขอฉบับเดียวกันจะกระทาได้ต่อเมื่อการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอัน
อาจถือได้วา่ เป็ นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

สิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั ร กล่าวถึงในมาตรา 35-36
มาตรา 35 สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ให้มีอายุยี่สิบปี นับแต่วนั ขอรับสิ ทธิ บตั รในราชอาณาจักร ในกรณี ที่มี
การดาเนิ นคดี ทางศาลตามมาตรา 16 มาตรา 74 หรื อมาตรา 77 ฉ มิให้นับระยะเวลาในระหว่างการดาเนิ นคดี
ดังกล่าวเป็ นอายุของสิ ทธิบตั รนั้น
มาตรา 36 ผูท้ รงสิ ทธิบตั รเท่านั้นมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี สิทธิ บัตรผลิ ตภัณฑ์ สิ ท ธิ ใ นการผลิ ต ใช้ ขาย มี ไ ว้เ พื่ อ ขาย เสนอขาย หรื อ น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิบตั ร
(2) ในกรณี สิทธิบตั รกรรมวิธี สิ ทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิบตั ร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย
หรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตาม สิ ทธิบตั ร
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับแก่
(1) การกระทาใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึ กษา ค้นคว้า ทดลอง หรื อวิจยั ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อการใช้
ประโยชน์ตามปกติของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร และไม่ทาให้เสื่ อมเสี ยต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รเกิน
สมควร
(2) การผลิตผลิตภัณฑ์หรื อใช้กรรมวิธีดงั ที่ผทู ้ รงสิ ทธิบตั รได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์หรื อผูใ้ ช้
กรรมวิธีดงั กล่าวได้ประกอบกิ จการหรื อมีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อประกอบกิ จการดังกล่าวโดยสุ จริ ตก่อนวันยื่น
ขอรับสิ ทธิบตั รในราชอาณาจักร โดยผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ช้กรรมวิธีไม่รู้หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู ้ถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้
โดยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งมาตรา 19 ทวิ
(3) การเตรี ยมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
รวมทั้งการกระทาต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว
(4) การกระทาใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูข้ อมีวตั ถุประสงค์ที่จะผลิต จาหน่าย หรื อนาเข้า
ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิ ทธิบตั รหลังจากสิ ทธิบตั รดังกล่าวสิ้นอายุลง
(5) การใช้อุปกรณ์ซ่ ึงเป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิบตั รที่เกี่ยวกับตัวเรื อ เครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์อื่นของ
เรื อของประเทศที่ เป็ นภาคี แห่ งอนุ สัญญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ บัต รซึ่ ง
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ประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย ในกรณี ที่เรื อดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวหรื อโดยอุบตั ิเหตุ
และจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวกับเรื อนั้น
(6) การใช้อุปกรณ์ซ่ ึ งเป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รที่เกี่ยวกับการสร้างการทางาน หรื ออุปกรณ์อื่น
ของอากาศยาน หรื อยานพาหนะของประเทศที่เป็ นภาคีแห่ งอนุสัญญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับ
การคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคี อยูด่ ว้ ย ในกรณี ที่อากาศยานหรื อยานพาหนะดังกล่าวได้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวหรื อโดยอุบตั ิเหตุ
(7) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ งผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั ร หากผู ้
ทรงสิ ทธิบตั รได้อนุญาต หรื อยินยอมให้ผลิต หรื อขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวแล้ว
มาตรา 36 ทวิ 21 สิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รตามมาตรา 36 ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รมีขอบเขตดัง
ระบุในข้อถือสิ ทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิ ทธิ ให้พิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ที่
ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรู ปเขียนประกอบด้วย ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุม้ ครองย่อม
คลุ ม ถึ ง ลัก ษณะของการประดิ ษฐ์ที่แ ม้จะมิ ไ ด้ระบุ ใ นข้อ ถื อ สิ ทธิ โ ดยเฉพาะเจาะจง แต่ เ ป็ นสิ่ ง ที่ มีคุ ณ สมบัติ
ประโยชน์ใช้สอย และทาให้เกิดผลทานองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อถือสิ ทธิตามความเห็น
ของบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์น้ นั

สิ ทธิบตั รออกแบบผลิตภัณฑ์ มีเนื้อหาโดยสรุ ปดังในมาตรา 56-57 และมาตรา 62-63
มาตรา 56 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รตามพระราชบัญญัติน้ ี ได้ ต้องเป็ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
มาตรา 57 การออกแบบผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
(1) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรื อใช้แพร่ หลายอยูแ่ ล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิบตั ร
(2) แบบผลิ ตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิ ดเผยภาพ สาระสาคัญ หรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์ที่ได้
เผยแพร่ อยูแ่ ล้วไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิบตั ร
(3) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 28 มาแล้วก่อนวันขอรับ
สิ ทธิบตั ร
(4) แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวใน (1) (2) หรื อ (3) จนเห็นได้วา่ เป็ นการเลียนแบบ
มาตรา 62 สิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุสิบปี นับแต่วนั ขอรับสิ ทธิ บตั รในราชอาณาจักร ใน
กรณี ที่มีการดาเนินคดีทางศาลตามมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 16 หรื อมาตรา 74 มิให้นบั ระยะเวลาในระหว่าง
การดาเนินคดีดงั กล่าวเป็ นอายุของสิ ทธิบตั รนั้น
มาตรา 63 ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รเท่านั้นมีสิทธิ ใช้แบบผลิตภัณฑ์กบั ผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั ร หรื อขาย หรื อมีไว้
เพื่อขาย หรื อเสนอขาย หรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เว้นแต่การใช้แบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรื อวิจยั

อนุสิทธิบตั ร มีเนื้อหาโดยสรุ ปดังในมาตรา 65 และ 75
มาตรา 65 ทวิ การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบตั รได้ตอ้ งประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่
(2) เป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
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มาตรา 65 ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบตั รและสิ ทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไม่ได้
มาตรา 65 สัตต อนุสิทธิ บตั รให้มีอายุหกปี นับแต่วนั ขอรับอนุสิทธิ บตั รในราชอาณาจักรในกรณี ที่มีการ
ดาเนินคดีทางศาลตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 16
มาตรา 74 หรื อมาตรา 77 ฉ มิให้นบั ระยะเวลาในระหว่างการดาเนินคดีดงั กล่าวเป็ นอายุของอนุสิทธิบตั ร
นั้น
ผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รอาจขอต่ออายุอนุ สิทธิ บตั รได้สองคราวมีกาหนดคราวละสองปี โดยให้ยื่นคาขอต่อ
อายุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิ บวันก่อนวันสิ้ นอายุ เมื่อได้ยนื่ คาขอต่ออายุภายในกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ให้ถือว่าอนุสิทธิบตั รนั้นยังคงจดทะเบียนอยูจ่ นกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น

4.11.2. พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ า
พระราชบัญ ญัติ เ ครื่ อ งหมายการค้า พ.ศ. 2534 ท แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ
เครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ครอบคลุ ม เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การและ
เครื่ องหมายรับรอง เครื่ องหมายร่ วม แสดงพอสังเขปในมาตรา 4 มาตรา 6-7 มาตรา 80 และมาตรา
94 ดังต่อไปนี้
มาตรา 4
"เครื่ องหมาย" หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิ ษฐ์ ตรา ชื่ อ คาข้อความ ตัวหนังสื อ ตัวเลข
ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุ หรื อสิ่ งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกัน
"เครื่ องหมายการค้า" หมายความว่า เครื่ องหมายที่ใช้หรื อจะใช้เป็ นที่หมายเกี่ยวข้องกับสิ นค้า เพื่อแสดง
ว่าสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายของเจ้าของเครื่ องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้าของบุคคลอื่น
"เครื่ องหมายบริ การ" หมายความว่า เครื่ องหมายที่ใช้หรื อจะใช้เป็ นที่หมายหรื อเกี่ยวข้องกับ บริ การเพื่อ
แสดงว่าบริ การที่ใช้เครื่ องหมายของเจ้าของเครื่ องหมายบริ การนั้นแตกต่างกับบริ การที่ใช้เครื่ องหมายบริ การของ
บุคคลอื่น
"เครื่ องหมายรับรอง" หมายความว่า เครื่ องหมายที่เจ้าของเครื่ องหมายรับรองใช้หรื อจะใช้เป็ นที่หมาย
หรื อเกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การของบุคคลอื่น เพื่อเป็ นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิ ด ส่ วนประกอบ วิธีการ
ผลิต คุณภาพ หรื อคุณลักษณะอื่นใดของสิ นค้านั้น หรื อเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิ ด หรื อคุณลักษณะ
อื่นใดของบริ การนั้น
"เครื่ องหมายร่ วม" หมายความว่า เครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายบริ การที่ใช้หรื อจะใช้โดยบริ ษทั
หรื อรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรื อโดยสมาชิ กของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรื อองค์กร
อื่นใดของรัฐหรื อเอกชน
มาตรา 6 เครื่ องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเครื่ องหมายการค้าที่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
(2) เป็ นเครื่ องหมายการค้าที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติน้ ี และ
(3) ไม่เป็ นเครื่ องหมายการค้าที่เหมือนหรื อคล้ายกับเครื่ องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว
มาตรา 7 เครื่ อ งหมายการค้า ที่ มี ล ัก ษณะบ่ ง เฉพาะ ได้แ ก่ เครื่ อ งหมายการค้า อัน มี ล ัก ษณะที่ ท าให้
ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สิ นค้าที่ ใช้เครื่ องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจาก สิ นค้าอื่น
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เครื่ องหมายการค้าที่มีหรื อประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็ นสาระสาคัญต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีลกั ษณะ
บ่งเฉพาะ
(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็ นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็ม
ของนิ ติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรื อชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะ
หรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง
(2) คาหรื อข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้านั้นโดยตรง และไม่เป็ นชื่ อทาง
ภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
(3) กลุ่มของสี ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรื อตัวหนังสื อ ตัวเลข หรื อคาที่ประดิษฐ์ข้ ึน
(4) ลายมือชื่อของผูจ้ ดทะเบียนหรื อของเจ้าของเดิมของกิจการของผูข้ อจดทะเบียน หรื อลายมือชื่อของ
บุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว
(5) ภาพของผูข้ อจดทะเบียนหรื อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรื อในกรณี ที่บุคคล
นั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผูส้ ื บสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีแล้ว
(6) ภาพที่ประดิษฐ์ข้ ึน ชื่อ คา หรื อข้อความที่ไม่มีลกั ษณะตาม (1) หรื อ (2) หากได้มีการจาหน่ายเผยแพร่
หรื อ โฆษณาสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้านั้นจนแพร่ หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดและ
พิสูจน์ได้วา่ ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามหลักเกณฑ์น้ นั แล้ว ก็ให้ถือว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
มาตรา 80 ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้ามาใช้บงั คับแก่เครื่ องหมายบริ การโดยอนุโลม และ
ให้คาว่า "สิ นค้า" ในบทบัญญัติดงั กล่าวหมายความถึง "บริ การ"
มาตรา 90 เจ้าของเครื่ องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะใช้เครื่ องหมายนั้นกับสิ นค้าหรื อบริ การของ
ตนเองไม่ได้ และจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับรองโดยใช้เครื่ องหมายนั้นก็ไม่ได้
มาตรา 94 ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้ามาใช้บงั คับแก่เครื่ องหมายร่ วมโดยอนุโลม เว้นแต่
บทบัญญัติในหมวด 1 ส่วนที่ 5

บทกาหนดโทษของการละเมิด ปลอมแปลง เลียนแบบเครื่ องหมายการค้า โดยสังเขป แสดง
ในมาตรา 107-111 และมาตรา 115-116
มาตรา 107 บุ ค คลใดยื่น คาขอ ค าคัด ค้า น หรื อ เอกสารอื่ น ใดเกี่ ย วกับการขอจดทะเบี ย นการแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงการจดทะเบี ยน การต่ออายุการจดทะเบี ยน หรื อการเพิกถอนการจดทะเบี ยนเครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรั บรอง หรื อเครื่ องหมายร่ วม หรื อการอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า หรื อ
เครื่ องหมายบริ การ โดยแสดงข้อความอันเป็ นเท็จแก่นายทะเบียนหรื อคณะกรรมการ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรับรองหรื อเครื่ องหมาย
ร่ วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ ปีหรื อปรับไม่เกินสี่ แสนบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรับรองหรื อเครื่ องหมาย
ร่ วมของบุ คคลอื่ นที่ ได้จดทะเบี ยนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่ อว่าเป็ นเครื่ องหมายการค้า
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เครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรับรอง หรื อเครื่ องหมายร่ วมของบุคคลอื่นนั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 110 บุคคลใด
(1) นาเข้ามาในราชอาณาจักร จาหน่ าย เสนอจาหน่ าย หรื อมีไว้เพื่อจาหน่ ายซึ่ งสิ นค้าที่ มีเครื่ องหมาย
การค้า เครื่ องหมายรับรองหรื อเครื่ องหมายร่ วมปลอมตามมาตรา 108 หรื อที่เลียนเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมาย
รับรองหรื อเครื่ องหมายร่ วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 หรื อ
(2) ให้บริ การหรื อเสนอให้บริ การที่ ใช้เครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรั บรองหรื อเครื่ องหมายร่ วม
ปลอมตามมาตรา 108 หรื อที่เลียนเครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรับรองหรื อเครื่ องหมายร่ วมของบุคคลอื่นตาม
มาตรา 109 ต้องระวางโทษดังที่บญั ญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ
มาตรา 111 บุคคลใด
(1) แสดงเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรับรอง หรื อเครื่ องหมายร่ วมที่ มิได้จด
ทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็ นเครื่ องหมายดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว
(2) จาหน่ายหรื อมีไว้เพื่อจาหน่ายซึ่ งสิ นค้าที่มีเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายรับรอง หรื อเครื่ องหมาย
ร่ วมตาม (1) ที่ตนรู ้อยูว่ า่ เป็ นเท็จ หรื อ
(3) ให้บริ การหรื อเสนอให้บริ การโดยแสดงเครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรับรอง หรื อเครื่ องหมายร่ วม
ตาม (1) ที่ตนรู ้อยูว่ า่ เป็ นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 115 บรรดาสิ นค้าที่ได้นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่าย หรื อมีไว้เพื่อจาหน่าย อันเป็ นการ
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีให้ริบเสี ยทั้งสิ้น ไม่วา่ จะมีผถู ้ ูกลงโทษตามคาพิพากษาหรื อไม่
มาตรา 116 ในกรณี ที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผกู ้ ระทาการหรื อกาลังกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
มาตรา 108 มาตรา 109 หรื อมาตรา 110 เจ้าของเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรับรอง หรื อ
เครื่ องหมายร่ วมอาจขอให้ศาลมีคาสัง่ ให้บุคคลดังกล่าวระงับหรื อละเว้นการกระทาดังกล่าวนั้นได้

4.11.3. พระราชบัญญัติลขิ สิ ทธิ์
พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้นิยามต่าง ๆ เกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ ดงั นี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
ผูส้ ร้างสรรค์ หมายความว่า ผูท้ าหรื อผูก้ ่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็ นงานอันมีลิขสิ ทธิ์
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ลิขสิ ทธิ์ หมายความว่า สิ ทธิ แต่ผเู ้ ดียวที่จะทาการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ี เกี่ยวกับงานที่ผสู ้ ร้างสรรค์
ได้ทาขึ้น
วรรณกรรม หมายความว่า งานนิ พนธ์ที่ทาขึ้นทุกชนิ ด เช่น หนังสื อ จุลสาร สิ่ งเขียน สิ่ งพิมพ์ ปาฐกถา
เทศนา คาปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายความว่า คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรื อสิ่ งอื่นใดที่นาไปใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่ อ ให้เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ทางานหรื อเพื่ อ ให้ไ ด้รั บผลอย่า งหนึ่ งอย่า งใด ทั้ง นี้ ไม่ ว่า จะเป็ นภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในลักษณะใด
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นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ ยวกับ การรา การเต้น การทาท่ า หรื อการแสดงที่ ประกอบขึ้ น เป็ น
เรื่ องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ดว้ ย
ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1)
งานจิ ตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรื อสิ่ งอื่ น อย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรื อหลายอย่าง
(2)
งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริ มาตรที่สมั ผัสและจับต้องได้
(3)
งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความรวมถึง
แม่พิมพ์หรื อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ดว้ ย
(4)
งานสถาปั ตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่งภายใน
หรื อภายนอก ตลอดจนบริ เวณของอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้าง หรื อการสร้างสรรค์หุ่นจาลองของอาคารหรื อสิ่ งปลูก
สร้าง
(5)
งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่ องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่าน
เลนซ์ไปยังฟิ ล์มหรื อกระจก และล้างด้วยน้ ายาซึ่ งมีสูตรเฉพาะ หรื อด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันทาให้เกิดภาพขึ้น หรื อ
การบันทึกภาพโดยเครื่ องมือหรื อวิธีการอย่างอื่น
(6)
งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่ าง หรื องานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอนั เกี่ ยวกับ
ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรื อวิทยาศาสตร์
(7)
งานศิ ลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่ นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่าง
รวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนื อจากการชื่ นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น นาไปใช้สอย
นาไปตกแต่งวัสดุหรื อสิ่ งของอันเป็ นเครื่ องใช้ หรื อนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึ ง (7) จะมี คุณค่าทางศิ ลปะหรื อไม่ และให้หมายความรวมถึ งภาพถ่ายและ
แผนผังของงานดังกล่าวด้วย
ดนตรี กรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรื อขับร้อง ไม่วา่ จะมีทานองและคา
ร้องหรื อมีทานองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรื อแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสานแล้ว
โสตทัศนวัสดุ หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลาดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่วา่ จะมีลกั ษณะ
อย่างใด อันสามารถที่ จะนามาเล่นซ้ าได้อีกโดยใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นสาหรับการใช้วสั ดุน้ นั และให้หมายความ
รวมถึงเสี ยงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี
ภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอนั ประกอบด้วยลาดับของภาพ ซึ่ งสามารถนาออกฉายต่อเนื่อง
ได้อ ย่า งภาพยนตร์ ห รื อ สามารถบัน ทึ ก ลงบนวัส ดุ อื่ น เพื่ อ น าออกฉายต่ อ เนื่ อ งได้อ ย่า งภาพยนตร์ และให้
หมายความรวมถึงเสี ยงประกอบภาพยนตร์น้ นั ด้วย ถ้ามี
สิ่ งบันทึกเสี ยง หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลาดับของเสี ยงดนตรี เสี ยงการแสดง หรื อเสี ยงอื่นใด
โดยบันทึกลงในวัสดุไม่วา่ จะมีลกั ษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนามาเล่นซ้ าได้อีกโดยใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นสาหรับ
การใช้วสั ดุน้ นั แต่ท้ งั นี้ มิให้หมายความรวมถึงเสี ยงประกอบภาพยนตร์หรื อเสี ยงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
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นักแสดง หมายความว่า ผูแ้ สดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักราและผูซ้ ่ ึ งแสดงท่าทาง ร้อง กล่าว พากย์
แสดงตามบทหรื อในลักษณะอื่นใด
งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ หมายความว่า งานที่นาออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่ เสี ยงทางวิทยุกระจายเสี ยง
การแพร่ เสี ยงและหรื อภาพทางวิทยุ โทรทัศน์ หรื อโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน
ท าซ้ า หมายความรวมถึ ง คัด ลอกไม่ ว่า โดยวิธี ใ ด ๆ เลี ย นแบบ ท าส าเนา ท าแม่ พิ ม พ์ บัน ทึ ก เสี ยง
บันทึ กภาพ หรื อบันทึ กเสี ยงและภาพ จากต้นฉบับ จากสาเนา หรื อ จากการโฆษณาในส่ วนอันเป็ นสาระสาคัญ
ทั้งนี้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน สาหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายความถึง คัดลอกหรื อทา
สาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่ อบันทึกใด ไม่วา่ ด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็ นสาระสาคัญ โดยไม่มีลกั ษณะเป็ น
การจัดทางานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน
ดัดแปลง หมายความว่า ทาซ้ าโดยเปลี่ยนรู ปใหม่ ปรับปรุ ง แก้ไขเพิ่มเติม หรื อจาลองงานต้นฉบับใน
ส่วนอันเป็ นสาระสาคัญโดยไม่มีลกั ษณะเป็ นการจัดทางานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน
(1) ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรู ปวรรณกรรมหรื อ
รวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลาดับใหม่
(2) ในส่ วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายความรวมถึง ทาซ้ าโดยเปลี่ยนรู ปใหม่ ปรับปรุ ง
แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็ นสาระสาคัญ โดยไม่มีลกั ษณะเป็ นการจัดทาขึ้นใหม่
(3) ในส่วนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใช่นาฏกรรมให้เป็ นนาฏกรรม หรื อ
เปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็ นงานที่มิใช่นาฏกรรม ทั้งนี้ ไม่วา่ ในภาษาเดิมหรื อต่างภาษากัน
(4) ในส่ วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็ นรู ปสองมิติหรื อสามมิติ ให้เป็ น
รู ปสามมิติหรื อสองมิติ หรื อทาหุ่นจาลองจากงานต้นฉบับ
(5) ในส่ วนที่เกี่ยวกับดนตรี กรรม ให้หมายความรวมถึง จัดลาดับเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน หรื อเปลี่ยนคา
ร้องหรื อทานองใหม่
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน หมายความว่า ทาให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด
การบรรเลง การทาให้ปรากฏด้วยเสี ยงและหรื อภาพ การก่อสร้าง การจาหน่าย หรื อโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จดั ทา
ขึ้น
การโฆษณา หมายความว่า การนาสาเนาจาลองของงานไม่ว่าในรู ปหรื อลักษณะอย่างใดที่ ทาขึ้นโดย
ความยิ น ยอมของผูส้ ร้ า งสรรค์อ อกจ าหน่ า ยโดยส าเนาจ าลองนั้น มี ป รากฏต่ อ สาธารณชนเป็ นจ านวนมาก
พอสมควรตามสภาพของงานนั้น แต่ท้ งั นี้ ไม่หมายความรวมถึง การแสดงหรื อการทาให้ปรากฏซึ่ งนาฏกรรม
ดนตรี กรรม หรื อภาพยนตร์ การบรรยายหรื อการปาฐกถาซึ่ งวรรณกรรม การแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพเกี่ ยวกับงานใด
การนาศิลปกรรมออกแสดงและการก่อสร้างงานสถาปั ตยกรรม

พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ กล่าวถึงงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ในมาตราที่ 6 – 7 ดังต่อไปนี้
มาตรา 6 งานอันมีลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม
ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบันทึกเสี ยง งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ หรื องานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิ ลปะ ของผูส้ ร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรื อรู ป
แบบอย่างใด
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การคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ไม่คลุมถึงความคิด หรื อขั้นตอน กรรมวิธีหรื อระบบ หรื อวิธีใช้หรื อทางาน หรื อ
แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรื อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรื อคณิ ตศาสตร์
มาตรา 7 สิ่ งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็ นงานอันมีลิขสิ ทธิ์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(1) ข่าวประจาวัน และข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที่ มีลกั ษณะเป็ นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง คาชี้ แจง และหนังสื อโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรื อ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรื อของท้องถิ่น
(4) คาพิพากษา คาสัง่ คาวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คาแปลและการรวบรวมสิ่ งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานอื่นใดของ
รัฐหรื อของท้องถิ่นจัดทาขึ้น

พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ กล่ าวถึ งการได้มาซึ่ งลิ ขสิ ทธิ์ ในมาตราที่ 9 – 12 และมาตราที่ 15
ดังต่อไปนี้
มาตรา 9 งานที่ผสู ้ ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ข้ ึนในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้าง ถ้ามิได้ทาเป็ นหนังสื อตกลง
กันไว้เป็ นอย่างอื่ น ให้ลิขสิ ทธิ์ ในงานนั้นเป็ นของผูส้ ร้ างสรรค์ แต่นายจ้างมี สิทธิ นางานนั้น ออกเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชนได้ตามที่เป็ นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น
มาตรา 10 งานที่ผสู ้ ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ข้ ึนโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผวู ้ า่ จ้างเป็ นผูม้ ีลิขสิ ทธิ์ในงาน
นั้น เว้นแต่ผสู ้ ร้างสรรค์และผูว้ า่ จ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา 11 งานใดมีลกั ษณะเป็ นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยได้รับอนุญาต
จากเจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ให้ผูท้ ี่ ไ ด้ดัด แปลงนั้น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานที่ ไ ด้ดัด แปลงตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี แต่ ท้ ัง นี้ ไม่
กระทบกระเทือนสิ ทธิของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ที่มีอยูใ่ นงานของผูส้ ร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง
มาตรา 12 งานใดมี ล ัก ษณะเป็ นการนาเอางานอัน มี ลิ ขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี มารวบรวมหรื อ
ประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ หรื อเป็ นการนาเอาข้อมูลหรื อสิ่ งอื่นใดซึ่งสามารถอ่านหรื อ
ถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่ องกลหรื ออุปกรณ์อื่นใดมารวบรวมหรื อประกอบเข้ากันหากผูท้ ี่ได้รวบรวมหรื อประกอบ
เข้ากันได้รวบรวมหรื อประกอบเข้ากันซึ่ งงานดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรื อจัดลาดับในลักษณะซึ่ งมิได้ลอก
เลียนงานของบุคคลอื่น ให้ผทู ้ ี่ได้รวบรวมหรื อประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิ ทธิ์ ในงานที่ได้รวบรวมหรื อประกอบเข้า
กันตามพระราชบัญญัติน้ ี แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ที่มีอยูใ่ นงาน หรื อข้อมูล หรื อสิ่ ง
อื่นใดของผูส้ ร้างสรรค์เดิมที่ถูกนามารวบรวมหรื อประกอบเข้ากัน
มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรื อของท้องถิ่น ย่อมมีลิขสิ ทธิ์ในงานที่ได้
สร้างสรรค์ข้ ึนโดยการจ้าง หรื อตามคาสั่งหรื อในความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่นเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร

พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ กล่าวถึงการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ในมาตราที่ 15 – 18 ดังต่อไปนี้
มาตรา 15 ภายใต้บงั คับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิ ทธิ์ยอ่ มมีสิทธิแต่ผเู ้ ดียวดังต่อไปนี้
(1) ทาซ้ าหรื อดัดแปลง
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(2) เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรื อสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่ งบันทึกเสี ยง
(4) ให้ประโยชน์อนั เกิดจากลิขสิ ทธิ์แก่ผอู ้ ื่น
(5) อนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้สิทธิ ตาม (1) (2) หรื อ (3) โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดหรื อไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไข
ดังกล่าวจะกาหนดในลักษณะที่เป็ นการจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็ นธรรมไม่ได้
การพิจารณาว่าเงื่ อนไขตามวรรคหนึ่ ง (5) จะเป็ นการจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็ นธรรมหรื อไม่ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 ในกรณี ที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ได้อนุญาตให้ผใู ้ ดใช้สิทธิ ตามมาตรา 15 (5)
ย่อมไม่ตดั สิ ทธิของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้สิทธิน้ นั ได้ดว้ ย เว้นแต่ในหนังสื ออนุญาตได้ระบุเป็ นข้อ
ห้ามไว้
มาตรา 17 ลิ ขสิ ทธิ์ นั้นย่อมโอนให้แก่ กันได้ เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ อาจโอนลิขสิ ทธิ์ ของตนทั้งหมดหรื อแต่
บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้ และจะโอนให้โดยมีกาหนดเวลาหรื อตลอดอายุแห่งการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ก็ได้
การโอนลิขสิ ทธิ์ ตามวรรคสองซึ่ งมิใช่ทางมรดกต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ ับโอน ถ้า
ไม่ได้กาหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอนให้ถือว่าเป็ นการโอนมีกาหนดระยะเวลาสิ บปี
มาตรา 18 ผูส้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี มีสิทธิ ที่จะแสดงว่าตนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์
งานดังกล่าว และมีสิทธิ ที่จะห้ามมิให้ผรู ้ ับโอนลิขสิ ทธิ์ หรื อบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรื อทาโดย
ประการอื่นใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยงหรื อเกียรติคุณของผูส้ ร้างสรรค์ และเมื่อผูส้ ร้างสรรค์ถึง
แก่ความตายทายาทของผูส้ ร้างสรรค์มีสิทธิ ที่จะฟ้ องร้องบังคับตามสิ ทธิ ดงั กล่าวได้ตลอดอายุแห่ งการคุม้ ครอง
ลิขสิ ทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ กล่าวถึงอายุแห่งการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ในมาตราที่ 19 ดังต่อไปนี้
มาตรา 19 ภายใต้บงั คับมาตรา 21 และมาตรา 22 ลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้มีอยูต่ ลอดอายุของผู ้
สร้างสรรค์ และมีอยูต่ ่อไปอีกเป็ นเวลาห้าสิ บปี นับแต่ผสู ้ ร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณี ที่มีผูส้ ร้างสรรค์ร่วม ลิขสิ ทธิ์ ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผูส้ ร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่
ต่อไปอีกเป็ นเวลาห้าสิ บปี นับแต่ผสู ้ ร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผูส้ ร้างสรรค์หรื อผูส้ ร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิ ทธิ์
ดังกล่าวมีอายุหา้ สิ บปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็ นครั้งแรก
ในกรณี ที่ผสู ้ ร้างสรรค์เป็ นนิติบุคคล ให้ลิขสิ ทธิ์มีอายุหา้ สิ บปี นับแต่ผสู ้ ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ข้ ึน แต่ถา้
ได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิ ทธิ์มีอายุหา้ สิ บปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็ นครั้งแรก

พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ กล่าวถึงการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในมาตราที่ 27-31 ดังต่อไปนี้
มาตรา 27 การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งแก่งานอันมีลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี้
(1) ทาซ้ าหรื อดัดแปลง
(2) เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
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มาตรา 28 การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรื อสิ่ งบันทึกเสี ยงอันมีลิขสิ ทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ทั้งนี้ ไม่วา่ ในส่วนที่เป็ นเสี ยงและหรื อภาพ ให้ถือว่าเป็ น
การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี้
(1) ทาซ้ าหรื อดัดแปลง
(2) เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรื อสาเนางานดังกล่าว
มาตรา 29 การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพอันมีลิขสิ ทธิ์ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี้
(1) จัดทาโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบันทึกเสี ยง หรื องานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ ทั้งนี้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อ
บางส่วน
(2) แพร่ เสี ยงแพร่ ภาพซ้ า ทั้งนี้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน
(3) จัดให้ประชาชนฟังและหรื อชมงานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ โดยเรี ยกเก็บเงินหรื อผลประโยชน์อย่างอื่ น
ในทางการค้า
มาตรา 30 การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อนั มีลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี้
(1) ทาซ้ าหรื อดัดแปลง
(2) เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรื อสาเนางานดังกล่าว
มาตรา 31 ผูใ้ ดรู ้อยูแ่ ล้วหรื อมีเหตุอนั ควรรู ้วา่ งานใดได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิ ทธิ์ของผูอ้ ื่น กระทาอย่างใด
อย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากาไร ให้ถือว่าผูน้ ้ นั กระทาการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี้
(1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรื อเสนอให้เช่าซื้อ
(2) เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์
(4) นาหรื อสัง่ เข้ามาในราชอาณาจักร

พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ กล่าวถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในมาตราที่ 32-40 ดังต่อไปนี้
มาตรา 32 การกระทาแก่งานอันมีลิขสิ ทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัติน้ ี หากไม่ขดั ต่อการแสวงหา
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิ ทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิ ทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิอนั ชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์
ภายใต้บงั คับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิ ทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิ
ให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี้
(1) วิจยั หรื อศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรื อญาติสนิท
(3) ติชม วิจารณ์ หรื อแนะนาผลงานโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงานนั้น
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่ อสารมวลชนโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงานนั้น
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(5) ทาซ้ า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อทาให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรื อเจ้า
พนักงานซึ่งมีอานาจตามกฎหมาย หรื อในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(6) ทาซ้ า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อทาให้ปรากฏโดยผูส้ อนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่
การกระทาเพื่อหากาไร
(7) ทาซ้ า ดัดแปลงบางส่ วนของงาน หรื อตัดทอนหรื อทาบทสรุ ปโดยผูส้ อนหรื อสถาบันศึ กษา เพื่อ
แจกจ่ายหรื อจาหน่ายแก่ผเู ้ รี ยนในชั้นเรี ยนหรื อในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็ นการกระทาเพื่อหากาไร
(8) นางานนั้นมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
มาตรา 33 การกล่าว คัด ลอก เลี ยน หรื ออ้า งอิ งงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมี ลิขสิ ท ธิ์ ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยมีการรับรู ้ถึงความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถ้าได้
ปฏิบตั ิตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
มาตรา 34 การทาซ้ าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่ งงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี มิให้ถือว่า
เป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หากการทาซ้ านั้นมิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากาไร และได้ปฏิบตั ิตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ ง
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การทาซ้ าเพื่อใช้ในห้องสมุดหรื อให้แก่หอ้ งสมุดอื่น
(2) การทาซ้ างานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจยั หรื อการศึกษา
มาตรา 35 การกระทาแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อนั มีลิขสิ ทธิ์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี มิให้ถือว่าเป็ นการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ หากไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากาไร และได้ปฏิบตั ิตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) วิจยั หรื อศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั
(3) ติชม วิจารณ์ หรื อแนะนาผลงานโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นั้น
(4) เสนอรายงานข่ า วทางสื่ อ สารมวลชนโดยมี ก ารรั บ รู ้ ถึ ง ความเป็ นเจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น้ นั
(5) ทาสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจานวนที่สมควรโดยบุคคลผูซ้ ่ ึงได้ซ้ือหรื อได้รับโปรแกรมนั้นมา
จากบุคคลอื่นโดยถูกต้อง เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบารุ งรักษาหรื อป้ องกันการสูญหาย
(6) ทาซ้ า ดัดแปลง นาออกแสดง หรื อทาให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรื อ เจ้า
พนักงานซึ่งมีอานาจตามกฎหมาย หรื อในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(7) นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั มาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(8) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณี ที่จาเป็ นแก่การใช้
(9) จัดทาสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรักษาไว้สาหรับการอ้างอิง หรื อค้นคว้าเพื่อประโยชน์ของ
สาธารณชน
มาตรา 36 การน างานนาฏกรรม หรื อ ดนตรี ก รรมออกแสดงเพื่อ เผยแพร่ ต่อ สาธารณชนตามความ
เหมาะสม โดยมิได้จดั ทาขึ้นหรื อดาเนิ นการเพื่อหากาไรเนื่องจากการจัดให้มีการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนนั้น และ
มิได้จดั เก็บค่าเข้าชมไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม และนักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทนในการแสดงนั้น มิให้
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ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หากเป็ นการดาเนิ นการโดยสมาคม มูลนิ ธิ หรื อองค์การอื่นที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
สาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรื อการสังคมสงเคราะห์ และได้ปฏิบตั ิตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
มาตรา 37 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้างการแกะลายเส้น การปั้ น การแกะสลัก การพิมพ์
ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ ภาพ หรื อการกระทาใด ๆ ทานองเดียวกันนี้ ซ่ ึ งศิลปกรรมใดอันตั้ง
เปิ ดเผยประจาอยูใ่ นที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปั ตยกรรม มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา 38 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส้น การปั้ น การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การ
ถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ หรื อการแพร่ ภาพซึ่ งงานสถาปั ตยกรรมใด มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในงาน
สถาปั ตยกรรมนั้น
มาตรา 39 การถ่ายภาพหรื อการถ่ายภาพยนตร์ หรื อการแพร่ ภาพซึ่ งงานใด ๆ อันมีศิลปกรรมใดรวมอยู่
เป็ นส่วนประกอบด้วย มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา 40 ในกรณี ที่ลิขสิ ทธิ์ ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูส้ ร้างสรรค์เป็ นเจ้าของอยูด่ ว้ ย การที่
ผูส้ ร้างสรรค์คนเดียวกันได้ทาศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เป็ นการทาซ้ าบางส่ วนกับศิลปกรรมเดิม
หรื อใช้แบบพิมพ์ ภาพร่ าง แผนผัง แบบจาลอง หรื อข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาที่ ใช้ในการทาศิ ลปกรรมเดิ ม ถ้า
ปรากฏว่าผูส้ ร้างสรรค์มิได้ทาซ้ าหรื อลอกแบบในส่ วนอันเป็ นสาระสาคัญของศิลปกรรมเดิม มิให้ถือว่าเป็ นการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ในศิลปกรรมนั้น

4.11.4. พระราชบัญญัติค้ ุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 เป็ นดังนี้
ความหมายของแบบผังภูมิของวงจรรวมแสดงไว้ดงั นี้
มาตรา 3
“วงจรรวม” หมายความว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ส าเร็ จรู ปหรื อ กึ่ งส าเร็ จรู ปที่ ทาหน้า ที่ ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ อัน
ประกอบด้วยชิ้นส่ วนที่สามารถกระตุน้ ให้เกิ ดการปฏิ บตั ิการทางอิเล็กทรอนิ กส์รวมอยู่ดว้ ยและส่ วนเชื่ อมต่อที่
เชื่อมชิ้นส่ วนเหล่านั้นทั้งหมด หรื อบางส่ วนเข้าด้วยกัน ซึ่ งได้จดั วางเป็ นชั้นในลักษณะที่ผสานรวมกันอยูบ่ นหรื อ
ในวัตถุก่ ึงตัวนาชิ้นเดียวกัน
“แบบผังภูมิ” หมายความว่า แบบ แผนผัง หรื อภาพที่ทาขึ้นไม่วา่ จะปรากฏในรู ปแบบหรื อวิธีใดเพื่อให้
เห็นถึงการจัดวางให้เป็ นวงจรรวม
“หนัง สื อ ส าคัญ แบบผัง ภู มิ ” หมายความว่า หนัง สื อ ส าคัญ ที่ อ อกให้ เ พื่ อ คุ ้ม ครองแบบผัง ภู มิ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี
“การหาประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์โดยการขาย ให้เช่า หรื อโดยการ
กระทาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่ งค่าตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใด และให้หมายความรวมถึงการนาเสนอเพื่อการ
แสวงหาประโยชน์ดว้ ย
“ผูท้ รงสิ ทธิ ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงได้รับหนังสื อสาคัญแบบผังภูมิและให้หมายความรวมถึงผูร้ ับโอนด้วย
“แบบผังภูมิ” หมายความว่า แบบ แผนผัง หรื อภาพที่ทาขึ้นไม่วา่ จะปรากฏในรู ปแบบหรื อวิธีใดเพื่อให้
เห็นถึงการจัดวางให้เป็ นวงจรรวม
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“หนัง สื อ ส าคัญ แบบผัง ภู มิ ” หมายความว่า หนัง สื อ ส าคัญ ที่ อ อกให้ เ พื่ อ คุ ้ม ครองแบบผัง ภู มิ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี
“การหาประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์โดยการขาย ให้เช่า หรื อโดยการ
กระทาอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่ งค่าตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใด และให้หมายความรวมถึงการนาเสนอเพื่อการ
แสวงหาประโยชน์ดว้ ย
“ผูท้ รงสิ ทธิ ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงได้รับหนังสื อสาคัญแบบผังภูมิและให้หมายความรวมถึงผูร้ ับโอนด้วย

การคุม้ ครองแบบผังภูมิเป็ นดังนี้
การขอรับความคุม้ ครองแบบผังภูมิ ตามมาตรา 6-13
มาตรา 6 แบบผังภูมิที่สามารถขอรับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติน้ ีได้แก่
(1) แบบผังภูมิที่ผอู ้ อกแบบได้สร้างสรรค์ข้ ึนเองและไม่เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมวงจร
รวม
(2) แบบผังภูมิที่ผูอ้ อกแบบได้สร้างสรรค์ข้ ึนใหม่โดยนาเอาชิ้นส่ วน ส่ วนเชื่อมต่อแบบผังภูมิหรื อวงจร
รวมอันเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมวงจรรวมมาจัดวางใหม่ในลักษณะที่ทาให้เกิดเป็ นแบบผังภูมิที่ไม่
เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปในอุตสาหรรมวงจรรวม
มาตรา 7 ผูอ้ อกแบบแบบผังภูมิเป็ นผูม้ ีสิทธิขอรับความคุม้ ครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 8 สิ ทธิ ขอรั บความคุ ม้ ครองแบบผังภูมิที่ผูอ้ อกแบบได้สร้ างสรรค์ข้ ึนในฐานะพนักงานหรื อ
ลูกจ้างให้ตกเป็ นของพนักงานหรื อลูกจ้างนั้น เว้นแต่จะมีหนังสื อตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ที่ผอู ้ อกแบบได้สร้างสรรค์แบบผังภูมิข้ ึนโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผวู ้ า่ จ้างเป็ นผูม้ ีสิทธิขอรับ
ความคุม้ ครองในแบบผังภูมิน้ นั เว้นแต่จะมีหนังสื อตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา 9 ส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อองค์กรอื่นของรัฐที่เป็ น
นิติบุคคลย่อมมีสิทธิขอรับความคุม้ ครองในแบบผังภูมิที่ได้สร้างสรรค์ข้ ึนโดยการจ้างหรื อตามคาสัง่ หรื อในความ
ควบคุมขององค์กรนั้น เว้นแต่จะมีหนังสื อตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา 10 สิ ทธิ ขอรับความคุม้ ครองแบบผังภูมิย่อมโอนและรับมรดกกันได้การโอนสิ ทธิ ขอรับความ
คุม้ ครองตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ ับโอน
มาตรา 11 ถ้ามีบุคคลหลายคนสร้างสรรค์แบบผังภูมิร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ ขอรับความคุม้ ครอง
ในแบบผังภูมิน้ นั ร่ วมกัน
มาตรา 12 ในกรณี ที่บุคคลหลายคนต่างสร้างสรรค์แบบผังภูมิที่เหมือนกันโดยมิได้สร้างสรรค์ร่วมกัน
ให้ผูย้ ื่นคาขอรั บความคุ ม้ ครองก่ อนเป็ นผูม้ ี สิทธิ ได้รับความคุ ม้ ครองแบบผังภู มิ ในกรณี ที่ยื่นคาขอรั บความ
คุ ม้ ครองในวันเดี ยวกัน ให้ผูข้ อรั บความคุ ม้ ครองทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดเป็ นผูม้ ี สิทธิ ได้รับความ
คุม้ ครองแต่ผเู ้ ดียวหรื อมีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองร่ วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด ให้ผู ้
ยืน่ คาขอรับความคุม้ ครองในลาดับก่อนในวันดังกล่าวเป็ นผูม้ ีสิทธิได้รับความคุม้ ครอง
มาตรา 13 บุคคลซึ่งจะมีสิทธิขอรับความคุม้ ครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องมีคุณสมบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย หรื อเป็ นนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย
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(2) มีสญ
ั ชาติของประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวมซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย
(3) มีภูมิลาเนาหรื อสถานที่ประกอบธุ รกิ จที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์แบบผังภูมิหรื อการผลิตวงจรรวม
อย่างจริ งจังในประเทศไทยหรื อประเทศที่ เป็ นภาคีแห่ งอนุสัญญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการ
คุม้ ครองแบบผังภูมิของวงจรรวมซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย

การจดทะเบียนแบบผัง ภูมิและระยะเวลาการคุม้ ครอง ตามมาตรา 14-25 มาตรา 19 มาตรา
22-23
มาตรา 14 บุคคลซึ่ งมีสิทธิ ขอรับความคุม้ ครองตามที่กาหนดในมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10
มาตรา 11 หรื อมาตรา 12 ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 มีสิทธิยนื่ ขอจดทะเบียนเพื่อคุม้ ครองแบบผังภูมิได้ในกรณี
ที่ได้นาแบบผังภูมิออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์แล้ว ไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักร การยืน่ ขอจดทะเบียนแบบ
ผังภูมิดงั กล่าวต้องกระทาภายในสองปี นับแต่วนั ที่ได้นาแบบผังภูมิน้ นั ออกหาประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์เป็ นครั้ง
แรก แบบผังภูมิที่ไม่มีการนาออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ภายในสิ บห้าปี นับแต่วนั ที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิน้ นั
เสร็ จสิ้น ไม่อาจขอจดทะเบียนได้
มาตรา 15 การขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเพื่อขอรับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงคาขอจดทะเบียนต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ สัญชาติ ภูมิลาเนา และที่อยูข่ องผูอ้ อกแบบ รวมทั้งการโอนสิ ทธิ ขอรับความคุม้ ครอง หากมีการ
โอนสิ ทธิดงั กล่าว
(2) วันที่ สร้างสรรค์แบบผังภูมิและวันที่ได้นาแบบผังภูมิออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์เป็ นครั้งแรก
พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการนาออกหาประโยชน์
(3) ภาพวาด หรื อภาพถ่ายลายเส้นที่ แสดงแบบผังภูมิ หรื อสิ่ งอื่ นที่ ให้ผลในลักษณะเดี ยวกัน รวมทั้ง
ข้อมูลการทางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของวงจรรวมนั้น
(4) ตัวอย่างของวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิปรากฏในกรณี ที่มีการนาออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์แล้ว
และ
(5) รายการอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 สิ ทธิ ในแบบผังภูมิจะได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติน้ ี เมื่อได้รับจดทะเบี ยนและ
ออกหนั ง สื อ ส าคัญ ให้ แ ล้ว หนั ง สื อ ส าคัญ แบบผัง ภู มิ ใ ห้ มี อ ายุ สิ บ ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ ยื่ น ขอจดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญ ญัติ น้ ี หรื อ วัน ที่ น าแบบผัง ภู มิ อ อกหาประโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์เ ป็ นครั้ งแรกไม่ ว่า ในหรื อ นอก
ราชอาณาจักร แล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน แต่ท้ งั นี้ ไม่เกินสิ บห้าปี นับแต่วนั ที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิน้ นั เสร็ จสิ้ น
แล้ว
มาตรา 22 ผูท้ รงสิ ทธิมีสิทธิแต่ผเู ้ ดียวที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ทาซ้ าซึ่งแบบผังภูมิที่ตนได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติน้ ี
(2) นาเข้ามาในราชอาณาจักร ขาย หรื อจาหน่ายโดยวิธีการใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งแบบผังภูมิ
ที่ตนได้รับความคุม้ ครอง หรื อวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ตนได้รับความคุม้ ครองประกอบอยูด่ ว้ ย หรื อผลิตภัณฑ์ที่
มีวงจรรวมดังกล่าวประกอบอยูด่ ว้ ย
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การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูท้ รงสิ ทธิ ให้ถือว่าเป็ นการละเมิด
สิ ท ธิ ข องผูท้ รงสิ ทธิ ใ นกรณี ที่ มีการละเมิ ด สิ ทธิ ข องผูท้ รงสิ ท ธิ โ ดยกระท าการใดตาม ( 2) ต่ อ วงจรรวมหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีแบบผังภูมิของผูท้ รงสิ ทธิ ประกอบอยู่ดว้ ย หากผูก้ ระทาได้นาแบบผังภูมิของผูท้ รงสิ ทธิ ออกจาก
วงจรรวมหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั หรื อได้รับอนุญาตจากผูท้ รงสิ ทธิในภายหลังแล้ว ให้กระทาการนั้นได้
มาตรา 23 การกระท าอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งดั ง ต่ อ ไปนี้ ต่ อ แบบผัง ภู มิ ที่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ม ครองตาม
พระราชบัญญัติน้ ี มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิ
(1) การทาซ้ าเพื่อใช้ในการประเมิน การวิเคราะห์ การวิจยั หรื อการศึกษา
(2) การนาแบบผังภูมิที่มีลกั ษณะตามมาตรา 6 ที่ ได้สร้างสรรค์ข้ ึนโดยผลของการกระทาตาม (1) ไป
ประกอบในวงจรรวม หรื อการกระทาการตามมาตรา 22 ต่อแบบผังภูมิดงั กล่าว
(3) การทาซ้ าเพื่อประโยชน์ของตนเอง อันมิใช่กากระทาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์
(4) การกระทาตามมาตรา 22 (2) ต่อวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ผทู ้ รงสิ ทธิ ได้รับความคุม้ ครองประกอบ
อยูด่ ว้ ย หรื อต่อผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรรวมดังกล่าวประกอบอยูด่ ว้ ย หากผูก้ ระทามิได้รู้หรื อมีเหตุอนั ควรรู ้ใ นขณะที่
ได้มาซึ่ งวงจรรวมหรื อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวว่ามีแบบผังภูมิอนั ละเมิดสิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ ประกอบอยูด่ ว้ ย ในกรณี น้ ี
เมื่อผูก้ ระทาการดังกล่าวได้รับแจ้งว่าวงจรรวมหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั มีแบบผังภูมิอนั ละเมิดสิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ ก็ให้
กระทาการตามมาตรา 22 (2) ต่อไปได้เฉพาะกับวงจรรวมหรื อผลิตภัณฑ์ที่ตนยังคงมีเหลืออยูห่ รื อที่ได้สั่งไว้เพื่อ
จาหน่ายก่อนรับแจ้ง โดยให้จ่ายค่าใช้สิทธิแก่ผทู ้ รงสิ ทธิเป็ นจานวนอันสมควรที่จะพึงใช้กนั ในทางการค้า
(5) การกระท าตามมาตรา 22 (2) ต่ อ แบบผังภู มิ หรื อ วงจรรวมที่ ได้ม าโดยชอบจากการนาออกหา
ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ของผูท้ รงสิ ทธิ
(6) การกระทา ใดตามมาตรา 22 โดยบุคคลที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิที่เหมือนกับแบบผังภูมิที่ผทู ้ รงสิ ทธิ
ได้รับความคุม้ ครองโดยบุคคลที่สร้างสรรค์ดงั กล่าวได้สร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง

4.11.5. ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา ระบุเนื้ อหาเกี่ ยวกับการนาเครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ื่นมาใช้หรื อ
การเลียนแบบเครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ื่นดังนี้
มาตรา 272 ผูใ้ ด
(1) เอาชื่อ รู ป รอยประดิษฐ์หรื อข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผูอ้ ื่นมาใช้ หรื อทาให้ปรากฏที่
สิ นค้า หี บ ห่ อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่ อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรื อสิ่ งอื่นทานองเดี ยวกัน
เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็ นสิ นค้าหรื อการค้าของผูอ้ ื่นนั้น
มาตรา 274 ผู ้ ใดเลียนเครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ื่นซึ่ งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่วา่ จะได้จดทะเบียนภายใน
หรื อนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็ นเครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ื่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีพนั ธกรณี ตามการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ ที่จะต้อง
ออกกฎหมายให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทต่อไปในอนาคต
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4.12.แบบฝึ กหัด
4.12.1. คาถามท้ายบท
1) จงระบุปัจจัยสี่ ประการที่ใช้ในการตัดสิ นว่าการใช้ประโยชน์จากงานลิ ขสิ ทธิ์ นั้น
เป็ นการใช้สิทธิ์ ของผูอ้ ื่นโดยชอบ
2) จงแสดงวิธีการทางเทคนิ คที่ใช้ในการปกป้ องลิขสิ ทธิ์ ของทรัพย์สินทางปั ญญาบน
เว็บ
3) จงแสดงประโยชน์ของฟรี ซอฟต์แวร์
4) จงอธิ บายและยกตัวอย่างประเภทของซอฟต์แวร์ หรื อเทคนิ คที่ใช้ในซอฟต์แวร์ ที่
เป็ นนวัตกรรม เช่น สิ่ งประดิษฐ์ ซึ่ งกฎหมายสิ ทธิ บตั รสามารถคุม้ ครองได้
4.12.2. อภิปราย
1) จงอธิ บายวิธีการที่อุตสาหกรรมบันเทิงใช้เพื่อปกป้ องลิขสิ ทธิ์ ของตน และอภิปราย
ว่าวิธีการเหล่านั้นเหมาะสมหรื อไม่ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
2) ญาติของคุ ณเป็ นเจ้าของร้ านขายวัสดุ ก่อสร้ างและต้องการให้คุณเขียนโปรแกรม
ทาบัญชีสินค้าคงคลัง คุณยินดีเขียนโปรแกรมดังกล่าวให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และโปรแกรมก็ทางาน
ได้ดี แต่ต่อมาคุณพบในภายหลังว่าญาติของคุณได้ทาสาเนาแจกจ่ายโปรแกรมดังกล่าวแก่เพื่อนของ
เขาซึ่ งก็เปิ ดร้ านขายวัสดุ ก่อสร้ างเช่ นเดี ยวกัน คุ ณคิดว่าญาติของคุ ณควรถามคุ ณก่อนที่จะแจกจ่าย
ซอฟต์แวร์ ออกไปหรื อไม่ และเพื่อนของเขาที่เปิ ดร้ านขายวัสดุ ก่อสร้ างและใช้โปรแกรมของคุ ณ
ควรจ่ายค่าตอบแทนแก่คุณหรื อไม่ อย่างไร
3) กลุ่ ม การเมื อ งกลุ่ ม หนึ่ งจั ด ตั้ งกลุ่ ม ในเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ ส่ งเสริ มให้ โ พสต์ ข ้ อ
วิพากษ์วจิ ารณ์บทความของหนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองของกลุ่มนั้น
หนังสื อพิมพ์ฉบับนั้นฟ้ องร้องว่าการโพสต์บทความของหนังสื อพิมพ์บนเว็บไซต์ดงั กล่าวเป็ นการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ จงวิเคราะห์ และระบุวา่ ในกรณี น้ ีจะใช้ขอ้ ยกเว้นการละเมิดสิ ทธิ์ ได้หรื อไม่ อย่างไร
4) มหาวิทยาลัยหลายแห่ งให้นกั ศึกษาส่ งรายงานไปยังบริ การออนไลน์ที่ตรวจสอบ
การคัดลอกเนื้ อหาของงานอื่น เพื่อเปรี ยบเทียบรายงานของนักศึกษากับรายงานของนักศึกษาอื่น ๆ
ที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลและกับเนื้ อหาที่มีอยู่บนเว็บและวารสารในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บริ การดังกล่าว
สร้างฐานข้อมูลรายงานของนักศึกษาโดยการเพิ่มเติมรายงานใหม่ที่ส่งมาตรวจสอบอยูเ่ รื่ อยๆ ต่อมา
บัณ ฑิ ต หลายคนที่ จ บการศึ ก ษาไปต้อ งการฟ้ อ งร้ อ งบริ การดัง กล่ า วว่า ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ และใช้
ประโยชน์จากงานของตนโดยไม่ได้รับอนุ ญาต จงวิเคราะห์ และให้ขอ้ โต้แย้งจากมุมมองของทั้ง
สองฝ่ าย และวินิจฉัยว่าฝ่ ายใดสมควรชนะคดี พร้อมให้เหตุผลประกอบ
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5) ผูใ้ ช้เว็บคนหนึ่ งโพสต์วิดีโอการแสดงลิ ปซิ งค์ของตนเองร่ วมกับเพลงยอดนิ ยม
เพลงหนึ่ ง ลงในเว็บ ไซต์สั ง คมออนไลน์ จงวิ จ ารณ์ ว่า เป็ นการกระท าที่ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อไม่
อย่างไร
6) สมมติ ว่าคุ ณเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยและต้องการให้นักศึกษาใช้ซอฟต์แวร์ ชุด
หนึ่ งในการเรี ยนการสอน แต่งบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอที่ จะซื้ อซอฟต์แวร์ ส าหรั บ
นักศึกษาทุกคน จงเสนอวิธีการที่จะได้มาซึ่ งซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวโดยไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์
7) จากพฤติกรรมต่อไปนี้ สามารถจัดอยูใ่ นการใช้สิทธิ์ ของผูอ้ ื่นโดยชอบหรื อไม่ ให้
เหตุผลประกอบ
ก. การท าส าเนาซอฟต์ แ วร์ ท างสถิ ติ ข องเพื่ อ นมาทดลองใช้ บ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของตนเองประมาณสองสัปดาห์ แล้วลบทิ้งหรื อซื้ อส าเนา
ซอฟต์แวร์เป็ นของตนเองในภายหลัง
ข. การทาสาเนาเพื่อเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ประมาณสองสัปดาห์แล้วลบทิ้ง
8) บริ ษทั เสิ ร์จเอ็นจินแห่งหนึ่งทาสาเนาหนังสื อจานวนกว่าล้านเล่มจากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งประกอบด้วยหนังสื อที่เป็ นสาธารณะสมบัติและหนังสื อที่ยงั คงมีความ
คุ ม้ ครองตามกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ เสิ ร์จเอ็นจิ นแสดงเฉพาะส่ วนของหนังสื อเพื่อตอบสนองต่ อการ
ค้นหาของผูใ้ ช้ จงวิเคราะห์ และให้เหตุผลประกอบว่าการกระทาดังกล่าวเข้าข่ายการใช้สิทธิ์ ของ
ผูอ้ ื่นโดยชอบหรื อไม่ อย่างไร
9) บริ ษทั ขายเพลงและภาพยนตร์ แห่ งหนึ่ งใช้เครื่ องมือจัดการสิ ทธิ แบบดิ จิทลั ทาให้
ไฟล์เพลงและภาพยนตร์ ข องบริ ษ ทั ที่ ส าเนาไปโดยไม่ ไ ด้รับ อนุ ญาตใช้ง านไม่ ไ ด้หลัง จากผ่าน
ระยะเวลาที่ กาหนด นั่นหมายความว่า แม้ผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่ มีลิขสิ ทธิ์ ถู กต้องก็ไม่สามารถสารองไฟล์
เอาไว้ได้ จงอภิปรายข้อดีขอ้ เสี ยของการจัดการสิ ทธิ แบบดิจิทลั เช่นนี้ และแสดงความคิดเห็นว่าการ
จากัดสิ ทธิ เช่นนี้เป็ นการสมควรหรื อไม่ เพราะเหตุใด
10) จงให้ความเห็ นว่าควรเก็บภาษี “สื่ อและเครื่ องมือที่ช่วยเอื้อให้การละเมิดลิ ขสิ ทธิ์
เป็ นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและมีค่าใช้จ่ายน้อย” หรื อไม่ ให้เหตุผลประกอบ
11) จงแสดงว่า สามารถนาข้อโต้แย้งของฟรี ซอฟต์แวร์ มาประยุก ต์ใช้กบั เพลงและ
ภาพยนตร์ได้หรื อไม่ อย่างไร ให้เหตุผลประกอบ
12) ลิขสิ ทธิ์ คุม้ ครองครอบคลุมถึงตาราทาอาหาร แต่ผปู ้ รุ งอาหารสามารถปรับเปลี่ยน
สู ตรอาหารโดยการเพิ่มหรื อลดเครื่ องปรุ งที่ใช้ในการประกอบอาหารได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตหรื อ
จ่ายค่าธรรมเนียมต่อผูพ้ ฒั นาสู ตรอาหารนั้น ๆ
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ก. จงยกตัวอย่างการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพลงหรื อโปรแกรมที่เปรี ยบเทียบได้
กับการปรับเปลี่ยนสู ตรอาหารโดยไม่ถือเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์
ข. จงยกตัวอย่างการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพลงหรื อโปรแกรมที่เปรี ยบเทียบได้
กับการปรับเปลี่ยนสู ตรอาหารในตาราเล็กน้อยเพื่อการจาหน่าย ซึ่ งถือเป็ น
การละเมิดลิขสิ ทธิ์
13) จงคาดการณ์ ว่าในอี กไม่กี่ ปีข้างหน้า จะมี ปัญหาใหม่ ๆ อะไรบ้างที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
สื บเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
14) จงวิเคราะห์ ว่าระหว่างการบังคับใช้กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ที่ เข้มงวดและการคุ ม้ ครอง
โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นหลัก ทั้งสองปั จจัยมี ความสาคัญในการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาเชิ ง
ดิจิทลั มากน้อยเพียงใด ให้เหตุผลประกอบ
15) จงอภิปรายว่าในมุมมองของท่าน ซอฟต์แวร์ ควรได้รับการคุ ม้ ครองลิขสิ ทธิ์ หรื อ
ควรเปิ ดให้ทาสาเนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้โดยเสรี ให้เหตุผลประกอบ
4.12.3. การบ้ าน
1)
อ่านข้อตกลงในการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่ งอาจเป็ นเกม ระบบปฏิบตั ิการ หรื อ
โปรแกรมใด ๆ แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
ก. ข้อตกลงระบุจานวนสาเนาที่สามารถสาเนาได้หรื อไม่ อย่างไร
ข. มีการระบุโทษของการสาเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อไม่ อย่างไร
ค. ข้อตกลงก่อนการซื้ อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ อ่านง่าย และชัดเจนหรื อไม่ สมเหตุสมผล
หรื อไม่ อย่างไร
2)
อ่านข้อตกลงของสมาชิ กหรื อนโยบายของยูทูบ หรื อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ให้บริ การ
จัดเก็บวิดีโอของผูใ้ ช้ แล้วหาว่า มีส่วนใดกล่าวถึ งการโพสต์ไฟล์ที่มีเนื้ อหาหรื อใช้ประโยชน์จาก
งานของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อไม่ อย่างไร
3)
ค้นหาและอ่านคดี การฟ้ องร้ องเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญา และนาเสนอข้อโต้แย้ง
ของทั้งสองฝ่ าย พร้อมทั้งคาวินิจฉัยของศาล พร้อมเหตุผลประกอบ
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บทที่ 5 อันตรายและความเสี่ ยงในการใช้ งานคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็ นผลจากการศึกษาค้นคว้า นักวิจยั จานวนมากมายได้คน้ คว้าวิจยั พัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ก่อเกิดเป็ นเทคโนโลยีให้เราได้ใช้งาน แต่ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมการใช้หรื อ
ความคาดหวัง เทคโนโลยี อาจน่ า เป็ นห่ วง เนื่ องจากผูใ้ ช้ง านไม่ ไ ด้เข้า ใจถึ ง ความสามารถและ
ข้อจากัดของเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ และอาจมีความคาดหวังที่เกินจริ งต่อเทคโนโลยีได้
คอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่ออกแบบโดยมนุษย์ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหรื อ
ระบบใหม่ ๆ ย่อมมีขอ้ จากัดและไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ จาเป็ นต้องมีการพัฒนาปรับปรุ งเพื่อ
แก้ไขปั ญหาหรื อเพื่อประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ อยูเ่ สมอ ระบบคอมพิวเตอร์ อาจล้มเหลว
พัง หรื อไม่ทางาน สื บเนื่ องจากข้อติดขัดต่าง ๆ การออกแบบที่แย่หรื อไม่สมบูรณ์ หรื อปั จจัยอื่น ๆ
บางระบบอาจทางานตามที่ได้ออกแบบไว้ แต่อาจส่ งผลที่ทาให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรง เมื่อมีการ
เข้าใจผิดหรื อนาไปใช้ในทางที่ผิด ข้อผิดพลาด (Error) ในฐานข้อมูลต่าง ๆ อาจทาให้เกิดความไม่
สะดวกหรื อความยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุ บนั ที่ พ่ ึงพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการ
สื่ อสารในการดาเนินธุ รกิจ หรื อจัดเก็บข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ แบบออนไลน์
การศึกษาเพื่อเข้าใจข้อจากัดและความเสี่ ยงต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้เข้าใจ
ถึงสาเหตุและช่วยลดหรื อป้ องกันความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ บทนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้
ผูอ้ ่านเข้าใจข้อจากัดของคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบในการใช้ การพัฒนาระบบ และการตัดสิ นใจ
ในปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สาเหตุ ที่ทาให้ค อมพิ วเตอร์ ล้มเหลว ผลกระทบที่ เกิ ด จาก
ข้อผิดพลาดและความล้มเหลวของระบบคอมพิ วเตอร์ การป้ องกัน และแนวทางการแก้ปัญหา
นอกจากนี้ ยังจะกล่าวถึงอันตรายต่อสุ ขภาพเนื่ องจากการใช้คอมพิวเตอร์ มากเกินไปหรื อไม่ถูกท่า
และแนวทางแก้ไข
5.1. อันตรายต่ อสุ ขภาพ
การออกแบบระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ค านึ ง ถึ ง หลัก การยศาสตร์ (Ergonomics) หรื อ
วิธีการใช้งานหรื อท่าทางที่เหมาะสม อาจส่ งผลต่อสุ ขภาพทางกายภาพของผูใ้ ช้ เช่น เกิดการล้าของ
มือ แขน หลัง คอ หรื ออวัยวะอื่น ๆ ที่ตอ้ งเกร็ ง ถูกกดทับ หรื ออยูใ่ นท่านั้น ๆ นานๆ
ปั ญหาสุ ขภาพเนื่ องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ มากเกิ นไป ทาให้เกิ ดอันตรายที่ เกิ ดจาก
ความเครี ย ดหรื อความล้า เนื่ องจากการเกร็ ง หรื อใช้ง านคอมพิ วเตอร์ ใ นท่ า ทางเดิ ม ซ้ า ๆกัน เป็ น
เวลานาน (Repetitive Strain Injury หรื อ RSI) (91) เช่ น รั บส่ งข้อความด้วยอุ ปกรณ์ ที่ มีแป้ น พิ ม พ์
ขนาดเล็ก หรื อแม้กระทัง่ การคลิกเมาส์ หรื อจอยสติกซ้ าๆ การพิมพ์งานบนแป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์
ท่านัง่ ในการใช้งานที่เกร็ ง ยก กดทับอวัยวะต่าง ๆ การก้ม ค่อมหลัง หรื อค้อมศีรษะเป็ นเวลานาน
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หลายชั่วโมงต่ อวัน การเมื่ อยล้า ดวงตาจากการจ้องมองจอภาพคอมพิ วเตอร์ เป็ นเวลานาน (Eye
Strain Injury) ไม่ ว่า จะเป็ นในกรณี ก ารเล่ น เกมหรื อ การท างานต่ า ง ๆ รวมถึ ง การใช้ง านคอม
คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์พกพาในที่ซ่ ึ งแสงสว่างไม่เพียงพอ ทาให้ตอ้ งเพ่งสายตาและปวดตาหรื อ
ปวดศรี ษะได้
บางคนอาจมี ปั ญหานิ้ วล็ อคหรื อภาวะปลอกหุ ้มเอ็นอัก เสบ (Trigger Finger and Trigger
Thumb) เป็ นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากการหนาตัวขึ้นของปลอกหุ ้มเส้นเอ็นบริ เวณฐานของนิ้วมือหรื อ
ข้อมืออักเสบ โดยมากจะเกิ ดกับผูท้ ี่ใช้งานมื อในลักษณะเกร็ งนิ้ วบ่อยๆ (91) บางคนอาจมีอาการ
ประสาทมือชาจากการกดทับเส้นประสาทบริ เวณข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome หรื อ CTS) ได้
ถ้าเส้นประสาทถูกกดทับมากขึ้น จะทาให้มีอาการปวด ชา มืออ่อนแรง หยิบจับของลาบาก หรื อทา
ของหล่นบ่อยๆ และกล้ามเนื้ อบริ เวณฝ่ ามือลีบลงได้ (92) ซึ่ งทั้งนิ้วล็อคและการกดทับเส้นประสาท
บริ เวณข้อมือนี้ อาจรักษาได้ดว้ ยการนวด กายภาพบาบัด หรื ออาจถึงกับต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไขอาการ
อย่างไรก็ตาม โรคในลักษณะนี้ ไม่ใช่ โรคใหม่ อาการเจ็บปวดหรื อเมื่อยล้าจากการกระทา
ท่าทางเดิมซ้ าๆเกิดขึ้นในการทางานอาชี พต่าง ๆ เช่น การก้มๆเงยๆเพื่อหว่านไถหรื อดานา การรี ด
นมวัว การใช้เครื่ องมือเกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น จอบ เสี ยม การทอผ้า และแม้อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อ
เครื่ องจักรกลในโรงงานที่ตอ้ งใช้มนุษย์ควบคุมหรื อใช้งานต่าง ๆ เช่น เครื่ องพิมพ์ดีด โทรเลข และ
เครื่ องไม้เครื่ องมือที่ใช้ในอาชี พต่าง ๆ เช่น นักกีฬา นักดนตรี ช่างไม้ ช่างทาสี เป็ นต้น ในปั จจุบนั
อาการเหล่านี้ เกิ ดจากทั้งในการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในการประกอบอาชี พและการใช้ง าน
อุปกรณ์สื่อสารในชีวติ ประจาวันต่าง ๆ เช่น แป้ นพิมพ์แบบต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ เครื่ องมือสื่ อสาร
หรื ออุปกรณ์เล่นเกมต่าง ๆ
ความเสี่ ยงหรื ออันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึง ความล้า ตึง การกด
ทับ หรื อความเจ็บปวดทางกายภาพที่ เกิ ดขึ้ นแก่ อวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย เช่ น หัวแม่มือ นิ้ วมื อ
ข้อมือข้อศอก แขน คอ บ่า ไหล่ และความเครี ยดทางด้านจิตใจ เนื่ องจากการเพ่ง และการใช้สมาธิ
หรื อใช้งานสมองมากเกินไปจนเครี ยดและล้า
การบรรเทาหรื อเยียวยาอาการของโรคอาจกระทาได้โดยการนวดบาบัดหรื อกายภาพบาบัด
และลดความถี่ ในการใช้งาน หรื อปรับเปลี่ ยนไปใช้อุปกรณ์ ที่ได้ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
(Ergonomics) เพื่อลดอันตรายหรื อความเสี่ ยงดังกล่ าวโดยเฉพาะ ในปั จจุบนั เราสามารถเลื อกใช้
เมาส์ แป้ น พิ ม พ์ที่ มี รู ป ลัก ษณ์ เ ฉพาะและออกแบบมาเพื่ อ รองรั บ การใช้ง านอย่า งถู ก ต้อ งตาม
หลักการยศาสตร์ เช่น แป้ นพิมพ์ที่แยกออกสาหรับมือแต่ละข้าง
อย่ า งไรก็ ต าม เป็ นหน้ า ที่ ข องผู ้ใ ช้ ที่ จ ะต้อ งเรี ย นรู ้ เ ทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก ารใช้ ง านอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ อย่างถู กต้องและปลอดภัย รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม
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ไม่ว่าจะเป็ นบรรยากาศในการทางาน การถ่ายเทของอากาศ แสงสว่าง และเลื อกใช้อุปกรณ์ ที่ไม่มี
สารพิษ
การอบรมการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกวิธีจะช่วยลดปั ญหาดังกล่าวได้ การใช้งานอย่างถูกวิธี
รวมถึงการมีช่วงเวลาพักเพื่อเว้นระยะจากการใช้งานอุปกรณ์ การจัดรู ปแบบท่านัง่ หรื อท่าทางการ
ใช้งานอุปกรณ์ และการออกกาลังกายเพื่อผ่อนคลายการเกร็ งและเมื่อย นอกจากนี้ ยังมีซอฟต์แวร์ ที่
ช่วยจับเวลาในการใช้งานหรื อการเล่นเกมเพื่อเตือนผูใ้ ช้วา่ ถึ งเวลาพักหรื อหยุดการใช้งานอุ ปกรณ์
หรื อการเปลี่ยนมาใช้วิธีการป้ อนข้อมูลด้วยเสี ยงพูดแทนการใช้งานแป้ นพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหา
การเมื่อยล้า ซึ่ งก็อาจพบปั ญหาใหม่ในการใช้งานเสี ยงมากเกินไปแทน
ในอดีต โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้มีการฟ้องร้องบริ ษทั ผูผ้ ลิตและบริ ษทั ต่าง ๆ
เพื่อให้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและชดเชยความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นกับผูเ้ สี ยหายเนื่ องจากการใช้
เครื่ องมือที่ออกแบบมาไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการเกิ ดอันตราย
หรื อความเสี่ ยงดังกล่าวไม่ได้มาจากการออกแบบอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยงั อาจมาจากการ
ใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง และข้อบกพร่ องที่เกิ ดขึ้นในภายหลังของอุปกรณ์ ที่มีการใช้งานมานานจน
เสื่ อมสภาพ ความไม่แน่นอนของมูลเหตุทาให้ยากที่การฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายดังกล่าวจะเป็ นผล
ผูพ้ ิพากษาอาจมองว่าอาการที่เกิ ดขึ้นเทียบได้กบั อาการปวดเมื่อยทัว่ ไปจากการออกกาลังกายเกิน
กาลัง หรื อการใช้งานเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ปลอดภัยแล้วมากเกินไปได้
5.2. ข้ อผิดพลาด ระบบล้มเหลว วิกฤติ และกรณีตัวอย่าง
ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นซอฟต์แวร์ สนับสนุ นการ
ประกอบการไปจนถึงระบบควบคุมการผลิตในโรงงาน หรื อระบบเครื อข่ายการสื่ อสาร หรื อระบบ
ควบคุมอุปกรณ์การแพทย์ ต่างก็มีความซับซ้อน ยากที่จะพัฒนาขึ้นโดยปราศจากข้อผิดพลาด ในบท
นี้ จะกล่าวถึ งข้อผิดพลาด ปั ญหา หรื อความล้มเหลว ที่มีท้ งั ข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไปจนถึงร้ายแรง
และเป็ นเหตุให้สูญเสี ยทรัพย์สินหรื อชี วิต รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็ นสาเหตุในกรณี เหล่านั้น ซึ่ ง
เราสามารถเรี ยนรู ้ จากตัวอย่างที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ต่ าง ๆ เพื่ อเป็ นอุ ท าหรณ์ ท าให้สามารถป้ องกันและ
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็สามารถลดความรุ นแรงหรื อสามารถ
เตรี ยมการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมืออาชีพ
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ลม้ เหลวหรื อผิดพลาดอาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายได้มาก ดังที่ได้พบ
เห็นเป็ นข่าวอยูบ่ ่อยๆ ตัวอย่างเช่น ระบบนาร่ องที่ผดิ พลาดอาจนาทางให้ยานพาหนะพุง่ เข้าชนสิ่ งกีด
ขวาง ระบบติดตามอาจค้นหาวัตถุหรื อสิ่ งมีชีวติ ที่ติดตามอยูไ่ ม่พบเมื่อระบบสื่ อสารผ่านดาวเทียมถูก
รบกวนด้วยเมฆหรื อสัญญาณรบกวนอื่น ๆ ระบบควบคุมเครื่ องจักรที่ผดิ พลาดในโรงงานอาจทาให้
พนักงานสู ญเสี ยอวัยวะหรื อถึงกับคร่ าชีวติ ได้
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เช่ น เดี ย วกับ ปั ญ หาทางเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ความล้ม เหลวของระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ
ซอฟต์แวร์ เกิ ดขึ้ นได้จากหลากหลายสาเหตุ เช่ น การออกแบบบกพร่ อง การพัฒนาอย่างไม่เป็ น
ระเบียบหรื อไม่ได้มาตรฐาน การไม่ระมัดระวังของผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้ไม่มีความรู ้ หรื อไม่ได้รับฝึ กอบรม
อย่า งเพี ย งพอ การต่ อประสานหรื อเชื่ อมโยงระบบไม่ ส มบู รณ์ ส่ วนต่ อประสานกับ ผูใ้ ช้ (User
Interface) สับสนหรื อเข้าใจยาก ซึ่ งในหลายกรณี อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปั จจัยประกอบกัน
ด้ ว ยความซั บ ซ้ อ นของระบบคอมพิ ว เตอร์ เราจ าเป็ นต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามขั้น ตอนหรื อ
กระบวนการที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งในการพัฒนาและการใช้งานระบบ แม้วา่ ในบางครั้งจะไม่
พบใครดาเนิ นการหรื อกระทาผิดพลาดอย่างโจ่งแจ้ง แต่อุบตั ิเหตุยอ่ มเกิดขึ้นได้เสมอ ผูพ้ ฒั นา ผูใ้ ช้
ผูด้ ูแลและผูบ้ ริ หารระบบควรให้ความสาคัญในกระบวนการหรื อขั้นตอนตามมาตรฐานวิชาชีพ
แม้วา่ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ จะทางานได้เป็ นอย่างดีอยูท่ ุกวัน แต่เป็ นเรื่ องสาคัญที่เรา
จะต้องเข้าใจถึงความเสี่ ยงและเหตุผลที่ก่อให้เกิดความล้มเหลว ในการกระทาการใด ๆ ย่อมมีความ
เสี่ ยงอยู่เสมอ แต่ความเสี่ ยงในระดับใดจึงเป็ นที่ ยอมรับได้ ความผิดพลาดแค่ไหน จึงยอมรั บได้
หรื อยอมรับไม่ได้ เราควรที่จะยอมรับความผิดพลาดที่อาจเกิ ดขึ้นเพื่อแลกกับความสามารถพิเศษ
หรื อความสะดวกสบายอื่ น ๆ ของระบบแค่ไหน อย่างไร เมื่อไรที่เราหรื อบริ ษทั หรื อรั ฐบาลควร
ตัดสิ นใจว่าระบบคอมพิวเตอร์ น้ นั เสี่ ยงเกินไปที่จะใช้งานแล้ว
ปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยง ข้อผิดพลาด และความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ สามารถ
จาแนกออกเป็ นรู ปแบบต่าง ๆ ได้หลายรู ปแบบ เช่ น ตามสาเหตุ ผลกระทบ และลักษณะของการ
ประยุกต์ใช้งาน ดังนี้
5.2.1. ปัญหาข้ อผิดพลาดเล็กน้ อยทีร่ ะบบยังคงดาเนินต่ อไปได้
ปั ญหาส่ วนบุคคลในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ มักเกี่ยวข้องกับความไม่สะดวกในการ
ใช้งาน การสู ญเสี ยที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบหรื อฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลส่ วนตัว เช่ น
การใช้คอมพิวเตอร์ บนั ทึกรายการบัญชีและจัดเก็บหนี้ เช่น การทารายการใบแจ้งหนี้ ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เป็ นต้น
ในต่างประเทศ โปรแกรมทารายการแจ้งหนี้ ค่าประกันอัตโนมัติ ได้เปลี่ ยนแปลงอัตราค่า
ประกันของชายอายุ 101 ปี เนื่ องจากโปรแกรมรองรับอายุของผูเ้ อาประกันสู งสุ ดที่ 100 ปี เท่านั้น
เมื่ออายุของผูเ้ อาประกันเกิน 100 ปี ข้อมูลจะถูกปั ดให้ใช้อตั ราวัยรุ่ นซึ่ งทาให้เพิม่ ขึ้นเป็ นสามเท่า (2)
การแปลความหมายผิดพลาด การกรอกข้อมูลผิด การปั ดเศษ การป้ อนข้อมูลที่ไม่มีรายการ
ให้เลือก การเชื่ อมต่อระบบเดิมเข้ากับระบบใหม่ที่รองรับหน่ วย (Unit) ที่แตกต่างกัน อาจส่ งผลให้
เกิดข้อผิดพลาดได้ แต่โปรแกรมเมอร์ และผูใ้ ช้อาจหลีกเลี่ยงปั ญหาเหล่านี้ ได้ โดยทารายการกรณี ที่
อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์วา่ โปรแกรมทางานได้ถูกต้องตาม
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ความคาดหมายหรื อไม่ บางข้อผิดพลาดก็น่าตลกขบขัน และง่ายต่อการพบเห็น แต่บางข้อผิดพลาด
ก็อาจส่ งผลกระทบที่ใหญ่หลวงโดยเฉพาะในระบบที่เกี่ยวข้องกับชี วิตและทรัพย์สิน เช่น ระบบที่
ใช้ในทางการแพทย์ หรื อฐานข้อมูลที่ใช้งานโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เป็ นต้น
หลังจากการก่อวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริ กาในวันที่ 10 เดือนกันยายน ค.ศ. 2001
สานักงานสื บสวนของสหรัฐอเมริ กาหรื อเอฟบีไอ (FBI) ได้ให้รายการชื่อผูต้ อ้ งสงสัยหรื อผูท้ ี่เอฟบี
ไอต้องการสอบถามข้อมูล แก่สานักงานตารวจและหน่วยงานธุ รกิจต่าง ๆ เช่น บริ ษทั ให้บริ การรถ
เช่า ธนาคาร คาสิ โน บริ ษทั ผลิตสารเคมี และบริ ษทั ให้บริ การขนส่ งสิ นค้า เป็ นต้น ได้มีการทาสาเนา
ส่ งต่อ ๆ กันไปในหลายหน่วยงานซึ่ งได้นารายการข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อตรวจสอบและคัดกรอง
ลูกค้าหรื อผูส้ มัครเข้าทางาน บางบริ ษทั รวมรายชื่ อผูท้ ี่เอฟบีไอต้องการสอบถามข้อมูลเข้าเป็ นกลุ่ม
ผูก้ ่อการร้ายที่ตอ้ งสงสัยในฐานข้อมูลของตนเอง โดยไม่มีขอ้ มูลระบุตวั ตนอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติม
เช่น วันเดือนปี เกิด ที่อยู่ หรื อหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน บางบริ ษทั ได้รับข้อมูลทางโทรสาร
แล้วนาเข้าฐานข้อมูลผิดพลาดเนื่ องจากได้รับสาเนาที่ไม่ชดั เจน นอกจากนี้ เอฟบีไอไม่ได้ปรับปรุ ง
ข้อมูลให้ทนั สมัยและไม่ได้แจ้งแก่ผูร้ ับรายการรายชื่ อดังกล่าวว่าได้ยกเลิกบางรายชื่ อที่ไม่ถูกต้อง
หรื อล้าสมัยไปแล้ว เหล่านี้ ทาให้เกิ ดการระบุตวั ตนผิดพลาด และทาให้เกิ ดความยุ่งยากหรื อเสื่ อม
เสี ยชื่อเสี ยงแก่ผทู ้ ี่มีรายชื่ออยูใ่ นรายการดังกล่าว ดังที่มีรายงานพบผูโ้ ดยสารมีรายชื่ อตรงกับรายการ
รายชื่ อผูก้ ่อการร้ ายที่น่าสงสัย ณ สนามบินต่าง ๆ และชายแดนของประเทศ เป็ นจานวนมากกว่า
30,000 ราย โดยที่หลายคนมีชื่อนามสกุลเหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน (2)
ปั จจัย ต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อรุ นแรงและความถี่ ข องการเกิ ดปั ญหาเนื่ องจากข้อผิดพลาดใน
ฐานข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลผิดพลาดมีดงั นี้
1. ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
2. การประมวลผลอัตโนมัติที่ไม่สามารถพลิกแพลงประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ใหม่
ๆ หรื อสถานการที่เปลี่ยนแปลงไปได้
3. การมัน่ ใจในระบบคอมพิวเตอร์ มากเกินไป
4. ความผิ ด พลาดในการป้ อ นข้อ มู ล ซึ่ งในบางครั้ งมาจากความไม่ ใ ส่ ใ จหรื อไม่
ระมัดระวัง
5. ความล้มเหลวในการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยและแก้ไขข้อผิดพลาด
6. การไม่รับผิดชอบหรื อไม่ตอบสนองต่อข้อผิดพลาดที่คน้ พบหรื อได้รับรายงาน
เราสามารถที่จะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้โดยกาหนดคุณสมบัติของระบบให้ดีข้ ึนและ
อบรมผูใ้ ช้งานให้เข้าใจถึงปั ญหาและความรับผิดชอบในการใช้งานระบบ แม้ว่าจะมีการปรับปรุ ง
ฐานข้อมูลให้ทนั สมัยขึ้นแล้ว ก็ไม่ใช่วา่ จะจบสิ้ นปั ญหา เนื่องจากการทาสาเนาข้อมูลกระทาได้อย่าง
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ง่ายดายและเกิ ดขึ้นทัว่ ไป และสุ ดท้ายแล้ว ก็ไม่อาจทราบได้ว่าข้อมูลที่ ผิดพลาดได้ถูกสาเนาและ
แพร่ กระจายออกไปไกลแค่ไหน หรื อถูกนาไปใช้ในระบบอื่น ๆ อย่างไรบ้าง แม้เราได้แก้ไขข้อมูล
ในฐานข้อมูลของเราให้ถูกต้องแล้ว แต่ก็ไม่สามารถตามไปแก้ไขข้อมูลในระบบอื่น ๆ ที่เราไม่มี
สิ ทธิ ในการดูแลหรื อไม่ทราบถึงการนาข้อมูลไปใช้ได้
5.2.2. ปัญหาระบบล้มเหลว
ในปั จจุ บนั คอมพิวเตอร์ เข้ามามี บทบาทอย่างมากในการช่ วยควบคุ มระบบต่าง ๆ ทั้งใน
รู ปแบบอัตโนมัติและช่วยในการตัดสิ นใจ เช่น ในระบบควบคุมไฟฟ้ า การสื่ อสาร การแพทย์ การ
ขนส่ ง การธนาคาร การดาเนิ นธุ รกิ จต่าง ๆ ในบางครั้ง ระบบเหล่านี้ ไม่สามารถทางานตามที่ ได้
วางแผนไว้ กรณี ตวั อย่างในบทนี้แสดงให้เห็นถึงบทเรี ยนในการวางแผน การเตรี ยมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย ความรับผิดชอบในฐานะผูอ้ อกแบบ สร้าง และพัฒนาระบบ รวมถึง
สิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยง
5.2.2.1. กรณีการปล่อยจรวดเอเรียนไฟว์
จรวดเอเรี ยนไฟว์ (Ariane 5) เป็ นจรวดที่ ไม่มีมนุ ษย์อยู่บนยาน ซึ่ งสร้ างและพัฒนาโดย
องค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency หรื อ ESA) เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1996 ได้
ระเบิดขึ้นภายหลังการปล่อยจรวดประมาณ 40 วินาที จรวดดังกล่าวใช้เวลาในการพัฒนากว่า 10 ปี
และมี มูลค่าไม่ต่ ากว่า 7 พันล้านเหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ จรวดและส่ วนบรรทุ กที่ เสี ย หายมี มู ล ค่ า
ประมาณ 500 ล้า นเหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ โดยสาเหตุ ข องความล้ม เหลวเกิ ดจากข้อผิดพลาดใน
ซอฟต์แวร์ เกี่ ยวกับระบบอ้างอิ งเฉื่ อย (Inertial Reference System) ที่ใช้ในการนาทาง เลขทศนิ ยม
ขนาด 64 บิตที่ใช้ในการระบุความเร็ วในแนวราบของจรวดได้ถูกแปลงเป็ นเลขจานวนเต็มแบบระบุ
เครื่ องหมายบวกลบขนาด 16 บิ ต จึ งทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดขึ้ นเมื่อตัวแปรที่ ใช้เปลี่ ยนแปลงค่าไป
มากกว่า 32,767 ซึ่ งเกินกว่าที่ขนาด 16 บิตจะรองรับได้
แม้ว่าข้อผิดพลาดทางซอฟต์แวร์ ที่กล่ าวมาแล้วจะเป็ นสาเหตุหลักของกรณี จรวดเอเรี ยน
ไฟว์ แต่จากการสารวจ พบสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการออกแบบและการจัดการระบบ
อีกด้วย ที่น่าตลกก็คือการคานวณที่มีขอ้ ผิดพลาดดังกล่าว ซึ่ งทาให้ระบบนาทางใช้การไม่ได้ ทาให้
คอมพิวเตอร์ สับสน และทาให้จรวดออกนอกเส้นทางจนกระทัง่ เกิ ดการระเบิดนี้ เป็ นฟั งก์ชนั เพื่อ
ปรับระบบก่อนการปล่อยจรวดและไม่ได้มีจุดประสงค์ในการทางานเมื่อจรวดอยูใ่ นอากาศ ฟังก์ชนั
ดังกล่าวควรถูกปิ ดการทางาน แต่ได้มีการตัดสิ นใจคงฟั งก์ชนั ดังกล่าวไว้ในระบบของจรวดรุ่ นก่อน
หน้านี้ ซึ่ งก็คือเอเรี ยนโฟร์ (Ariane 4) โดยให้ฟังก์ชนั นี้ ทางานเป็ นระยะเวลา 40 วินาทีหลังการสั่ง
ปล่อยจรวดเพื่อให้ง่ายต่อการเริ่ มทาระบบใหม่ (Restart) ในกรณี การหยุดชัว่ ครู่ ในการนับถอยหลัง
ในกรณี ของจรวดเอเรี ยนโฟร์ ความเร็ วในแนวราบไม่เกินขอบเขตดังกล่าว จึงไม่เกิดปั ญหาใด ๆ แต่
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ในกรณี จรวดเอเรี ยนไฟว์ มีความเร่ งตั้งต้นสู งและวงโคจรที่ทาให้ความเร็ วในแนวราบสู งกว่าจรวด
เอเรี ยนโฟร์ ที่จรวดเอเรี ยนไฟว์พฒั นาต่อยอดมาถึ ง 5 เท่า ทาให้ตวั แปรดังกล่ าวมีค่าเกิ นขอบเขต
(Overflow) ภายในกรอบเวลา 40 วินาทีที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ส่ งผลให้ระบบอ้างอิงเฉื่ อยไม่สามารถ
ท างานได้ ท าให้ท้ งั ระบบล้มเหลวลงดัง ที่ ได้ก ล่ า วมาแล้ว ซึ่ ง เป็ นผลจากการพิ จารณาวิเคราะห์
ข้อจากัดของฟั งก์ชนั ปรับระบบก่อนการปล่อยจรวดไม่ทวั่ ถึง และคาดไม่ถึงว่าจะมีการใช้ฟังก์ชนั
ดังกล่าวต่อมาภายหลังการปล่อยจรวด
นอกจากนี้ ข้อกาหนดคุณลักษณะและการทดสอบระบบอ้างอิงเฉื่ อยไม่ได้รวมถึงข้อมูลวง
โคจรของจรวดเอเรี ยนไฟว์ ซึ่ งทาให้ฟังก์ชนั ดังกล่าวไม่ได้รับการทดสอบเงื่อนไขของจรวดเอเรี ยน
ไฟว์ และข้อผิดพลาดจากการออกแบบนี้ จึงไม่ถูกค้นพบในขั้นตอนการทดสอบ ยิ่งไปกว่านั้น ใน
การทดสอบระบบยัง ใช้ขอ้ มู ลเอาต์พุตจาลองของระบบอ้า งอิ ง เฉื่ อย โดยไม่ ใ ช้ข ้อมู ลเอาต์พุตที่
เกิดขึ้นจริ งจากตัวระบบ ซึ่ งอาจช่วยให้คน้ พบความล้มเหลวนี้ได้
5.2.2.2. กรณีดาวเทียมสารวจสภาพอากาศของดาวอังคาร
การเชื่ อมต่อระบบโดยใช้หน่ วยวัดที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน ทาให้ดาวเทียมสารวจสภาพ
อากาศของดาวอังคารขององค์การบริ หารการบินและอวกาศแห่ งชาติ (National Aeronautics and
Space Administration หรื อ NASA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หลุดออกจากวงโคจรที่ได้วางแผน
ไว้ และไม่สามารถติดต่อได้ ในปี ค.ศ. 1999 เนื่องจากซอฟต์แวร์ ระบบการบินของดาวเทียมสารวจ
สภาพอากาศของดาวอังคารขององค์การบริ หารการบินและอวกาศแห่ งชาติที่พฒั นาโดยห้องวิจยั
ขับเคลื่อนเครื่ องบินไอพ่น (Jet Propulsion Laboratory) ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย คานวณประสิ ทธิภาพของ
จรวดที่ ใ ช้ใ นการปรั บ ทิ ศ ทางของดาวเที ยมโดยใช้หน่ วยเป็ นนิ วตัน (Newton หรื อ N) ในระบบ
หน่ วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรื อ SI) ซึ่ งเป็ นระบบการวัดที่ปรับปรุ ง
มาจากระบบเมตริ ก ซึ่ งถือว่าเป็ นระบบการวัดที่ใช้งานแพร่ หลายที่สุดในโลกทั้งในชี วิตประจาวัน
และทางวิทยาศาสตร์ แต่มีเพียงสามประเทศในโลกนี้เท่านั้นที่ไม่ได้ใช้ระบบหน่วยวัดนี้ คือ ไลบีเรี ย
พม่า และสหรัฐอเมริ กา ซอฟต์แวร์ ระบบการบินของดาวเทียมสารวจสภาพอากาศของดาวอังคาร
ดังกล่าวติดต่อกับซอฟต์แวร์ ภาคพื้นดินที่ใช้หน่วยเป็ นแรงปอนด์ (Pound-force หรื อ lbf) ตามหน่วย
วัดระบบอังกฤษ (Imperial Measure) ซึ่งพัฒนาโดยบริ ษทั ล็อคฮีดมาร์ติน (Lockheed Martin) ที่เมือง
เดนเวอร์ ทั้งที่องค์การบริ หารการบิ นและอวกาศแห่ งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ใช้ ระบบ
หน่ วยวัดระหว่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่มาตั้ง แต่ ปีค.ศ. 1990 เหตุ การณ์ ในครั้ งนี้ ทาให้เกิ ดความ
สู ญเสี ยเป็ นมูลค่าประมาณ 125 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
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5.2.2.3. กรณีรถสารวจดาวอังคาร
ในปี ค.ศ. 2004 รถสารวจดาวอังคาร (Mars Exploration Rover หรื อ MER) ชื่อสปิ ริ ต (Spirit)
เกิดปั ญหาหน่วยความจาบนแผงควบคุมคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ (Memory Overloaded) ในระหว่าง
การสารวจ เนื่องจากมีงานที่ตอ้ งทาพร้อมๆกันเป็ นหลายร้อยงาน จนทาให้หน่วยความจาเต็มไปด้วย
แฟ้ มข้อมูล และผูด้ ูแลเชิ งเทคนิ คไม่สามารถลบแฟ้ มข้อมูลออกได้เร็ วเพียงพอ กว่านักวิทยาศาสตร์
จะทราบว่ารถสารวจไม่ตอบสนองต่อคาสัง่ ก็ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า
โปรแกรมจาลองการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ แบบฝั งตัว ณ ภาคพื้นดิ นได้แสดงให้เห็ นว่า
อาจจะมีขอ้ บกพร่ องดังกล่าวเกี่ยวกับหน่วยความจา แต่โชคดีที่ระบบคอมพิวเตอร์ แบบฝังตัวของรถ
สารวจสามารถรั บคาสั่งจากภาคพื้นดิ นเพื่อล้างและนาเข้าข้อมู ลในหน่ วยความจาใหม่ได้ ทาให้
สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้งานอยูเ่ ป็ นโปรแกรมขนาดเล็กลงและใช้หน่วยความจาลดลงได้
ในกรณี น้ ี หากสามารถไม่แก้ไขได้ จะเกิดความสู ญเสี ยเป็ นมูลค่ามหาศาล
5.2.2.4. กรณีตลาดหุ้นล้ ม
ในวันที่19 เดือนตุลาคม ค.ศ. 1987 หรื อที่เรี ยกว่า Black Monday ตลาดหุ ้นทัว่ โลกสู ญเสี ย
มูลค่าตลาดภายในระยะเวลาอันสั้น แต่ใช้เวลาหลายปี ต่อมากว่าจะฟื้ นตัว เริ่ มจากตลาดฮ่องกงล้ม
ไล่มาที่ตลาดยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริ กาและตลาดอื่น ๆ ตลาดหุ ้นวอลสตรี ท (Wall Street)
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาสู ญเสี ยเป็ นจานวนร้อยละ 22.6 ของมูลค่าตลาดภายในระยะเวลา 6 ชัว่ โมง
สาเหตุเนื่ องจากการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการซื้ อขายหุ ้น ราคาหุ ้นสู งเกินความเป็ นจริ ง การขาด
สภาพคล่อง และจิตวิทยาการตลาด แต่ที่ได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็ นสาเหตุหลักคือการใช้โปรแกรม
อัตโนมัติในการซื้ อขายหุ ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประมวลผลตลาดหุ ้นตามข้อมูลที่ได้รับมาจาก
ภายนอก เช่น ราคาของธนาคารแห่ งประเทศ เป็ นต้น โดยใช้กลยุทธในการซื้ อขายเกี่ยวข้องกับการ
ซื้ อขายในต่างตลาด ณ เวลาเดียวกัน และกลยุทธในการประกันตลาดที่ไม่ยืดหยุ่น เมื่อมูลค่าตลาด
เริ่ มลดลง โปรแกรมเสนอให้ขายเพิ่มขึ้น ปรากฏว่ามีการเทขายหุ ้นกันทัว่ ไป แทนที่จะหยุดขาย ซึ่ ง
ความหายนะดังกล่าวอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยใช้โปรแกรมจาลองสถานการณ์
ในรอบหลายปี ที่ผา่ นมา มีข่าวการล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ของตลาดหุ ้นหรื อโบรก
เกอร์ เป็ นระยะๆ ข้อผิดพลาดในการปรับปรุ งซอฟต์แวร์ ส่งผลให้ตอ้ งหยุดการซื้ อขายในตลาดหุ ้น
ญี่ปุ่น ปั ญหาในซอฟต์แวร์ สื่อสารใหม่ทาให้ตลาดหุ ้นแนสแด็ค (NASDAQ) ปิ ดตัวลงเป็ นเวลาสอง
ชั่วโมงครึ่ ง ความผิดปกติ ในคอมพิวเตอร์ หยุดตลาดหุ ้นที่ กรุ งลอนดอนเป็ นระยะเวลาเกื อบแปด
ชัว่ โมง ในวันสุ ดท้ายของปี ภาษี ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อใบแจ้งภาษีของหลายๆคน
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5.2.2.5. กรณีปัญหาคอมพิวเตอร์ ปีค.ศ. 2000
การกาหนดตัวแปรสาหรั บจัดเก็บเวลาและวันเดื อนปี ของคอมพิวเตอร์ ในยุคก่ อน ไม่ได้
คานึ งถึ งการใช้งานในระยะยาว ดังนั้นจึงกาหนดพื้นที่จดั เก็บเพียงแค่ตวั เลขสองหลักสุ ดท้าย โดย
เก็บข้อมูลวันที่อยูใ่ นรู ปแบบ DD/MM/YY โดยที่ YY แทนปี ค.ศ. 19YY เช่น 84 แทนปี ค.ศ. 1984
เพื่อประหยัดเนื้ อที่ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่ งไม่รองรับปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไป และจะตีความว่าเป็ นปี ค.ศ.
1900 ซึ่ งเป็ นการย้อนหลังไปในอดี ต และทาให้การคานวณผลในโปรแกรมต่าง ๆ ผิดพลาดได้
ปั ญหานี้เป็ นที่รู้จกั กันในนามของปั ญหาวายทูเค (Y2K) ซึ่งหมายถึงปี ค.ศ. 2000 นัน่ เอง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้าไปสู่ ทุกองค์กร หน่ วยงานและอุ ตสาหกรรม อาทิ เช่ น ใน
อุ ปกรณ์ ควบคุ ม อิ เล็ก ทรอนิ กส์ และระบบอัตโนมัติท้ งั หลาย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
ควบคุมลิฟต์ ระบบควบคุมคลังสิ นค้า ระบบป้ องกันเพลิ งไหม้ ระบบธนาคาร ระบบโรงพยาบาล
เป็ นต้น หากไม่ได้รับความสนใจและการแก้ไข ปั ญหาดังกล่าวอาจก่อให้ความเสี ยหายร้ ายแรงทั้ง
ชี วิตและทรัพย์สินได้ทวั่ โลกหลังเที่ยงคืนวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1999 ซึ่ งเปรี ยบเสมือนระเบิดเวลา
ที่ต้ งั ไว้ล่วงหน้าหลายปี
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1999 นั้น ยังมีปัญหา 99/09/09 หรื อตัวเลขวันเดือนปี อาถรรพ์ (Magic
Number) ซึ่งหมายถึงวันที่ 9 เดือน 9 หรื อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1999 อันเกิดจากการที่โปรแกรมเมอร์
บางคนใช้กาหนดเป็ นวันหมดอายุของโปรแกรม หรื อจุดสิ้ นสุ ดรายการในฐานข้อมูล โดยพิจารณา
ว่าวันที่ 99/09/09 เป็ นตัวเลขสวยที่จะกาหนดให้ซอฟต์แวร์ น้ นั ใช้ได้นาน ตามการเก็บข้อมูลวันที่ใน
รู ปแบบ DD/MM/YY โดยโปรแกรมเมอร์ อาจเขียนไว้เมื่อหลายปี ก่อนและคิดว่าระยะเวลาดังกล่าว
นั้นนานพอแล้ว เมื่อโปรแกรมทางานไปจนถึงวันเดือนปี ดังกล่าวก็จะหยุดทางานทันที
ทั้งสองกรณี ที่กล่าวมานี้ เกิดจากปั ญหาทานองเดียวกัน ผูเ้ ขียนโปรแกรมในยุคปี ค.ศ. 1960
ถึง 1980 ไม่เคยพิจารณาหรื อคาดว่าโปรแกรมของตนจะยังคงใช้งานอยู่จนถึ งปี ค.ศ. 2000 องค์กร
ธุ รกิจและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เสี ยค่าใช้จ่ายจานวนมหาศาลเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ปั ญหาใน
ลักษณะดังกล่าวอาจซ่ อนอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ และเกิ ดขึ้ นได้ทุกเมื่อ หากการออกแบบระบบ
ไม่ได้คานึงถึงสถานการณ์ในอนาคต
5.2.2.6. กรณีการสื่ อสารล่ม
เมื่ อคอมพิ วเตอร์ ข องดาวเที ย มสื่ อสารกาแล็กซี โฟร์ (Galaxy IV) ล่ ม หลายระบบได้รับ
ผลกระทบ หลายบริ การหยุดการทางานหรื อสามารถให้บ ริ การได้เพียงบางส่ วน เช่ น ระบบส่ ง
ข้อความข่าวสารเพจเจอร์ (Pager) ทั้งที่ให้บริ การแก่สานักงานตารวจและโรงพยาบาล ความล้มเหลว
ที่เกิดขึ้นทาให้การเผยแพร่ รายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ ต้องสะดุด สายการบินที่รับข้อมูล
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สภาพอากาศจากดาวเทียมต้องเลื่อนเที่ยวบินต่าง ๆ สถานี เติมน้ ามันต่าง ๆ ไม่สามารถตรวจสอบ
บัตรเครดิตได้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในช่ ว งที่ เ ริ่ ม มี ก ารใช้ง านระบบรายงานผลการสอบเข้า มหาวิ ท ยาลัย ทาง
อินเทอร์ เน็ตของประเทศไทยใหม่ ๆ ระบบล่มเนื่ องจากมีผเู ้ ข้าเยี่ยมชมมากเกินกว่าที่ระบบสื่ อสาร
จะรองรับได้ สื บเนื่องมาจากการประเมินจานวนผูเ้ ข้าใช้ต่า และไม่ได้ออกแบบและทดสอบระบบ
เพื่อรองรับปริ มาณผูใ้ ช้จานวนมาก
5.2.2.7. กรณีโปรแกรมสิ นค้ าคงคลังล่ม
ในปี ค.ศ. 1988 หลายบริ ษทั กล่าวโทษโปรแกรมสิ นค้าคงคลังแวร์ ที่ชื่อว่าเฮาส์ เมเนเจอร์
(Warehouse Manager) ว่าทาให้ธุรกิจของตนเสี ยหาย เนื่ องจากกระบวนการที่ควรจะใช้เวลาในการ
ทางานเพียงไม่กี่วินาที เช่น การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ กลับใช้เวลาหลายนาที ทาให้ลูกค้าของบริ ษทั ต้อง
เข้าแถวคอยยาวเหยียด และยังให้ขอ้ มูลสิ นค้าคงคลังผิดพลาด เช่น รายงานว่ามีสินค้าอยูใ่ นคลัง แต่
ความจริ งแล้วไม่มี และรายงานราคาสิ นค้าผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง เป็ นต้น บางบริ ษทั รายงานว่า
เมื่อพนักงานตั้งแต่สองจุดขึ้นไปเข้าถึงข้อมูลเดียวกันจากคอมพิวเตอร์ พร้ อมกันระบบก็จะค้าง เพื่อ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวพนักงานต้องใช้วธิ ี การล็อกเอาต์ออกจากบัญชี ผใู ้ ช้ของระบบ และล็อกอินใหม่
เพื่อเริ่ มต้นเรี ยกใช้งานระบบใหม่ ซึ่ งต้องกระทาการเริ่ มต้นใหม่เช่ นนี้ ประมาณ 20-30 ครั้งต่อวัน
นอกจากนี้ ระบบยังลบข้อมูลที่จาเป็ นต่อการทาบัญชีและรายงานภาษีอีกด้วย
บริ ษทั เอ็นซีอาร์ (NCR) เป็ นผูข้ ายซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว แต่บริ ษทั เทเลอร์ เมเนจเมนต์ (Taylor
Management) เป็ นผู ้พ ัฒ นาเริ่ มต้ น โดยออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมดั ง กล่ า วบนระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั ิการที่แตกต่างจากโปรแกรมที่บริ ษทั เอ็นซี อาร์ นามาปรับเปลี่ยนและ
ขาย และมี รายงานการทดสอบของบริ ษทั เอ็นซี อาร์ ว่าโปรแกรมดังกล่ าวมี ประสิ ทธิ ภาพต่ า หาก
ติดตั้งใช้งานในธุ รกิจจริ ง
ผูข้ ายของบริ ษทั เอ็นซี อาร์ แจ้งลูกค้าว่าโปรแกรมของตนทางานได้เป็ นอย่างดีบนเครื่ องที่ได้
ติ ดตั้ง กว่า สองร้ อยตัว แต่ ใ นความจริ ง แล้ว เป็ นผลการทดสอบการติ ดตั้ง บนเครื่ อ งของระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิ บตั ิ การเก่ าที่ ใช้ในการออกแบบโปรแกรมเริ่ มแรกของบริ ษทั เทเลอร์
เมเนจเมนต์ และการติดตั้งบนเครื่ องที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการใหม่ของบริ ษทั เอ็นซี อาร์ กลับไม่ประสบ
ผลสาเร็ จถึง 40 ตัว และเมื่อได้รับรายงานแจ้งจากผูใ้ ช้ถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจากผูใ้ ช้หลายคน ทางบริ ษทั
กลับแจ้งว่าปั ญหาดังกล่ าวเป็ นปั ญหาเฉพาะ ลู กค้าอื่ นไม่ได้มีปัญหาเดี ยวกันนี้ ทั้งที่ มีรายงานใน
ลักษณะเดี ยวกันถึ งบริ ษทั เอ็นซี อาร์ จากลู กค้าหลายราย นอกจากนี้ พนักงานบริ ษทั เอ็นซี อาร์ ย งั
กล่าวโทษพนักงานของบริ ษทั ที่ซ้ื อซอฟต์แวร์ ไปว่าไม่ได้รับการอบรมอย่างถู กต้องและกล่าวโทษ
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ไฟฟ้าสถิตย์จากถุงน่องไนลอนของพนักงานของบริ ษทั ลูกค้า ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบ
และพยายามหลีกเลี่ยงการแก้ไขปั ญหา
แต่ ใ นที่ สุ ด บริ ษ ัท เอ็ น ซี อ าร์ ก็ อ อกมายอมรั บ ว่ า ไม่ ไ ด้ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ดี และควรทดสอบ
โปรแกรมดัง กล่ า วให้ม ากกว่า นี้ ทั้ง ยัง หยุดการขายซอฟต์แ วร์ ดัง กล่ า วชั่ว คราวเพื่ อ ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด และแก้ปัญหาโดยเลิ กใช้ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว และหันมาซื้ อซอฟต์แวร์ จากบริ ษทั เอที
แอนด์ที (AT&T) เพื่อให้บริ การทดแทน
กรณี ของโปรแกรมดังกล่าว เกิดจากปั ญหาทางเทคนิ คที่ยาก นัน่ คือการแปลงซอฟต์แวร์ ให้
ทางานบนระบบใหม่ การตัดสิ นใจเชิ งบริ หารที่แย่ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการทดสอบระบบไม่เพียงพอ
และการไม่ซื่อสัตย์สุจริ ตในการตอบสนองต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นและการให้บริ การสนับสนุ นระบบแก่
ลูกค้า
5.2.2.8. กรณีการทดสอบมาตรฐานโรงเรียน
บริ ษทั ซี ทีบีแม็คกรอฮิลล์ (CTB/McGraw-Hill) พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานและสอบวัด
มาตรฐานโรงเรี ยนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยในแต่ละปี มีนกั เรี ยนเข้าทดสอบจานวนกว่า
เก้าล้านคนทัว่ ประเทศ มี ขอ้ ผิดพลาดเกิ ดขึ้ นในซอฟต์แวร์ ข องบริ ษ ทั ซี ทีบี ทาให้รายงานผลการ
ทดสอบไม่ ถู ก ต้อง คะแนนที่ ไ ด้ต่ า กว่า คะแนนจริ ง ถึ ง ร้ อยละ 5 ในหลายๆรั ฐ ในเมื องนิ วยอร์ ค
ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนหลายคนต้องออกจากตาแหน่งเนื่ องจากผลการทางานไม่บรรลุเป้ าหมาย
ไม่สามารถทาให้นกั เรี ยนสามารถอ่านออกเขียนได้ ต้องเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงทั้งในด้านการทางานและ
เรื่ องส่ วนตัว ชายคนหนึ่ งสมัครงานไปกว่า 30 แห่ ง แต่ไม่ได้รับการตอบรับ ผูป้ กครองโมโหและ
เสี ยใจ นักเรี ยนกว่า 9,000 คนต้องเข้าเรี ยนภาคฤดูร้อนเนื่องจากผลการสอบที่ผดิ พลาด (2)
การทดสอบเกิดขึ้นในหลายโรงเรี ยน ในหลายรัฐ โรงเรี ยนต่าง ๆ สงสัยว่าทาไมคะแนนใน
ปี นั้นจึงตกลงอย่างไม่คาดหมาย และสอบถามไปยังบริ ษทั ซี ทีบี ซึ่ งแจ้งว่าไม่พบความผิดพลาดใด ๆ
ซึ่ งอันที่จริ งแล้ว โรงเรี ยนอื่น ๆ ต่างก็พบปั ญหาเดียวกันและสอบถามมาเช่นกัน เมื่อบริ ษทั ซี ทีบีพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นจากซอฟต์แวร์ ก็ยงั คงไม่ได้แจ้งทางโรงเรี ยนต่าง ๆ อีกหลายสัปดาห์ แม้ว่า
ประธานบริ ษทั ซี ทีบีจะพบกับคนของโรงเรี ยนในระยะนั้นก็ตาม
เมื่อมีปัญหาข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ ใด ๆ เกิ ดขึ้น หลายคนมักจะสังเกตได้ ในกรณี น้ ี ก็
เช่นกัน แต่บริ ษทั ผูร้ ับผิดชอบไม่ได้ใส่ ใจต่อคาร้องเรี ยนเกี่ยวกับความแม่นยาของผลการสอบ ทั้งยัง
ลังเลที่ จะยอมรั บถึ งความเป็ นไปได้ที่จะมี ขอ้ ผิดพลาด และในที่ สุด แม้จะทราบว่ามี ขอ้ ผิดพลาด
เกิ ดขึ้นจริ ง ก็ยงั ลังเลที่จะเปิ ดเผยและแสดงความรับผิดชอบ ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งพฤติ กรรมที่ ต้อง
เปลี่ยนแปลง ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอาจลดลงได้ หากได้พบข้อผิดพลาดและแก้ไขแต่เนิ่นๆ
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บริ ษทั ซี ทีบียงั แนะนาว่าโรงเรี ยนต่าง ๆ ไม่จาเป็ นต้องใช้คะแนนการทดสอบนี้ เป็ นปั จจัย
เพียงปั จจัยเดี ยวในการพิจารณาตัดสิ นให้นกั เรี ยนเข้าเรี ยนภาคฤดู ร้อน เป็ นการง่ายที่ หลายคนจะ
เลือกตัดสิ นใจในกรณี ต่าง ๆ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลลัพธ์ที่ผลิตโดยคอมพิวเตอร์ เพียงลาพัง เราไม่ควรให้
การตัดสิ นใจที่มีความสาคัญในสถานการณ์หรื อวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั คอมพิวเตอร์ โดยลาพัง
เนื่ องจากอาจมี ก รณี พิเศษเกิ ดขึ้ นได้ เช่ น เงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ คอมพิวเตอร์ ใช้อยู่ไม่ ครอบคลุ ม หรื อ
ผูอ้ อกแบบระบบคาดไม่ถึง หรื อมีขอ้ ผิดพลาดดังเช่นในกรณี น้ ีเกิดขึ้นได้
5.2.2.9. กรณีระบบการลงคะแนนเลือกตั้ง
ในปี ค.ศ. 2000 เกิ ดปั ญหาในระบบการเลื อกตั้งประธานาธิ บดี ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
แบบเก่าที่ใช้บตั รออกเสี ยงเลือกตั้งแบบเจาะรู หรื อบัตรออกเสี ยงเลือกตั้งแบบกระดาษ ซึ่ งเครื่ องนับ
คะแนนไม่สามารถอ่านการลงคะแนนเสี ยงได้อย่างชัดเจน ทาให้ตอ้ งนับใหม่ และกระบวนการนับ
ใหม่เป็ นกระบวนการที่ชา้ และเสี ยเวลามาก
ในปี ค.ศ. 2002 สภาคองเกรสของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ผ่านร่ างกฎหมายพร้ อมอนุ มตั ิ
เงินจานวน 3.8 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐเพื่อพัฒนาระบบเลื อกตั้ง ซึ่ งเป็ นแบบทัชสกรี น แต่ในปี ค.ศ.
2006 ประชาชนจานวนหนึ่ ง ของประเทศยัง คงต้อ งลงคะแนนด้วยบัต รออกเสี ย งเลื อกตั้ง แบบ
กระดาษ
ในระหว่างปี ค.ศ. 2002 ถึง 2006 มีหลายปั ญหาเกิดขึ้น เช่น บางเครื่ องล้มเหลว ผูอ้ อกเสี ยง
ไม่สามารถออกเสี ยงเลื อกตั้งได้ เกิ ดจากปั ญหาทางด้านเทคนิ ค เช่ น หน่ วยความจาของเครื่ องเต็ม
ข้อผิดพลาดในโปรแกรมท าให้เกิ ดการลงคะแนนเกิ น หรื อทาให้ผูส้ มัค รคนหนึ่ งได้รับคะแนน
เลือกตั้งที่มาจากของผูส้ มัครอีกคนหนึ่ง เป็ นต้น
ในระบบเลื อกตั้ง ใหม่ ดัง กล่ า วยัง มี ปั ญหาเรื่ องความปลอดภัย โปรแกรมเมอร์ ส ามารถ
ปรับแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ผลการเลือกตั้งที่ผดิ พลาดได้ง่าย ทาให้เกิดการปลอมแปลงและการโกง
ได้ง่าย นักวิจยั ทางด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ วิจารณ์ ระบบของบริ ษทั ที่ให้บริ การ
เครื่ องสาหรับลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งจานวนมากแห่ งหนึ่ งว่าใช้เทคนิ คการเข้ารหัสที่ไม่ปลอดภัย
ไม่มีข้ นั ตอนที่ปลอดภัยเพียงพอในการติดตั้งและปรับปรุ งซอฟต์แวร์ และไม่ได้มีมาตรการป้ องกัน
แผงหน่วยความจาที่จดั เก็บคะแนนเสี ยงอย่างเพียงพอ ทั้งยังเปิ ดเผยว่าการเปิ ดเครื่ องลงคะแนนของ
บริ ษ ทั นี้ ใ ช้กุ ญแจรหัส มาตรฐานที่ เข้า ถึ ง ได้ง่ า ย ดัง ที่ ใ ช้ใ นเครื่ องเรื อ นของส านัก งาน อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ไป และตูเ้ ย็นขนาดเล็กในห้องพักของโรงแรม
ความล้มเหลวในระบบการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งนี้ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่ได้มีการ
วางแผนโดยเฉพาะเรื่ องความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ไม่ได้มีการทดสอบอย่างเพียงพอ และไม่ได้มี
การอบรมการใช้งานระบบอย่างเพียงพอ
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5.2.2.10. กรณีระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ
องค์การบริ หารการบินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (The Federal Aviation Administration
หรื อ FAA) ได้ติ ด ตั้ง ระบบควบคุ ม การจราจรทางอากาศมู ล ค่ า หนึ่ ง พัน ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ณ
สนามบินหลักต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อติดตามเที่ยวบินที่บินในระยะสู งและระยะไกล
ซึ่ งทางานได้ดีในสนามบินที่ได้ทดสอบ แต่กลับเกิดปั ญหาขึ้นในระหว่างวันที่มีการปรับปรุ งแก้ไข
ระบบ ณ สนามบินอื่น ๆ ทาให้ตอ้ งยกเลิ กเที่ยวบินจานวนนับร้ อย ในอีกครั้งหนึ่ ง ระบบควบคุ ม
การจราจรล่มหลังจากการปรับปรุ งระบบเรดาร์ หรื อระบบตรวจหาวัตถุ ระยะไกล ณ ศูนย์ควบคุ ม
การจราจรที่ทางใต้ของแคลิฟอร์ เนี ย ทาให้เครื่ องบินไม่สามารถบินได้ทวั่ ประเทศ ในอีกกรณี หนึ่ ง
ปั ญหาคอมพิวเตอร์ ณ สนามบินลอสแองเจลลิสซึ่ งทาให้สนามบินลดความสามารถในการรองรับ
เที่ยวบินของสนามบินลงถึงร้อยละ 50 ซึ่ งทาให้เที่ยวบินล่าช้าทัว่ ประเทศ
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ คอมพิวเตอร์ ควบคุมเที่ยวบินซึ่ งบินเข้าสู่ น่านฟ้าสหราชอาณาจักรล่มถึง
สองครั้ง ผูค้ วบคุ มระบบใช้ระบบสารองแบบใช้คนบังคับ ทาให้เที่ยวบินล่าช้าเฉลี่ ยประมาณสาม
ชัว่ โมง
ระบบควบคุ ม การจราจรทางอากาศมี ค วามซับ ซ้อ นสู ง ซึ่ งประกอบด้ว ยคอมพิ ว เตอร์
ภาคพื้นดิ น ณ สนามบินต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุมในเครื่ องบินจานวนหลายพันเครื่ อง ระบบเรดาร์
ระบบสื่ อสาร ฐานข้อมู ล และอื่ น ๆ นอกจากนี้ กระบวนการตัดสิ นใจและสนับสนุ นเงิ นทุ นที่
เกี่ยวพันกับทางราชการและการเมืองยังช่วยเพิ่มความยุง่ ยากในการดาเนินงานอีกด้วย
5.2.3. ปัญหาวิกฤติความปลอดภัย
ปั ญหาระบบล้มเหลวไม่เพียงก่อให้เกิ ดความไม่สะดวก วุน่ วาย สู ญเสี ยเวลาและทรัพย์สิน
เท่านั้น อาจยังก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวติ อีกด้วย ดังแสดงให้เห็นในตัวอย่างต่อไปนี้
5.2.3.1. กรณีเครื่ องบินแอร์ บัสของสายการบินแอร์ ฟรานซ์ ตก
เครื่ องบินแอร์ บสั (Airbus) A320 ของสายการบิ นแอร์ ฟรานซ์ (Air France) ตกในระหว่าง
การบินการแสดงการบินระยะต่าและชนเข้ากับต้นไม้ สายการบินแอร์ ฟรานซ์ได้รับมอบเครื่ องบิน
ดังกล่าวสองวันก่อนหน้าการบินแสดง และผูโ้ ดยสารสามคนซึ่ งเป็ นผูห้ ญิงและเด็กสองคนเสี ยชีวติ
นักบินถูกกล่าวหาว่าบินผาดโผนและเสี่ ยงอันตราย โดนยึดและยกเลิกใบอนุ ญาต แต่นกั บินอ้างว่า
เขาถู ก ท าให้ เ ข้า ใจผิ ด เกี่ ย วกับ ระดับ ความสู ง ที่ แ ท้จ ริ ง ของเครื่ อ งบิ น เนื่ อ งจากข้อ ผิ ด พลาดใน
ซอฟต์แวร์ ซึ่ งในบางครั้ งเครื่ องบิ นแอร์ บสั A320 เลื อกใช้ค่าความกดอากาศจากหน่ วยความจา
แทนที่จะอ่านค่าปั จจุบนั ในขณะที่เปลี่ยนรู ปแบบการบินจากรู ปแบบหนึ่งไปอีกรู ปแบบหนึ่ง
ในกรณี น้ ี เป็ นที่น่าสังเกตว่าการแสดงการบินเกิ ดขึ้นหลังจากการรับมอบเครื่ องบินเพียง
สองวัน ไม่แน่ใจว่าจะมีการตรวจสอบและอบรมการใช้งานเครื่ องบินอย่างเหมาะสมและถี่ถว้ นก่อน
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นาไปใช้งานหรื อไม่ ในการแสดงการบินสมควรให้มีผโู ้ ดยสารหรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูโ้ ดยสาร
ที่เป็ นเด็กเล็ก นอกจากนี้ การอ่านค่าระดับความสู งจากหน่วยความจาทาให้ไม่ได้ค่าจริ งในขณะนั้น
หากเครื่ องบินแสดงการบินระยะต่า ก็จะมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงความเร็ วที่ไม่คงที่ ทาให้เพิ่มความ
เสี่ ยงมากกว่าการบินในระยะสู งและความเร็ วเครื่ องบินคงที่แล้ว
นอกจากนี้ เครื่ องบินแอร์ บสั A320 ยังเป็ นเครื่ องแรกที่บินอัตโนมัติ นักบินไม่ได้ควบคุ ม
เครื่ องบินโดยตรง การขับเคลื่ อนของนักบินเป็ นเสมือนอินพุตของคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุ มระบบ
เครื่ องบินอีกต่อหนึ่ง
ในระหว่างปี ค.ศ. 1988 ถึ ง 1993 เครื่ องบินแอร์ บสั A320 ตกบ่อย แม้มีรายงานสารวจว่า
สาเหตุของบางรายมาจากความผิดพลาดของนักบิน แต่นกั บินและผูส้ ังเกตการณ์บางคนกล่าวโทษ
ระบบบิ นอัตโนมัติว่าไม่ตอบสนองตามที่ คาดหวังไว้ และดู เหมื อนจะไม่สามารถควบคุ ม ได้ใ น
บางครั้ง
ในกรณี เครื่ องบินตกครั้งหนึ่ ง นักบินระบุอตั ราการร่ อนลงเป็ น 3,300 ฟุตต่อนาทีแทนที่จะ
เป็ น 800 ฟุตต่อนาทีตามปกติ ซึ่ งเป็ นอัตราร่ อนลงที่เร็ วกว่าปกติมาก รายงานอย่างเป็ นทางการระบุ
ว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการที่นกั บินไม่คุน้ เคยกับระบบอัตโนมัติและสับสนกับหน้าปั ดควบคุมที่
ออกแบบใหม่ และปล่อยให้การนาทางในแนวดิ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบอัตโนมัติแต่ฝ่าย
เดี ยว แม้ว่าเครื่ องบิ นกาลังร่ อนเร็ วเกิ นไป ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของ
ระบบคอมพิวเตอร์ มากเกินไปว่าจะสามารถตรวจพบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ในกรณี เครื่ องบินตก
อีกครั้งหนึ่ ง คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ตระหนักว่าเครื่ องบินได้ลงแตะพื้นดิ นแล้ว แต่กลับขัดขวางไม่ให้
นักบินปรับเครื่ องยนต์ถอยหลังเพื่อห้ามล้อหยุดเครื่ องบิน
5.2.3.2. กรณีเครื่ องฉายรังสี เกินขนาด
ในกรณี น้ ี เป็ นปั ญหาที่ เกิ ดจากเครื่ องฉายรั ง สี เธอแร็ ค 25 (Therac 25) ซึ่ งใช้รัก ษาผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งควบคุมการฉายรังสี ดว้ ยซอฟต์แวร์ ที่ผลิตโดยบริ ษทั อะตอมมิคเออเนอร์ จีแห่ งแคนาดา
(Atomic Energy of Canada Limited หรื อ AECL) ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ในก ากั บ ของรั ฐ บาลประเทศ
แคนาดา
ในระหว่างปี ค.ศ. 1985 ถึง 1987 เครื่ องฉายรังสี เธอแร็ ค 25 ณ ศูนย์การแพทย์ฉายรังสี เกิน
ขนาดให้แก่ผูป้ ่ วยจานวนหกคน ในบางรายผูค้ วบคุ มการฉายรังสี ได้สั่งฉายรังสี เกิ นขนาดซ้ าซ้อน
เพราะระบบแสดงว่ายังไม่ได้ฉายรังสี ในภายหลังบุคลากรทางการแพทย์ได้ประมาณว่าผูป้ ่ วยบาง
รายได้รับการฉายรังสี ประมาณ 13,000 ถึ ง 25,000 ราด (RAD หรื อ Radiation Absorbed Dose ซึ่ ง
เป็ นหน่ วยที่แสดงถึ งการรับรังสี ) ในขณะที่ปริ มาณการฉายรังสี ที่กาหนดมีค่าอยู่ในช่ วงประมาณ
100 ถึง 200 ราด ทาให้เกิดอันตรายร้ายแรงและผูป้ ่ วยถึงแก่ความตายถึงสามคน
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ในปี ค.ศ. 2000 เพื่อหลี กเลี่ ยงข้อผิดพลาดดังกล่าว บุคลากรทางการแพทย์ที่ควบคุมเครื่ อง
ฉายรังสี ในประเทศปานามาพยายามจากัดผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว โดยให้ผปู ้ ่ วย
ใช้เครื่ องกาบังเพิ่มขึ้น ซึ่ งทาให้เครื่ องฉายรังสี คานวณปริ มาณการฉายรังสี ผิดพลาด ผูป้ ่ วยจานวน
ยีส่ ิ บแปดคนได้รับการฉายรังสี เกินขนาด และมีผเู ้ สี ยชีวติ หลายคน
จากการศึกษาพบว่ามีหลายปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ออันตรายที่เกิดขึ้น เช่น การออกแบบใน
ด้านความปลอดภัย การทดสอบที่ไม่เพียงพอ ข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งควบคุ มเครื่ องฉายรังสี
การรายงานและการตรวจสอบเกี่ ยวกับปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตยังจัดทาเอกสาร
ประกอบที่ เกี่ ย วข้องกับ รายละเอี ยดคุ ณสมบัติของซอฟต์แวร์ หรื อแผนการทดสอบน้อยมากใน
ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม
เครื่ องฉายรังสี เธอแร็ ค 25 เป็ นเครื่ องที่มีรูปแบบการทางานสองชนิ ด ซึ่ งสามารถฉายรังสี
ด้วยอิเล็กตรอนหรื อโฟตอนของระบบเอ็กเรย์ ชนิ ดของการฉายรังสี ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของเนื้ องอก
เครื่ องเร่ งการฉายรังสี ผลิตรังสี อิเล็กตรอนพลังงานสู งขนาด 25 ล้านอิเล็คตรอนโวลต์ซ่ ึ งมีอนั ตราย
มาก ผูป้ ่ วยไม่ควรได้รับ รั งสี ดงั กล่ า วโดยตรง และจาเป็ นจะต้องใช้อุปกรณ์ ป้ องกันที่ เหมาะสม
คอมพิวเตอร์ ตรวจวัดและควบคุมการเคลื่อนไหวของส่ วนที่หมุนได้ซ่ ึ งประกอบด้วยอุปกรณ์จานวน
สามชุ ด โดยชุ ดอุปกรณ์ หน้าเครื่ องฉายรังสี จะต่างกัน แล้วแต่ว่าเป็ นการฉายรั งสี แบบอิ เล็กตรอน
หรื อเอ็กซเรย์ และอีกชุ ดหนึ่ งจะเป็ นการฉายแสงไฟเพื่อช่วยให้ผคู ้ วบคุมระบบกาหนดตาแหน่งฉาย
รังสี บนตัวผูป้ ่ วยได้อย่างแม่นยา
เครื่ อ งฉายรั ง สี เ ธอแร็ ค 25 พัฒ นามาจากเครื่ อ งฉายรั ง สี เ ธอแร็ ค 6 และเธอแร็ ค 20 แต่
แตกต่างกันตรงที่เป็ นเครื่ องที่ควบคุ มโดยคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมด เครื่ องในระบบเก่ามีกลไกในการ
ควบคุ ม ความปลอดภัย ซึ่ งป้ อ งกั น การฉายรั ง สี ใ นกรณี ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย ต่ า ง ๆ โดยไม่ ข้ ึ นกั บ
คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบเครื่ องฉายรังสี เธอแร็ ค 25 ได้นากลไกควบคุ มความปลอดภัยต่าง ๆ
ออกหลายกลไก และนาโมดู ลซอฟต์แวร์ บางส่ วนของเครื่ องฉายรั งสี เธอแร็ ค 6 และเธอแร็ ค 20
กลับ มาใช้ใ หม่ ซึ่ งดู เ หมื อ นว่า จะท างานถู ก ต้อ ง ซอฟต์แ วร์ ข องเครื่ องฉายรั ง สี เ ธอแร็ ค 20 มี
ข้อผิดพลาด ทาให้เครื่ องฉายรังสี เธอแร็ ค 20 ปิ ดการทางานเองบ่อยๆและฟิ วส์ ขาด แต่กลไกควบคุม
ความปลอดภัยต่าง ๆ ทางานได้ดี ทาให้เครื่ องไม่ฉายรังสี เกินขนาด
เครื่ องฉายรังสี เธอแร็ ค 25 ก็ทางานผิดพลาดบ่อย ศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งแจ้งว่าในบางครั้ง
เครื่ องทางานผิดพลาดถึง 40 ครั้งในหนึ่ งวัน ซึ่ งมักเป็ นการฉายรังสี ต่ากว่าขนาดที่กาหนด ดังนั้น ผู ้
ควบคุ มเครื่ องจึ งเคยชิ นกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ ไม่มีอนั ตรายใด ๆ นอกจากนี้ ข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดของเครื่ องฉายรังสี เธอแร็ ค 25 เป็ นหมายเลขระบุขอ้ ผิดพลาดง่ ายๆที่ไม่ค่อยจะ
ชัดเจนนัก หมายเลขดังกล่าวใช้สืบเนื่ องมาจากโปรแกรมรุ่ นเก่าที่มีขนาดหน่ วยความจาและที่เก็บ
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ข้อมูลไม่มาก และมักต้องค้นหาคาอธิ บายเพิ่มเติมจากคู่มือ แต่ในกรณี ของเครื่ องฉายรังสี เธอแร็ ค 25
กลับไม่มีคาอธิ บายข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั้งในคู่มือใช้งานและคู่มือซ่อมบารุ ง
หลังจากผูค้ วบคุ มระบบป้ อนค่าปริ มาณรังสี ซอฟต์แวร์ จะตรวจสอบระบบ หากพบความ
ไม่เรี ยบร้อย ซอฟต์แวร์ จะเริ่ มตรวจสอบใหม่ ซึ่ งกระบวนการตรวจสอบนี้ สามารถกระทาได้หลาย
ร้ อยครั้งในระหว่างการเตรี ยมการฉายรั งสี หนึ่ งครั้ง โดยใช้ตวั แปรขนาดหนึ่ งไบต์เก็บข้อมู ลที่ ใช้
ระบุวา่ ชุ ดอุปกรณ์อยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้องหรื อไม่ หากเป็ นค่าศูนย์หมายถึงชุ ดอุปกรณ์พร้อมทางาน
ส่ วนค่าอื่น ๆ หมายถึงต้องตรวจสอบอุปกรณ์ ตัวแปรนี้จะถูกเพิ่มค่าขึ้นเรื่ อยๆตามจานวนครั้งในการ
ตรวจสอบระบบเพื่อทาให้มีค่าไม่เป็ นศูนย์ แต่หลังจากครั้งที่ 256 ค่าของตัวแปรจะล้นขนาดของ
หนึ่งไบต์ ทาให้ค่ากลับเป็ นศูนย์ ซึ่ งหมายถึงพร้อมทางาน หากส่ วนที่เหลือพร้ อมทางานก็จะทาให้
สามารถฉายรังสี ให้แก่ผูป้ ่ วยได้ทนั ที ทั้งที่ในความเป็ นจริ งชุ ดอุปกรณ์ ดงั กล่าวยังไม่พร้ อมทางาน
หรื อยังไม่อยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้อง เช่น ปล่อยให้ฉายรังสี แบบอิเล็กตรอนทั้งที่ตาแหน่งของอุปกรณ์
อยูใ่ นตาแหน่งสาหรับการฉายไฟ โดยไม่มีอุปกรณ์ผอ่ นปรนความรุ นแรงของการฉายรังสี โดยตรง
ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย โดยการกาหนดค่าตัวแปรเป็ น 1 หากชุดอุปกรณ์ยงั
ไม่พร้อม แทนที่จะใช้การเพิม่ ค่าตัวแปรไปเรื่ อยๆซึ่ งไม่ใช่วธิ ี การเขียนโปรแกรมที่ดี
นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ ยงั ทาให้เครื่ องฉายรั งสี เธอแร็ ค 25 เพิกเฉยต่อการ
เปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อผิดพลาดที่แผงควบคุ ม ในการป้ อนข้อมูลที่จาเป็ นต่าง ๆ โดยผูค้ วบคุ ม
ระบบ โปรแกรมจะขับเคลื่อนอุปกรณ์ ต่าง ๆ เข้าที่ซ่ ึ งใช้เวลาหลายวินาที ซอฟต์แวร์ ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงอินพุตในระหว่างการป้ อนข้อมูลและเริ่ มทางานใหม่หากค้นพบการเปลี่ยนแปลงอินพุต
แต่บางส่ วนของโปรแกรมไม่รับรู ้ ถึงข้อมูลที่เปลี่ ยนแปลงทาให้กาหนดค่าผิดพลาดและทาให้การ
ฉายรั งสี ไม่ปลอดภัย และยังมี รายงานว่าข้อผิดพลาดดังกล่ าวมักเกิ ดขึ้ นเมื่ อผูค้ วบคุ มระบบป้ อน
ข้อมูลอย่างรวดเร็ ว
ระบบที่ทาหลายงาน (Multitasking System) ซึ่งควบคุมเครื่ องมือ เครื่ องจักร หรื อกลไกต่าง
ๆ ในระหว่างที่ผคู ้ วบคุมระบบป้ อนข้อมูลหรื อแก้ไขอินพุตนั้น อาจเกิดข้อผิดพลาดที่ยากจะตรวจ
พบได้ง่ า ย เนื่ องจากมี ปั จจัย ซับ ซ้อน ข้อผิดพลาดดัง กล่ า ว อาจไม่ แสดงให้เห็ นชัดเจน หรื อไม่
แน่ น อน โปรแกรมเมอร์ ที่ ท างานเกี่ ย วข้อ งกับ ระบบดัง กล่ า วจ าเป็ นต้อ งมี ค วามรอบคอบเพื่ อ
ระมัดระวังปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ และหลีกเลี่ยงปั ญหาดังกล่าวโดยการใช้หลักการโปรแกรมที่ดี
เครื่ องฉายรังสี เธอแร็ ค 25 ฉายรังสี เกิ นขนาดแก่ผูป้ ่ วยถึ งหกคน ในการฉายรังสี เกินขนาด
ครั้งแรก ๆ ผูด้ ูแลระบบไม่ได้หยุดการให้บริ การเนื่องจากไม่ทราบถึงอันตรายในทันที และพิจารณา
ประเด็นอื่นในการอธิ บายสิ่ งที่เกิดขึ้น ผูด้ ูแลระบบในศูนย์การแพทย์ที่เกิดเหตุในครั้งแรกยังระบุว่า
พวกเขาไม่เคยพบการฉายรังสี เกินขนาดเช่นนี้มาก่อน และได้สอบถามบริ ษทั ถึงความเป็ นไปได้ที่จะ
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มีการฉายรังสี เกินขนาด แต่บริ ษทั ตอบกลับว่าเครื่ องฉายรังสี ไม่ได้เป็ นสาเหตุของอาการของผูป้ ่ วย
ดังที่สอบถามมา ทั้งยังแจ้งว่าไม่มีกรณี ร้องเรี ยนในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด
หลังจากกรณี ผปู ้ ่ วยคนที่สอง บริ ษทั ผูผ้ ลิตตรวจพบปั ญหาหลายอย่าง จึงเปลี่ยนแปลงระบบ
และวิธีการใช้งาน และแจ้งแก่หน่วยงานตรวจสอบรับรองอุปกรณ์การแพทย์ของรัฐว่าไม่แน่ ใจถึ ง
สาเหตุของปั ญหา แต่ได้ปรับปรุ งและเพิ่มความปลอดภัยของระบบแล้ว ซึ่ งทาให้ศูนย์การแพทย์ต่าง
ๆ เลือกที่จะใช้งานเครื่ องฉายรังสี ดงั กล่าวต่อไป
ศูนย์การแพทย์ต่าง ๆ เลื อกที่จะเชื่ อบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตและใช้งานเครื่ องฉายรังสี เธอแร็ ค 25 ต่อ
แม้จะมีผปู ้ ่ วยได้รับอันตรายจากเครื่ องดังกล่าว เหตุผลส่ วนหนึ่ งเนื่ องจากความต้องการรักษาผูป้ ่ วย
ด้วยบริ การดังกล่าวและรายได้จากการให้บริ การ
หลังจากกรณี ผูป้ ่ วยคนที่ห้า หน่ วยงานของรัฐประกาศว่าพบความบกพร่ องในเครื่ องฉาย
รั ง สี เธอแร็ ค 25 และสั่ ง ให้บ ริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตแจ้ง ผูใ้ ช้ระบบรั บ ทราบถึ งปั ญหา ทั้ง ยัง เจรจาตกลงกับ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตให้ปรับปรุ งระบบ โดยในระหว่างการเจรจาที่ใช้เวลาถึงหนึ่งปี ก็พบกรณี ผปู ้ ่ วยคนที่หก
ในที่สุดได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งระบบมากกว่ายีส่ ิ บรายการ และติดตั้งกลไกฮาร์ ดแวร์ ป้องกัน
ความปลอดภัยของระบบ ซึ่ งหลังจากนั้นไม่พบกรณี ผปู ้ ่ วยเพิม่ เติมในเครื่ องส่ วนใหญ่อีกเลย
ในการรับการฉายรังสี เกิดขนาดครั้งแรก เมื่อผูป้ ่ วยแจ้งว่ามีอาการเสมือนถูกเผาไหม้ ผูด้ ูแล
ระบบบอกผูป้ ่ วยว่าเป็ นไปไม่ได้ ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความเชื่ อมัน่ ในระบบมากเกิ นไป นอกจากนี้
การใช้ซ อฟต์แวร์ ท ดแทนกลไกป้ องกัน ฮาร์ ด แวร์ ข องผูผ้ ลิ ตก็ แสดงให้ เห็ นถึ ง ความเชื่ อ มั่น ใน
ซอฟต์แวร์ ที่มากเกินไปเช่นกัน
ผูค้ วบคุมระบบบางคนกระทาในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ เช่น ละเลยข้อความรายงานข้อผิดพลาด
ของเครื่ องเนื่ องจากเครื่ องผลิตข้อความมากเกินไป ในครั้งหนึ่ ง จอมอนิ เตอร์ แสดงภาพผูป้ ่ วยและ
โทรศัพท์ติดต่อภายในห้องฉายรังสี ไม่ทางาน ผูค้ วบคุมระบบฉายรังสี ท้ งั ที่ไม่ได้ยินเสี ยงและไม่ได้
เห็ นภาพผูป้ ่ วยซึ่ งพยายามลุ กขึ้ นมาหลังจากที่ได้รับการฉายรั งสี เกิ นขนาดครั้ งแรก ผูป้ ่ วยคนเดิ ม
ได้รับการฉายรังสี เกินขนาดครั้งที่สองก่อนที่จะสามารถก้าวไปทุบประตูเรี ยกให้หยุดได้
เป็ นเรื่ องปกติ ที่ระบบที่ ซับซ้อนมักมี ขอ้ ผิดพลาดทั้งในการออกแบบ พัฒนา และใช้งาน
ระบบ แต่ในกรณี น้ ี ลักษณะและจานวนของปั ญหาที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบ
ขาดความเอาใจใส่ และความระมัดระวัง การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ความไม่เป็ นมืออาชีพ การ
เลือกกระทาในสิ่ งที่ง่ายโดยไม่คานึ งถึงผลกระทบที่จะตามมา ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ ยง
ได้โดยการปฏิบตั ิตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ดี รวมถึงหลักการปฏิบตั ิและจรรยาบรรณ
ของงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่ วนบุคคลและการบริ หารจัดการระบบ
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นอกจากนี้ ปั ญหาที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์ไม่วา่ จะเป็ นในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ
ยังไม่สามารถกาหนดบทลงโทษอย่างเพียงพอที่จะกระตุน้ ให้มีการดาเนิ นการที่ดีกว่า ในหลายกรณี
ไม่ ส ามารถเอาผิดกับ สถานพยาบาลและผูม้ ี หน้า ที่ รับ ผิดชอบต่ า ง ๆ ได้ ซึ่ ง อย่า งมากก็เพี ยงจ่าย
ค่าปรับเป็ นจานวนเล็กน้อยเท่านั้น
5.2.3.3. กรณีเครื่ องบินของอเมริกนั แอร์ ไลน์ ตก
ในปี ค.ศ. 1995 เครื่ องบิ นของอเมริ ก ันแอร์ ไ ลน์ เที่ ย วบิ นที่ 965 ตกที่ ประเทศโคลัมเบี ย
เนื่ องจากปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับส่ วนติดต่อผูใ้ ช้และความคงเส้นคงวาในการแสดงรายการข้อมูล เมื่อ
เครื่ องบินบินเข้าใกล้สนามบิ นแล้ว นักบิ นตั้งใจเลื อกกาหนดการบิ นอัตโนมัติ (Autopilot) ไปยัง
เมืองโรโซ (Rozo) ซึ่ งจะทาให้เครื่ องบินมุ่งหน้าไปยังสนามบิน จึงป้ อน “R” และระบบคอมพิวเตอร์
แสดงรายการข้อมู ลเมื องปลายทางที่ ข้ ึ นต้นด้วยตัว “R” จานวนหกเมือง โดยปกติแล้ว ระบบจะ
นาเสนอเมื องที่ อยู่ใกล้ที่สุดเป็ นรายการบนสุ ด แต่ในกรณี น้ ี รายการบนสุ ดกลับเป็ นเมื องโรเมโอ
(Romeo) ซึ่ ง อยู่ห่า งออกไปมากกว่า 100 ไมล์ เครื่ องบิ นจึ ง หมุ นกลับ ทิ ศ มากกว่า 90 องศาอย่า ง
กะทันหันเพื่อมุ่งหน้าสู่ โรเมโอ และพุง่ เข้าชนภูเขาในความมืด มีรายงานผูเ้ สี ยชีวติ จานวน 159 คน
ในการคดีฟ้องร้อง คณะลู กขุนกล่าวโทษความผิดพลาดที่ เกิ ดจากนักบินเลื อกรายการผิด
โดยไม่ได้ตรวจสอบ และยังคงร่ อนลงในความมืดทั้งที่เครื่ องบินหมุนไปอย่างไม่คาดคิด และแจ้งให้
บริ ษทั ผูพ้ ฒั นาปรับแก้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นที่ชดั เจนว่านักบิ นควรจะหลี กเลี่ ยงการชนภูเขาได้
และความไม่คงเส้นคงวาในการแสดงรายการข้อมูลทาให้เกิดสถานการณ์ที่ล่อแหลมโดยไม่จาเป็ น
5.3. ทัศนคติต่อเรื่ องความปลอดภัยในการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์
หลายคนมี มุมมองต่อคอมพิวเตอร์ แตกต่างกันไป บ้างก็เชื่ อมัน่ บ้างก็ไม่ไว้วางใจ บ้างก็
มัน่ ใจในระบบคอมพิวเตอร์ มากเกินไป โดยไม่ได้คานึงว่าระบบคอมพิวเตอร์ สร้างขึ้นโดยมนุษย์ซ่ ึ ง
สามารถผิดพลาดได้ ดังตัวอย่างความผิดพลาดที่ได้กล่าวมาแล้ว
องค์ก รขนาดใหญ่ ห ลายองค์ก รมี ค วามมั่น ใจและมี แ นวโน้ม ที่ จ ะลงทุ น พัฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมู ลให้รองรั บ ระบบขององค์ก รที่ มีข นาดใหญ่ข้ ึ นเรื่ อยๆ เช่ น ตลาดหุ ้น
ธนาคาร บริ ษทั ขนาดใหญ่ต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ซึ่ งมี ความซับซ้อนและราคาสู ง
หลายระบบท างานได้เ ป็ นอย่า งดี หลายธุ ร กิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ พึ่ ง ระบบดัง กล่ า วในการ
ขับเคลื่อนองค์กร
หลายระบบช่วยปกป้ องชี วิตและทรัพย์สิน ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยและให้ความมัน่ ใจใน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุ มระบบขนาดใหญ่มากหลายระบบ กรณี ตวั อย่างระบบช่ วยบิ น
อัตโนมัติ ดังต่อไปนี้ แสดงให้ถึงมุมมองที่หลากหลายในด้านความปลอดภัย
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5.3.1. การให้ ความไว้วางใจในระบบคอมพิวเตอร์ มากเกินไป
ตัวอย่างของการให้ความไว้วางใจในระบบคอมพิวเตอร์ มากเกิ นไปแสดงได้ดงั กรณี ข อง
ระบบช่วยบินอัตโนมัติต่อไปนี้
• ระบบเตือนเครื่ องบินเมื่อเข้าใกล้พ้ืนดิ นหรื อภูเขา แต่เดิมเครื่ องบินใช้เพียงระบบ
เรดาร์ ซ่ ึ ง ไม่ ส ามารถแยกแยะระหว่า งการร่ อ นลงจอดกับ การพุ่ง เข้า ชน แต่ ใ น
ปั จจุบนั ได้ทดแทนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลภูมิประเทศในรู ปแบบ
ดิจิทลั ซึ่งแสดงให้นกั บินเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและตัดสิ นใจได้ถูกต้องขึ้น แม้ใน
สภาพอากาศที่ทศั นวิสัยไม่ดี
• ระบบห้ามล้อแบบแอนตีล็อคซึ่งควบคุมการห้ามล้อเพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นไถล
• ระบบคอมพิวเตอร์ ในเครื่ องบินที่ควบคุ มการบิ นไต่ระดับที่สูงชันอย่างฉับพลัน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสี ยการทรงตัว
• กรณี ระบบขับเคลื่อนเครื่ องบินอัตโนมัติโดยไม่ใช้นกั บิน (Autopilot)
บางสายการบินหรื อนักบินที่ขบั เครื่ องบิ นส่ วนตัวบางคนยกเลิ กการใช้งานบางส่ วนของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ในเครื่ องบินของตนเพราะไม่ไว้วางใจในระบบคอมพิวเตอร์ หรื อมีความเชื่ อว่า
นักบินควรขับเครื่ องบินเองอย่างตื่นตัวแทนที่จะพึ่งพาระบบอัตโนมัติ และควรจะสามารถควบคุ ม
เครื่ องบินได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกรณี ฉุกเฉิ นซึ่ งอาจต้องดาเนินการแตกต่างไปจากปกติหรื อจาก
ที่ ได้โปรแกรมไว้ในระบบคอมพิ วเตอร์ แต่บางสายการบิ นกลับเชื่ อว่าการป้ องกันไม่ให้นัก บิ น
กระทาการเกิ นไปจากที่ได้โปรแกรมไว้เป็ นการช่ วยป้ องอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นจากการตัดสิ นใจที่
เสี่ ยงภัยของนักบิ น โดยมองว่าจะมี โอกาสน้อยมากที่ จะพบสถานการณ์ ฉุก เฉิ นที่จาเป็ นต้องให้
นักบินควบคุมระบบได้อย่างเต็มที่และดาเนินการที่ผดิ แปลกไปจากที่ได้โปรแกรมไว้
แม้ระบบคอมพิวเตอร์ จะมี ประโยชน์ แต่คนส่ วนใหญ่ลงั เลที่ จะให้คอมพิวเตอร์ ควบคุ ม
สถานการณ์ท้ งั หมดในภาวะฉุ กเฉิ นดังตัวอย่างในหลายกรณี เช่น เครื่ องบินสองลาชนกันในอากาศ
เนื่ องจากนักบิ นเลื อกฟั งคาแนะนาวิธีการในการหลบหลี กการชนกับ เครื่ องบิ นอี กลาหนึ่ ง จากผู ้
ควบคุ ม การจราจรทางอากาศ แทนที่ จ ะเลื อ กท าตามค าแนะน าของระบบหลี ก เลี่ ย งการชนใน
การจราจรทางอากาศที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์
นักบินควรได้รับข้อมูลป้ อนกลับเพื่อให้เข้าใจว่าระบบอัตโนมัติกาลังทาอะไร และหากเกิด
เหตุวกิ ฤติที่ระบบอัตโนมัติล่มนักบินควรจะสามารถดาเนินการต่อได้ หรื อควรจะสามารถปิ ดการใช้
งานระบบอัตโนมัติหากมีเหตุจาเป็ นได้
ในระบบอัตโนมัติบางระบบมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับนักบิน โดยปกติแล้วนักบินจะลด
อัต ราการไต่ ล งหากเข้า ใกล้ค วามสู ง ที่ ต้อ งการ แต่ ใ นเครื่ อ งบิ น แม็ ค โดเนล ดัก ลาส เอ็ ม ดี 80

263
(McDonell Douglas MD-80) ระบบอัต โนมัติ ย งั คงรั ก ษาอัต ราการไต่ ข้ ึ น ที่ เ ท่ า เดิ ม ซึ่ งเป็ นอัต รา
ประมาณแปดเท่าของความเร็ วที่นกั บินทัว่ ไปใช้ นักบินหลายคนเป็ นกังวลว่าเครื่ องบินจะบินเลย
ระดับเป้ าหมาย จึงมักปรับระบบโดยไม่เข้าใจว่าเป็ นการแทรกแซงการทางานของระบบอัตโนมัติ
ทาให้ปิดการทางานของระบบอัตโนมัติที่จะคงระดับไว้เมื่อถึ งเป้ าหมาย ทาให้ระบบอัตโนมัติมี
พฤติกรรมที่นกั บินไม่ได้คาดหมาย นัน่ คือเครื่ องบินยิ่งบินไต่สูงขึ้นในขณะที่นกั บินพยายามที่ จะ
ขัดขวางการไต่ข้ ึน ซึ่ งปั ญหาเช่นนี้สามารถแก้ไขได้โดยการอบรมให้เข้าใจ
นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติทาให้ภาระงานของนักบินน้อยลงมาก ซึ่ งอาจทาให้นกั บินเบื่อ
เฉื่ อยชา ไม่ใส่ ใจ และไม่ระมัดระวังเท่าที่ควร ซึ่ งเป็ นเรื่ องเสี่ ยงอันตรายหากนักบินต้องเข้าควบคุ ม
เครื่ องบินแทนระบบอัตโนมัติอย่างกะทันหัน
5.3.2. มุมมองและท่ าทีต่อข้ อผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์
ในงานทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ข้อผิดพลาดเล็กน้อยอาจทาให้ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ลดลงไปตามสัดส่ วน แต่ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ แตกต่างจากระบบอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมหรื อ
ป้อนข้อมูลผิดเพียง 1 อักขระอาจทาให้คอมพิวเตอร์ ตอบสนองแตกต่างไปอย่างมาก
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีทวั่ ไป ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ นฮาร์ ดแวร์ หรื อ
ซอฟต์แวร์ ต่างก็มีโอกาสที่ จะพบข้อผิดพลาด เราสามารถลดข้อผิดพลาดและเพิ่ มความถู ก ต้อง
แม่นยาของระบบได้โดยการทดสอบและปรับปรุ งระบบ ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการติดตั้งและการปรับปรุ งระบบหรื อข้อมูล
เป็ นการยากที่ จะระบุ ว่า ควรทดสอบระบบแค่ ไหนเพี ยงใดจึ ง จะเหมาะสมและเพี ย งพอ
แม้วา่ จะมีหลักการและเทคนิคในการทดสอบระบบหลากหลายที่จะช่วยปรับปรุ งระบบได้ อย่างไรก็
ดี แม้วา่ จะมีการแก้ไขระบบเพียงเล็กน้อย แต่ก็จาเป็ นที่จะต้องทดสอบทั้งระบบเช่นกัน
เราสามารถปรั บ ปรุ ง ระบบให้แม่ นย าในอัตราร้ อยละ 99 หรื อร้ อยละ 99.9 หรื อร้ อยละ
99.99 แต่ในบางครั้งค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งแก้ไขระบบอาจไม่คุม้ กับประโยชน์ที่ได้รับเพิ่ม ขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานประยุกต์ที่ขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ สามารถพบเห็นและแก้ไขได้ในภายหลัง ซึ่ ง
จะมี ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ จะพยายามกาจัดข้อผิดพลาดนั้นให้หมดไปเสี ยตั้งแต่แรก ดังนั้น บริ ษทั
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เลือกที่จะนาผลิ ตภัณฑ์ท้ งั ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ที่แม้จะยังไม่สมบู รณ์ นกั
ออกจาหน่ า ย และค่ อยพัฒนารุ่ นต่ อมาที่ แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้อผิดพลาดบางส่ วนแล้ว ออกจาหน่ า ย
เพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่ งเป็ นกลยุทธทางการตลาดที่พบเห็นได้ทวั่ ไป
ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการพัฒนาระบบ เช่ น ผูจ้ ดั การ โปรแกรมเมอร์ และผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์ มี
แนวโน้มที่จะมองการทดสอบระบบเป็ นขั้นตอนที่ฟุ่มเฟื อย ไม่จาเป็ น และกระทาอย่างลวกๆเพื่อให้
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ทันเวลาส่ งมอบหรื อเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ทศั นคติดงั กล่าวเป็ นทัศนคติที่สุ่มเสี่ ยง โง่เขลา และแสดง
ถึงความไม่รับผิดชอบ
บทเรี ยนจากกรณี ตวั อย่างที่ กล่ าวมาแล้วข้างต้น คื อ ปั ญหาส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นปั ญ หาที่
แก้ไขไม่ได้ในเชิงหลักการ หากแต่เกิดจากความล้มเหลวในการประยุกต์ใช้ขอ้ ปฏิบตั ิหรื อมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมซึ่ งเป็ นที่รู้กนั อยูแ่ ล้ว การป้ องกันปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่สามารถกระทาได้โดยอาศัย
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งใช้การบริ หารจัดการในทุกแง่มุมของการพัฒนาและดาเนินการ
การปฏิบตั ิตามเทคนิ คและการบริ หารจัดการที่ ดี จะช่ วยให้สามารถพัฒนาระบบได้อย่าง
ถู ก ต้องเหมาะสม ในบทย่อยถัดไปนี้ นาเสนอหลายปั จจัย ในการเพิ่ ม ความน่ า เชื่ อถื อของระบบ
คอมพิวเตอร์
5.3.3. การพึง่ พาคอมพิวเตอร์
ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ แพร่ กระจายอยูใ่ นแทบทุกครัวเรื อน คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร
ทางอินเทอร์ เน็ตช่วยให้วิถีชีวิตของมนุ ษย์มีความคล่องตัวมากขึ้น หลายคนวิพากษ์วิจารณ์วา่ มนุษย์
เราในยุ ค นี้ พึ่ ง พาหรื อ มี ชี วิ ต ที่ ข้ ึ น อยู่ก ับ เทคโนโลยี ม ากเกิ น ไป โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีบทบาทในทุกสาขาวิชา
ในประเทศเนเธอร์ แลนด์ ชายชราคนหนึ่ งเสี ยชี วิตห้องชุ ดของตนเองโดยไม่มีผูใ้ ดทราบ
จนกระทัง่ หลังจากเสี ยชีวิตได้หกเดือนเมื่อมีผพู ้ บกองจดหมายขนาดใหญ่ รายการหนี้ต่าง ๆ เช่น ค่า
น้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ และค่าเช่ าห้องของชายชราผูน้ ้ ี ได้รับการชาระโดยอัตโนมัติโดยหักจากเงิน
เบี้ยบานาญที่จ่ายเข้าสู่ บญั ชีธนาคารของเขาในระยะหกเดือนดังกล่าว (2)
ในอีกกรณี หนึ่ง หญิงชราคนหนึ่ งที่ไม่เข้าสังคมกับใครเสี ยชี วิตในบ้านของตนเอง แต่บุรุษ
ไปรษณี ยพ์ บว่าเธอไม่ได้ออกมารั บจดหมายเหมื อนเช่ นเคย จึ งได้แจ้งเพื่อนบ้านและร่ วมกันเข้า
ตรวจสอบในบ้าน (2)
หากระบบคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั หยุดการทางานลงอย่างสิ้ นเชิง เชื่อว่าหลายคนและหลาย
องค์ก รทั้ง ธุ ร กิ จเอกชนและหน่ ว ยงานของรั ฐ ยัง ไม่ มี ค วามพร้ อ มในการรั บ มื อ กับ สถานการณ์
ดัง กล่ า ว ระบบโรงพยาบาลและคลิ นิ ก ต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บ ัน ไม่ ส ามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพหากขาดระบบคอมพิวเตอร์ เครื่ องบินบางลาไม่สามารถบิ นได้โดยปราศจากความ
ช่วยเหลือของคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้ระบบการสื่ อสารล่ม ลูกค้า
ไม่สามารถจ่ายเงินโดยบัตรเครดิตได้ นายหน้าซื้ อขายหุ ้นไม่สามารถติดต่อซื้ อขายหุ ้นทางโทรศัพท์
หรื อทางคอมพิวเตอร์ได้ ลูกค้าธนาคารไม่สามารถเบิกเงินจากตูก้ ดเงินสดได้ เป็ นต้น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ต่างก็เป็ นเครื่ องมือช่วยทุ่นแรง ลดเวลา ลดความซ้ าซาก
ในการทางาน ช่วยเพิ่มผลผลิต ทาให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายขึ้น เมื่อเรามีเครื่ องมือ
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ที่ดี เรามักจะลืมหรื อไม่ใส่ ใจเรี ยนรู ้วธิ ี การทางานแบบเดิมๆ เมื่อเครื่ องมือเสี ยหายใช้การไม่ได้ เราจึง
ไม่ ส ามารถท างานนั้น ได้อี ก ต่ อ ไป จนกว่า จะมี ใ ครสั ก คนหนึ่ ง มาช่ ว ยแก้ปั ญ หานั้น ในกรณี ที่
ระบบสื่ อสารไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์หรื อระบบอินเทอร์ เน็ตไม่ทางานเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง ความ
สู ญเสี ยที่เกิดขึ้นอาจมีมูลค่ามหาศาล และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวติ ได้อีกด้วย
เราสามารถเลือกที่จะไม่ใช้เทคโนโลยี และหันมาใช้เครื่ องมือหรื อวิธีการที่คิดว่าปลอดภัย
กว่า แต่ไม่ค่อยสะดวกรวดเร็ ว เช่น เราอาจเลือกการเขียนข้อมูลลงบนกระดาษซึ่ งอาจสู ญหายหรื อ
เสี ยหายได้ง่ายแทนที่จะพิมพ์ขอ้ มูลลงในแฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ แต่ก็เป็ นที่ชดั เจนว่าเรามักเลื อก
ความสะดวกสบาย ความคล่องตัว และประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้นที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หยิบยืน่ ให้
ความเข้าใจผิดในบทบาทของมนุ ษ ย์ที่มีต่อเทคโนโลยีเป็ นสาเหตุ ให้หลายคนกล่าวโทษ
เทคโนโลยี และมองว่าตนเองเป็ นเหยื่อ ทั้งที่แท้จริ งแล้ว ทัศนคติเช่นนี้ แสดงถึงการหลีกเลี่ยงความ
รับผิดชอบอันสื บเนื่ องมาจากความมัน่ ใจในระบบมากเกินไปหรื อละเลยและโยนปั ญหาออกนอก
ตัว ทุกคนล้วนมีส่วนในความรับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยีหรื อเครื่ องมืออานวยความสะดวกต่าง
ๆ เช่นเดียวกับความรับผิดชอบต่อการดาเนิ นชี วิตของตนเอง คนฉลาดยินดีที่จะใช้ตูก้ ดเงินสดและ
บัตรเครดิต แต่ก็เก็บเงินสดติดตัวไว้เผือ่ บัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ดว้ ย
เราเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยีและมีชีวติ ประจาวันร่ วมกับเทคโนโลยีท้ งั เก่าและใหม่ เช่น รถยนต์
บันไดเลื่ อน และโทรศัพท์มือถื อ เครื่ องมือและเทคโนโลยีที่เราใช้เริ่ มมีความซับซ้อนมากขึ้นและ
เชื่ อมโยงกันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร ความสู ญเสี ยและผลกระทบจาก
ความล้มเหลวของระบบทั้งส่ วนบุคคลและส่ วนรวมก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
เทคโนโลยีที่เพิ่งพัฒนาขึ้นใหม่ส่วนใหญ่มกั ไม่ค่อยจะปลอดภัย แต่เมื่อเราพบปั ญหาและ
เรี ย นรู ้ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และคลี่ ค ลายปั ญ หา การให้ ค วามรู ้ ร วมถึ ง การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
รั บ ผิดชอบในการใช้งานเทคโนโลยีเป็ นสิ่ ง สาคัญ นัก วิท ยาศาสตร์ และวิศ วกรเรี ย นรู ้ จากความ
หายนะที่เกิดขึ้นและเรี ยนรู ้ที่จะป้ องกัน หลีกเลี่ยง และแก้ไขปั ญหา รวมถึงพัฒนาวิธีการ เทคโนโลยี
หรื ออุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมหรื อเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่
ความเสี่ ยงหรื ออันตรายต่อชี วิตและทรัพย์สินมีอยูท่ วั่ ไป และเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิต ไม่วา่
จะอยูท่ ี่ใด เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทุกสถานการณ์หรื อทุกเวลา แต่เราจะปลอดภัย
ขึ้นหากเรารู ้จกั ความเสี่ ยงหรื ออันตรายต่าง ๆ และให้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แตกต่างจากเทคโนโลยีอื่น ๆ ตรงที่คอมพิวเตอร์ ได้รับการไว้วางใจ
ให้ตดั สิ นใจแทนมนุษย์ในหลายสถานการณ์ ความสามารถและความยืดหยุน่ ของคอมพิวเตอร์ ทาให้
เราสร้างระบบที่ซบั ซ้อนขึ้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พฒั นาอย่างก้าวกระโดดยิ่งกว่าเทคโนโลยีอื่น
ๆ ความแตกต่างเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่องานประยุกต์หลากหลายประเภทและทาให้ขอบเขตของ
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ความเสี่ ยงขยายออกไปอีกมาก ซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับความใส่ ใจจากผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ผูบ้ ริ หาร ผูว้ เิ คราะห์และพัฒนาระบบ ผูใ้ ช้ และสมาชิกของสังคมซึ่ งต่างก็เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องและได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบร่ วมกัน
ข้อที่ พึงสังเกตคื อ ประเด็นปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับความน่ าเชื่ อถื อและความปลอดภัย ของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลายประเด็นเคยเกิ ดขึ้นมาแล้วในเทคโนโลยีอื่น ๆ เราไม่อาจคาดหวัง
ความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ ได้ ความซับซ้อนของระบบมักทาให้เกิดข้อผิดพลาดและความ
พลั้ง เผลอต่ า ง ๆ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ส ามารถปรั บ ปรุ ง และเรี ย นรู ้ ไ ด้จ ากความล้ม เหลว
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ
แต่ขอ้ สังเกตเหล่ า นี้ ไม่ใช่ ขอ้ แก้ตวั ที่ จะละเลยข้อผิดพลาดหรื อความล้ม เหลวในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีอื่น ๆ ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอดทนต่อความประมาท ความ
สะเพร่ าเลินเล่อ หรื อการละเลยปั ญหา
ความล้มเหลวที่ผา่ นมาเป็ นกรณี ตวั อย่างเตือนใจให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ที่ รับ ผิดชอบในการวางแผนและออกแบบระบบดาเนิ นการพึ งระมัดระวัง อันตรายต่ อชี วิตและ
ทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้จากข้อผิดพลาดในระบบคอมพิวเตอร์ ประเมินความเสี่ ยงอย่างระมัดระวัง
และซื่ อสัตย์ตรงไปตรงมา คานึ งถึ งการป้ องกันความปลอดภัย วางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับ
ความล้มเหลว เช่น การมีระบบสารอง และการกูค้ ืน เป็ นต้น
5.3.4. บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง
ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ มีบทบาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 บทบาทหลักด้วยกัน คือ
1) ผู้ใช้ งานคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ ในที่ทางานหรื อคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคล ควรเข้าใจถึงข้อจากัดของคอมพิวเตอร์ ความจาเป็ นในการเข้ารับการอบรมการใช้งาน และ
การใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ อุปกรณ์หรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็มีท้ งั ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
2) ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ควรศึ ก ษาถึ ง ความล้ม เหลวรวมทั้ง
ผลกระทบต่าง ๆ ที่ผา่ นมาและที่อาจเกิ ดขึ้นได้ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องเตือนใจให้
ผูอ้ อกแบบ ผูพ้ ฒั นา ผูจ้ ดั หา หรื อผูค้ วบคุ มดู แลระบบตระหนักถึ งความรับผิดชอบของตนและไม่
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น
3) ผู้ มี บ ทบาทในการตั ด สิ น ใจหรื อ ผู้ น าสั ง คม เนื่ อ งด้ว ยการด าเนิ น ชี วิต และการ
ขับเคลื่ อนองค์กรหรื อสังคมต่าง ๆ ย่อมต้องมีการตัดสิ นใจในเชิ งสังคม กฎหมาย และการเมืองที่
ขึ้นอยูก่ บั ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ความเสี่ ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่าง
บทบาทในทานองนี้ เช่ น ผูพ้ ิพากษาที่ตดั สิ นคดี ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ รั ฐมนตรี ที่
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จะต้องตัดสิ นใจอนุ มตั ิ โครงการจัดซื้ อหรื อติ ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่ามหาศาล ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลที่ตอ้ งตัดสิ นใจใช้เครื่ องมือแพทย์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ในยุคคอมพิวเตอร์ น้ ี คนส่ วนใหญ่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง
บางคนอาจมีมากกว่าหนึ่ งบทบาท แต่ไม่ว่าจะเป็ นบทบาทไหน ทุกบทบาทต่างก็มีความสาคัญต่อ
การก าหนดแนวทางการด าเนิ น งาน ความเป็ นไปในสั ง คม และผลกระทบที่ สื บ เนื่ อ งจาก
คอมพิวเตอร์ ดว้ ยกันทั้งนั้น
5.4. การเพิม่ ความน่ าเชื่ อถือของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มความซับซ้อนขึ้ นเรื่ อยๆนับจากวันที่เริ่ มสร้ างคอมพิวเตอร์ เครื่ อง
แรก ในปั จจุบนั ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ประมวลผลเพียงลาพังเหมือนในยุคก่อน แต่เชื่ อมต่อและ
โต้ตอบกับสิ่ งแวดล้อมซึ่ งรวมทั้งคอมพิวเตอร์ ดว้ ยกันเองและมนุษย์ ดังเช่นในเครื อข่ายการสื่ อสารที่
ซับซ้อนให้บริ การหลากหลายและเชื่อมต่อกับระบบย่อยมากมาย
อุบตั ิเหตุ ความสับสน และความล้มเหลวเกิดขึ้นได้ในการใช้งานระบบหรื อเทคโนโลยีใด
ๆ ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรื อไม่ ปั ญหาความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ มกั เกิดขึ้น
จากสองกรณี คื อ ความยุ่งยากซับซ้อนในงานหรื อระบบที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเกิ ดจากหลากหลายปั จจัย
ประกอบกัน และการด าเนิ น งานที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น ได้ต้ งั แต่ ข้ นั ตอนการก าหนด
คุณลักษณะของระบบ การออกแบบพัฒนาระบบ การบริ หารจัดการและการใช้งานระบบ โดยมัก
เกิดจากการไม่ตระหนักถึงความเสี่ ยง ความไม่ใส่ ใจ การละเลยปั ญหา ผนวกกับความมัน่ ใจในระบบ
มากเกิ นไป มี มุมมองไม่ตรงต่อสภาพความเป็ นจริ ง ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ
ข้อผิดพลาดหรื อความไม่ชัดเจนในการสื่ อสาร และในบางครั้งการบิดเบือนข้อมูลที่นาเสนอโดย
ตั้งใจ เช่ น กล่าวอ้างหรื อโฆษณาเกิ นความจริ ง ซ่ อนช่ องโหว่หรื อตาหนิ หลี กเลี่ ยงการเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับแก้ระบบหรื อการฟ้องร้องดาเนินคดี เป็ นต้น
ในที่น้ ีจะกล่าวถึงวิธีการเพิ่มความน่าเชื่ อถือด้วยสองวิธีที่สาคัญที่มกั ใช้ในระบบที่เกี่ยวข้อง
กับ ชี วิตและทรั พ ย์สิน นั่นคื อ กระบวนการท างานซ้ า และการตรวจสอบตนเองของระบบ และ
แนะนาเทคนิควิธีการของมืออาชีพในการจัดการกับปั ญหาของระบบคอมพิวเตอร์
5.4.1. กระบวนการทางานซ้า
ความน่ าเชื่ อถื อหรื อความเชื่ อมัน่ (Reliability) ในระบบคอมพิวเตอร์ ขึ้ นอยู่กบั ทั้งระบบ
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และการเชื่ อมต่ อระบบเข้า ด้วยกันหรื อระบบในภาพรวม เราสามารถ
ปรับปรุ ง ความน่าเชื่อถือของระบบได้โดยการให้มีกระบวนการทางานหรื อจัดเก็บชุ ดข้อมูลซ้ าซ้อน
(Redundancy) เช่น การมีกระบวนการเดียวกันสองชุ ดหรื อมากกว่าทางานพร้อมกันตลอดเวลา หรื อ
การจัดเก็บชุ ดข้อมูลลงในแหล่งเก็บข้อมูลสองแหล่งหรื อมากกว่า ซึ่ งเมื่อมีกระบวนการทางานใด
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กระบวนการหนึ่ งล้มเหลว หรื อพบความล้มเหลวในการเรี ยกใช้แหล่ งข้อมูลใดแหล่ งข้อมู ล หนึ่ ง
ระบบก็สามารถดาเนิ นงานต่อไปได้ตามปกติ การดาเนิ นการให้มีการทางานเพิ่มเติมหรื อซ้ าซ้อน
เช่นนี้ แม้จะมีค่าใช้จ่ายหรื อใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มความน่าเชื่ อถือของระบบและป้ องกันความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้
5.4.1.1. ฮาร์ ดแวร์
เราสามารถทาให้ฮาร์ ดแวร์ ระบบมีความน่าเชื่ อถือได้โดยใช้หลักการออกแบบที่ดี เลือกใช้
องค์ประกอบหรื อวัสดุที่เชื่ อถือได้ และใช้การกระบวนการทางานซ้ า ระบบจะมีความน่าเชื่ อถื อมาก
หากมีกระบวนการทางานซ้ าถึงสามชุด แต่การวนเปลี่ยนรอบการทางานของชุ ดทางานรอบละสอง
ชุ ดจากสามชุ ดในกระบวนการทางานซ้ า ก็อาจช่วยยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายทั้งยังให้ความ
น่ าเชื่ อถื อที่ดีได้เช่ นกัน แม้จะไม่มีความน่ าเชื่ อถื อเท่ากับการใช้กระบวนการทางานซ้ าถึ งสามชุ ด
พร้อมกันก็ตาม
ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ถึง 1990 กระสวยอวกาศใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทางานเหมือนกันถึ งสี่
ชุ ดด้วยกัน ระบบคอมพิวเตอร์ ท้ งั สี่ ชุดรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ หรื ออุปกรณ์รับสัญญาณหลายตัว และ
เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ซ่ ึ งกันและกัน หากมีระบบคอมพิวเตอร์ ชุดใดให้ผลลัพธ์แตกต่างจากสามชุ ดที่
เหลื อ ระบบนั้นจะถู กปลดออกจากการให้บริ การ หลังจากนั้นหากมี ระบบคอมพิวเตอร์ ชุดใดให้
ผลลัพธ์แตกต่างจากสองชุดที่เหลือ ระบบนั้นก็จะถูกปลดออกจากการให้บริ การและยกเลิกเที่ยวบิน
นั้น ๆ ในกรณี ที่มีปัญหาร้ ายแรงเกิ ดขึ้ น เช่ น ข้อผิดพลาดทางซอฟต์แวร์ ที่เหมื อนกันของระบบ
คอมพิวเตอร์ ท้ งั สี่ ชุด จะมีระบบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ห้าซึ่ งฮาร์ ดแวร์ ของชุ ดนี้ สร้ างขึ้นโดยอีกบริ ษทั
หนึ่ งและโปรแกรมของชุ ดนี้ พ ฒ
ั นาขึ้ นโดยโปรแกรมเมอร์ อีกชุ ดหนึ่ ง การออกแบบและพัฒ นา
ระบบเช่ นนี้ แสดงให้เห็ นถึ งตัวอย่างของการระมัดระวังป้ องกันหลายชั้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ สาคัญและ
จาเป็ นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณี ที่ นาระบบไปใช้ใ นสิ่ งแวดล้อมที่ เสี่ ยงภัยและในกรณี ที่ ความ
ล้มเหลวของระบบอาจส่ งผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สินอย่างร้ายแรง
โดยส่ วนใหญ่แล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ มกั ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่ วนเชื่อมต่อเข้า
ด้วยกัน ลักษณะของการเชื่ อมต่อก็มีผลต่อความน่าเชื่ อถื อของระบบ ระบบที่เชื่ อมต่อกันเป็ นแบบ
อนุ กรมย่อมมีความน่าเชื่ อถื อน้อยกว่าระบบที่เชื่ อมต่อกันแบบขนาน เพราะหากมีองค์ประกอบใด
ไม่ ท างานก็ จ ะท าให้ ท้ ัง ระบบล้ ม เหลวทัน ที ต่ า งกับ ระบบที่ เ ชื่ อ มต่ อ กัน แบบขนาน หากมี
องค์ประกอบใดไม่ทางาน องค์ประกอบที่เหลืออยูก่ ็จะสามารถทางานต่อได้ แม้ระบบจะทางานได้
ไม่ครบถ้วนหรื อไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพก็ตาม
ความน่ าเชื่ อถื อหรื อความเชื่ อมัน่ ในระบบ ไม่เพียงขึ้นอยู่กบั ขั้นตอนการออกแบบ พัฒนา
และทดสอบระบบเท่านั้นแต่ยงั ขึ้ นอยู่กบั สิ่ งแวดล้อมด้วย ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่ ส่งผลต่อ
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ความน่าเชื่อถือของระบบทางด้านฮาร์ ดแวร์ เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน แหล่งจ่ายไฟ การกระตุก
ทางไฟฟ้า สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า รังสี ความชื้น ฝุ่ น สารเคมี เป็ นต้น
5.4.1.2. ซอฟต์ แวร์
การใช้กระบวนการทางานซ้ า (Redundancy) โดยการรันซอฟต์แวร์ สองชุ ดที่เหมือนกันไม่
ช่วยแก้ไขปั ญหาข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ แต่ทว่ากลับเพิ่มจานวนซอฟต์แวร์ ที่ผิดพลาด เนื่ องจาก
ข้อผิดพลาดยังคงอยูใ่ นซอฟต์แวร์ ฉบับสาเนาทุกสาเนา แต่จะกระทาได้โดยการใช้ชุดซอฟต์แวร์ ที่
แตกต่างกัน เช่ น ซอฟต์แวร์ ต่างรุ่ น ซอฟต์แวร์ ที่ใช้อลั กอริ ทึมหรื อขั้นตอนวิธีที่แตกต่างกัน หรื อ
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้กลุ่มผูพ้ ฒั นาต่างกัน แม้จะระบุคุณสมบัติซอฟต์แวร์ เหมื อนกัน แต่ใช้ผูพ้ ฒั นาต่าง
กลุ่มกันก็จะได้ซอฟต์แวร์ ที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่องค์ประกอบภายในมีความแตกต่างกัน
5.4.2. การตรวจสอบตนเองของระบบ
การตรวจสอบตนเอง (Self-checking) เป็ นวิธีการที่สาคัญที่มกั ใช้ในระบบที่ เกี่ ยวข้องกับ
ชีวติ และทรัพย์สินอีกระบบหนึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ซบั ซ้อนบางระบบรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่าง
ๆ ของตนเองเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและแก้ไขข้อผิดพลาด ระบบโทรศัพท์ของบริ ษทั เอทีแอนด์ที
(AT&T) ซึ่ งรองรับการเรี ยกสายประมาณ 100 ล้านสายต่อวัน ตรวจสอบการทางานของตนเองและ
แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ เช่ น เมื่ อค้นพบปั ญหาในอุ ปกรณ์ สวิตช์ใ ด ก็จะพักการใช้งาน
สวิตช์ดงั กล่าวเอาไว้ และแจ้งไปยังส่ วนที่เหลือของเครื อข่ายว่าสวิตช์ดงั กล่าวไม่สามารถให้บริ การ
ได้ชั่วคราว เมื่ อตรวจพบว่าสวิตช์ ดงั กล่ าวสามารถทางานได้แล้ว ก็จะแจ้งบอกส่ วนที่ เหลื อของ
เครื อข่ายเช่นกัน
5.4.3. เทคนิคและวิธีการของมืออาชีพ
เทคนิคและวิธีการรับมือกับปั ญหาที่แสดงถึงความเป็ นมืออาชีพ มีดงั ต่อไปนี้
5.4.3.1. วางแผนและการบริหารจัดการ
การพัฒนาระบบให้ สาเร็ จต้องอาศัยการวางแผนอย่างระมัดระวังและยาวนาน และการ
บริ หารจัดการที่ดี บริ ษทั ที่พฒั นาระบบคอมพิวเตอร์ ได้ดีใช้ความพยายามและเวลาในการเรี ยนรู ้ถึง
ความต้องการ ความจาเป็ นของลูกค้า และทาความเข้าใจว่าผูใ้ ช้จะใช้งานระบบอย่างไร ทั้งยังช่วยให้
ลูกค้าเข้าใจเป้าหมายและความต้องการของตนหรื อระบบของตนได้ดีข้ ึนกว่าเดิม
5.4.3.2. ประยุกต์ ใช้ เทคนิคทางด้ านวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ มักมีขอ้ ผิดพลาดในการโปรแกรม และแสดงข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยูอ่ อกมา
เมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ หรื อเงื่ อนไขเฉพาะหนึ่ ง ๆ ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ เกิ ดขึ้นได้ในทุก
ขั้นตอน ทั้งในขั้นตอนการระบุคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ การออกแบบ และการพัฒนา
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ข้อผิดพลาดหรื อความล้มเหลวในระบบคอมพิ ว เตอร์ และซอฟต์แ วร์ แสดงให้เห็ น ถึ ง
ความสาคัญในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ซึ่ ง
รวมถึงการระบุคุณสมบัติ การออกแบบ การพัฒนา การจัดทาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง และการ
ทดสอบ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมีภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบในการศึกษาและใช้งานเทคนิ คและ
เครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู่ต ามความเหมาะสม และตามขั้น ตอนการด าเนิ น การและแนวทางปฏิ บ ตั ิ ข อง
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
5.4.3.3. วิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ในปั จจุ บ นั มี เทคนิ ค ในการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงหรื ออันตรายที่ สามารถช่ วยผูอ้ อกแบบ
ระบบระบุความเสี่ ยงต่าง ๆ และการป้ องกัน วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับงานประยุกต์ที่
มีความเสี่ ยงควรได้รับการอบรมโดยเฉพาะเพื่อให้ตระหนักถึงเรื่ องความปลอดภัย
5.4.3.4. พัฒนาแบบโมดูลและโครงสร้ าง
การกาจัดข้อผิดพลาดกระทาได้หลายแนวทาง เช่น การออกแบบฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์
เป็ นโมดู ลและทดสอบทีละโมดู ล แล้วค่อยเชื่ อมต่อเข้าด้วยกันทีละส่ วนจนกระทัง่ สาเร็ จทั้งระบบ
นอกจากนี้ การเน้นการเขี ยนโปรแกรมแบบมี โครงสร้ างที่ ไม่ซับซ้อน ทาให้ง่ายต่อการทาความ
เข้าใจ ทบทวน ปรับแก้ไข และพัฒนาต่อยอด
5.4.3.5. ใช้ วธิ ีการ องค์ ประกอบ หรื อเครื่ องมือทีเ่ ป็ นมาตรฐานและเชื่ อถือได้
ควรใช้เทคนิคที่เป็ นมาตรฐานซึ่ งใช้งานกันทัว่ ไป หรื อได้พฒั นาวิธีการออกมาสมบูรณ์ แล้ว
ควรออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐานที่กาหนดและใช้โมดู ลซอฟต์แวร์ องค์ประกอบ
หรื อเครื่ องมือช่วยออกแบบที่เชื่ อถือได้หรื อผ่านการตรวจสอบการทางานแล้ว
5.4.3.6. ปรับปรุ งข้ อมูลให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
ข้อมู ล ที่ ล้า สมัย นามาซึ่ ง ปั ญหาที่ หลากหลาย ดัง นั้น ในการพัฒนาระบบต่ า ง ๆ จึ ง ควร
ปรับปรุ งข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทนั สมัยอยู่เสมอ และมีมาตรการในการจัดการกับข้อมูลเก่า ข้อมูล
กากวมไม่ชดั เจน หรื อข้อมูลที่ไม่จาเป็ นต่อการใช้งานต่าง ๆ
5.4.3.7. ออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ ให้ ใช้ งานได้ ง่ายไม่ ซับซ้ อน
การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface) ที่ดี ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้ง่าย ช่ วย
หลีกเลี่ยงปั ญหาได้มาก ความสาคัญของส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ยิ่งทวีข้ ึนเป็ นหลายเท่าตัวในระบบหรื อ
งานประยุกต์ที่มีความเสี่ ยงหรื อเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ควรแสดงรู ปแบบคาสั่งและข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างชัดเจนและมี
ความคงเส้นคงวาเพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผใู ้ ช้ ผูใ้ ช้ควรสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
อินพุตที่ตนป้ อนได้เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาจากข้อผิดพลาดที่มกั เกิดขึ้น
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ผูใ้ ช้มกั ลื มคาสั่งหรื อบางครั้งป้ อนคาสั่งหรื อข้อมูลผิด ซึ่ งเป็ นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่ ง
เป็ นประเด็นทางจิตวิทยาและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ในการออกแบบซอฟต์แวร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ ที่
ผูอ้ อกแบบและพัฒนาระบบพึงคานึงถึงเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาจุกจิกที่จะเกิดขึ้นจากผูใ้ ช้จานวนมาก
5.4.3.8. หลีกเลีย่ งการพัฒนาระบบทีเ่ สี่ ยงต่ อข้ อผิดพลาด
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาระบบที่เสี่ ยงต่อข้อผิดพลาด เช่ น การใช้ปัญญาประดิ ษฐ์จะทา
ให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่แม่นยา การปรับแต่งระบบแบบพลวัตทาให้ระบบไม่นิ่งและเสี่ ยงต่อการล่มได้
ง่าย
5.4.3.9. ระมัดระวังในการนาซอฟต์ แวร์ เก่ากลับมาใช้ ใหม่
การนาซอฟต์แวร์ เก่ากลับมาใช้ใหม่ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ และ
เป็ นที่คาดหวังว่าน่าจะเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่ อถื อได้เนื่ องจากเป็ นการนาระบบที่ใช้ได้
ในสถานการณ์จริ งหรื อประสบผลสาเร็ จมาแล้วกลับมาใช้ใหม่
แต่การนาซอฟต์แวร์ เก่ากลับมาใช้ใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่เพิ่มความเสี่ ยงในการละเลย
ประเด็นปั จจัยที่แตกต่างจากระบบเดิมซึ่ งก่อให้เกิดปั ญหาใหม่ที่ไม่คาดคิด การออกแบบและพัฒนา
ระบบใหม่ต้ งั แต่ตน้ จะกระทาได้ง่ายกว่าการปรับปรุ งซอฟต์แวร์ ให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมใหม่ อีกทั้ง
ผู ้พ ัฒ นายัง มี ค วามตื่ น ตัว มากกว่ า อี ก ด้ว ย ในการน าซอฟต์ แ วร์ เ ก่ า กลับ มาใช้ใ หม่ จ าเป็ นต้อ ง
ตรวจสอบและออกแบบคุ ณสมบัติของซอฟต์แวร์ ใหม่ โดยพิจารณานัยยะและความเสี่ ยงต่าง ๆ
สาหรับสิ่ งแวดล้อมใหม่ รวมถึงทดสอบซอฟต์แวร์ ใหม่อีกด้วย
5.4.3.10. กระจายผลิตภัณฑ์ ร่ ุ นทดสอบต่ อสาธารณะ
หลายบริ ษทั ใช้แนวทางการทดสอบผลิตภัณฑ์ท้ งั ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โดยการผลิ ตรุ่ น
ทดสอบหรื อที่เรี ยกว่ารุ่ นเบตา (Beta Version) ให้กลุ่มที่มีศกั ยภาพที่จะเป็ นลูกค้าหรื อผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์
ช่วยทดลองใช้ ซึ่ งเป็ นการนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ สาธารณะเพื่อทดสอบสภาพการใช้งานจริ ง ทางบริ ษทั
จะได้รับทราบข้อมูลป้ อนกลับจากผูท้ ดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อจากัด ข้อผิดพลาด หรื อปั ญหาซึ่ ง
ผูอ้ อกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบไม่ได้คานึ งถึ งมาก่อน ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับส่ วนเชื่ อมต่อกับ
ผูใ้ ช้หรื อการเชื่ อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผลการทางานบนระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นเก่าที่ทางบริ ษทั ไม่ได้
ทดสอบ เป็ นต้น นอกจากนี้ บางบริ ษทั ยังให้รางวัลแก่ผใู ้ ช้ที่คน้ หาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์เจออีก
ด้วย
5.4.3.11. มีทศั นคติทดี่ ีในการรับมือกับปัญหาหรื อข้ อผิดพลาด
กรณี ตวั อย่างที่ กล่ าวมาแล้วในบางกรณี แสดงให้เห็ นถึ งความพยายามที่ จะหลี ก เลี่ ย งไม่
ยอมรับปั ญหา ซึ่ งทาให้เรี ยนรู ้ปัญหาได้ชา้ และขยายปั ญหาให้ใหญ่โตขึ้นโดยไม่จาเป็ น ข้อผิดพลาด
และปั ญหาที่ ไ ม่ ค าดคิ ดในระบบและการดาเนิ นการเป็ นสิ่ งที่ หลี กเลี่ ยงไม่ ไ ด้ ผูเ้ กี่ ย วข้องทุ ก คน
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รวมถึ งผูบ้ ริ หารองค์กร ผูพ้ ฒั นาระบบ และผูใ้ ช้มีหน้าที่ร่วมกันที่จะสรรค์สร้ างบรรยากาศในการ
ทางานที่เปิ ดเผย การสื่ อสารอย่างซื่ อสัตย์ตรงไปตรงมา ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้เรี ยนรู ้ปัญหาได้
เร็ วขึ้นและสามารถจัดการกับปั ญหาได้ง่ายขึ้น
5.5. ประเด็นเกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และการตลาด
ประเด็นเรื่ องความเสี่ ยงและการส่ งเสริ มความปลอดภัยไม่ได้มีเพียงในเชิ งเทคนิ คหรื อการ
พัฒนาระบบเท่ า นั้น แต่ ย งั มี ใ นเชิ งกฎหมาย ระเบี ย บกฎเกณฑ์ และการตลาดอี ก ด้วย ดังแสดง
ต่อไปนี้
5.5.1. การรับรองสั ญญาโดยกฎหมาย
โดยส่ วนใหญ่แล้ว สัญญาที่กระทาขึ้นสาหรับการว่าจ้างหรื อซื้ อขายระบบคอมพิวเตอร์ ใน
ธุ รกิจต่าง ๆ มักจากัดการชดเชยที่เป็ นจานวนเงิ นและความรับผิดชอบของผูผ้ ลิ ตหรื อพัฒนาระบบ
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ทราบถึ งข้อเสี ยเปรี ยบนี้ เมื่อลงนามในสัญญา ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วมัก
ไม่กล่าวถึ งการชดเชยความสู ญเสี ยในกรณี ที่ระบบที่ได้รับไม่สอดคล้องกับความต้องการ ศาลมัก
ยืนยันผลการพิจารณาตามสัญญาซึ่ งถือเป็ นเรื่ องปกติ เนื่ องจากกลไกของกฎหมายรับรองสัญญาที่
กระทาขึ้นระหว่างบุคคลหรื อองค์กร
ในทางกลับกัน บางบริ ษทั ซึ่ งได้รับความเสี ยหายพยายามที่จะชดเชยความสู ญเสี ยของตน
โดยการกล่าวหาบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่วา่ จะมีมูลความจริ งหรื อไม่ โดยอ้างเรื่ องการฉ้อโกงและ
การหลอกลวงหรื อบิดเบือนความจริ ง
กฎหมายที่ดีท้ งั ในกรณี แพ่งและอาญาควรมีความชัดเจนและกระตุน้ ให้มีแรงจูงใจในการ
ผลิตระบบหรื อเทคโนโลยีที่ดี ส่ งเสริ มนวัตกรรม และเป็ นเครื่ องมือทางกฎหมายที่สาคัญในการเพิ่ม
ความน่ าเชื่ อถื อและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึ งส่ งเสริ มการป้ องกันความเป็ น
ส่ วนตัวและป้ องกันลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การเช่นเดียวกับในกรณี ของอุตสาหกรรมอื่น ๆ
5.5.2. การรับประกันคุณภาพ
การรั บ ประกันคุ ณภาพและการให้บ ริ ก ารหลัง การขายเป็ นแนวทางหนึ่ ง ในการรั บ รอง
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งแสดงถึงความรับผิดชอบของผูผ้ ลิตหรื อผูพ้ ฒั นาระบบคอมพิวเตอร์ และสร้างความ
เชื่ อถื อและมัน่ ใจให้แก่ผูใ้ ช้บริ การ การดาเนิ นการเพื่อประกันคุ ณภาพและให้บริ การหลังการขาย
อาจเป็ นได้ต้ งั แต่การแนะนาและตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบไปจนถึ งการเปลี่ยนชิ้ นส่ วน
อุปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้ แต่การรับประกันคุณภาพและการให้บริ การหลังการขายมีค่าใช้จ่ายซึ่ งผูซ้ ้ื อ
เป็ นผูร้ ับภาระเหล่านี้ เนื่ องจากผูข้ ายมักผนวกค่าบริ การไว้ในราคาขาย หรื ออาจแยกรายการให้ผซู ้ ้ื อ
พิจารณาเลือกจ่ายค่าบริ การเพิ่มเติมตามความสมัครใจ
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ผลิ ตภัณฑ์ที่ มี ก ารผลิ ต เป็ นจ านวนมากและราคาถู ก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ซอฟต์แวร์ ม ัก มี
ข้อตกลงในการซื้ อขายที่ระบุให้ผซู ้ ้ื อยอมรับการซื้ อผลิตภัณฑ์ตามสภาพโดยไม่รับแลกเปลี่ยนหรื อ
คืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้ อแบบออนไลน์ที่ผซู ้ ้ื อต้องคลิกเลือกยอมรับข้อตกลงการซื้ อขายทาง
อิ นเทอร์ เน็ ต ในบางครั้ งผูซ้ ้ื อไม่สามารถมัน่ ใจได้เลยว่าผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้ื อจะสามารถใช้การได้จริ ง
หรื อไม่ บางข้อตกลงยังห้ามไม่ให้ผใู ้ ช้วจิ ารณ์ซอฟต์แวร์ ต่อสาธารณะหรื อไม่สามารถฟ้องร้องได้อีก
ด้วย
มุมมองและความเห็ นในเรื่ องนี้ แบ่งเป็ นสองฝ่ ายคือ ผูท้ ี่สนับสนุ นการรับประกันคุ ณภาพ
โดยผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายผลิตภัณฑ์และฝ่ ายตรงข้าม ผูท้ ี่สนับสนุ นการรับประกันคุณภาพคาดหวังความ
รับผิดชอบจากผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายผลิตภัณฑ์และส่ งเสริ มให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า และเห็นว่ากฎหมาย
ควรคุม้ ครองและให้ความยุติธรรมแก่ผบู ้ ริ โภค เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคจ่ายเงินเพื่อซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ใช้การ
ได้ ฝ่ ายตรงข้ามกลับเห็ นว่าการรับประกันคุณภาพเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ท้ งั ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากทั้งในขั้นตอนการพัฒนา การทดสอบ และการรับประกัน บริ ษทั ขนาดเล็กจะ
ได้รับผลกระทบมากจนอาจต้องปิ ดกิจการในที่สุด ซึ่ งทาให้บริ ษทั ขนาดใหญ่ไม่มีคู่แข่งหรื อเกิดการ
ผูกขาดทางการค้าได้ ทาให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ นอกจากนี้
ความซับซ้อนของระบบมักทาให้การผลิตซอฟต์แวร์ที่ปราศจากข้อผิดพลาดเป็ นไปได้ยาก ผูบ้ ริ โภค
บางคนยินดีที่จะยอมรับข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ โดยแลกกับราคาที่ถูกลง
5.5.3. กฎเกณฑ์ ในการบังคับควบคุมการผลิตและการรับรองผลิตภัณฑ์ ทเี่ สี่ ยงต่ อความปลอดภัย
การใช้ค อมพิ วเตอร์ ค วบคุ ม ในงานประยุก ต์ที่ มีค วามเสี่ ย งอันตรายอาจก่ อให้เกิ ดความ
เสี ยหายที่ร้ายแรงได้ แต่การประกาศห้ามไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ในระบบเนื่ องจากมีความเสี่ ยงนั้นก็ดู
ไม่สมเหตุสมผลนัก หลายคนมีความเห็ นว่าการใช้คอมพิวเตอร์ ให้ประโยชน์ที่คุม้ ค่าและสามารถ
แลกกับความเสี่ ยงที่อาจเกิดความเสี ยหายดังกล่าวได้
คนส่ วนใหญ่มกั ไม่มีความรู ้ และความชานาญในการตัดสิ นเรื่ องความปลอดภัยและความ
น่าเชื่ อถือของระบบคอมพิวเตอร์ แม้มีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค แต่ก็ยงั เป็ นการยากที่ผบู ้ ริ โภคจะ
สามารถฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากผูผ้ ลิต นอกจากนี้การฟ้ องร้องดาเนิ นคดียงั มีค่าใช้จ่ายสู งอีกด้วย
ดังนั้น จึงควรที่จะป้ องกันดีกว่าแก้ไขปั ญหาในภายหลัง
ทางเลือกที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปคือการใช้กฎเกณฑ์บงั คับในการควบคุมการผลิต ซึ่ ง
รวมถึงข้อกาหนดเฉพาะในการทดสอบ และข้อกาหนดในการรับรองผลิตภัณฑ์โดยหน่วยงานของ
รั ฐ เช่ น เครื่ องหมายคุ ณภาพ มาตรฐานการผลิ ต การจัดอันดับผลิ ตภัณฑ์ เครื่ องหมายมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นต้น ตัวอย่างเช่ น เครื่ องหมายมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน
ไอเอสโอ (ISO หรื อ International Standardization and Organization) บริ ษัท จะต้อ งทดสอบ
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ผลิ ตภัณฑ์และจัดท าเอกสารจานวนมาก ก่ อนที่ จะได้รับ การรั บ รองจากหน่ วยงานของรั ฐ และ
สามารถขายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ได้
อย่างไรก็ตาม การใช้กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับในลักษณะดังกล่าวยังมีขอ้ ด้อยในทางปฏิบตั ิ เนื่ อง
ด้วยสาเหตุจากความล่าช้าและค่าใช้จ่ายในกระบวนการดาเนิ นงานเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ยงั สามารถถูกแทรกแซงได้ดว้ ยเรื่ องการเมือง บางบริ ษทั มีอิทธิ พล
โน้มน้าวการตัดสิ นใจต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ ษทั ขนาดใหญ่หรื อบรรษัทข้ามชาติ นอกจากนี้
พนัก งานเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐและผูอ้ อกกฎเกณฑ์ข ้อบังคับ ต่ าง ๆ อาจระมัดระวัง และเข้มงวดมาก
เกิ นไป จนกระทัง่ ทาให้ก ระบวนการต่า ง ๆ ติ ดขัด เนื่ องด้วยเกรงความเสี ย หายที่ จะตามมาจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ทางหน่ วยงานรับรอง ทั้งนี้ ความสู ญเสี ยในชี วิตและทรัพย์สินที่เกิ ดขึ้นจากความล่ าช้า
หรื อความล้มเหลวในการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่มกั ไม่ชดั เจน ไม่เป็ นที่เปิ ดเผย หรื อไม่ค่อยจะได้รับ
ความสนใจจากสาธารณชน ในทานองเดี ยวกันกับกรณี ของกฎหมาย การมีมาตรฐานในการออก
ใบรับรองที่เข้มงวดเกินไป อาจขัดขวางความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ
ได้ จึงเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนที่จะดาเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างการดาเนิ นงานตามมาตรฐาน
และผลกาไรของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ในทางกลับกัน บริ ษทั ต่าง ๆ ที่คิดว่าผลิตภัณฑ์ของตนผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว อาจลด
ความพยายามและการลงทุนในเรื่ องความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ลง โดยส่ วนใหญ่แล้ว ผูใ้ ช้งาน
ผลิตภัณฑ์มกั เป็ นผูก้ าหนดมาตรฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะส่ งเสริ มความ
ต้องการของลู กค้าหรื อทาให้ลูกค้าพึงพอใจมากกว่าที่จะทาตามมาตรฐานหรื อความต้องการของ
รัฐบาล
5.5.4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรเฉพาะทาง
ประเด็ น เรื่ อ งการออกใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ส าหรั บ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางด้า น
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ น้ นั ยังไม่มีขอ้ ยุติ ในประเทศไทยนั้น สาขา
วิช าชี พ วิศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ เป็ นสาขาหนึ่ ง ที่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พไม่ ต้องมี ใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรหรื อที่เรี ยกกันว่าใบกว. ทั้งที่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ส่วน
ใหญ่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พจะต้องมีใบอนุ ญาตดังกล่าวจึงจะสามารถทางานได้ และสภาวิศวกรยังได้
กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิวชิ าชีพ (Code of Practice) เฉพาะทางเพิม่ เติมเป็ นเรื่ องๆอีกด้วย
โดยปกติ แล้ว ในการให้ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พนั้น ผูข้ อใบอนุ ญาตจะต้องผ่า นการ
อบรมเฉพาะทางและการทดสอบความสามารถ นอกจากนี้ ยงั พิจารณาถึ งจรรยาบรรณและการ
พัฒนาความรู ้ และทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ ยวข้องอี กด้วย โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อป้ องกันการสร้ างหรื อ
พัฒนางานที่ดอ้ ยคุณภาพหรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
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อย่ า งไรก็ ต าม การก าหนดปริ ญ ญาหรื อ การผ่ า นการอบรมเฉพาะทางในการออกใบ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พนั้น ในทางหนึ่ งก็อาจเป็ นการกีดกันผูท้ ี่มีทรัพย์น้อย ขัดขวางไม่ให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ ลดจานวนผูท้ ี่มีความสามารถเฉพาะทาง ทั้งยังเป็ นการพยุงให้ราคาของงานหรื อบริ การ
จากผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตสู งกว่าที่ควรและเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตสามารถกาหนดรายได้
ของตนเองสู งขึ้นโดยไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่ องคุณภาพจากผูใ้ ห้บริ การอื่นแต่อย่างใด บางคนยัง
เห็นว่าเป็ นการลดทอนสิ ทธิ เสรี ภาพในการทางานอีกด้วย
ในปั จ จุ บ ัน นี้ นอกเหนื อ จากการประสาทปริ ญ ญาทางด้า นวิ ช าชี พ คอมพิ ว เตอร์ โ ดย
สถาบันการศึ กษาต่าง ๆ ซึ่ งมี หลากหลายมาตรฐาน ได้มีความพยายามจากหลายหน่ วยงานที่ จะ
ทดสอบมาตรฐานความรู ้ และให้ประกาศนี ย บัตรรับรองความรู ้ ทางด้านวิช าชี พ เฉพาะทาง เช่ น
ประกาศนี ยบัตรที่อิงผลิ ตภัณฑ์ เช่ น การโปรแกรมภาษาจาวา ประกาศนี ยบัตรของไมโครซอฟต์
เป็ นต้น และประกาศนี ยบัตรที่ไม่อิงผลิตภัณฑ์ เช่น มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE หรื อ Information
Technology Professional Examination) ซึ่ งจัดสอบโดย ส านัก งานรั ฐบาลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (สรอ.)
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารร่ วมกับสถาบันวิทยาการ
ส านัก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เป็ นต้น ใบประกาศนี ยบัตรเหล่านี้ สามารถใช้ประกอบการสมัครงานและเรี ยกค่าแรงที่
สู งขึ้นได้
5.5.5. การแสดงความรับผิดชอบ
ในปี ค.ศ. 1994 อาจารย์ประจาวิทยาลัยลิ นเบิร์ก (Lynchburg College) พบข้อผิดพลาดที่
เรี ยกว่าเพนเทียมเอฟดิฟ (Pentium FDIV) ในหน่วยประมวลผลทางคณิ ตศาสตร์ อินเทลพีไฟว์ (Intel
P5) ของบริ ษทั อินเทล (Intel) คานวณการหารเลขทศนิ ยมผิดพลาดไปเล็กน้อย เนื่ องจากการลื ม
ป้อนข้อมูลบางรายการในตารางค้นหาที่ใช้โดยอัลกอริ ทึมดาเนินการหารแบบดิจิทลั
แม้วา่ จะมีโอกาสน้อยมากที่จะพบข้อผิดพลาดดังกล่าวในทางปฏิบตั ิ ซึ่ งโดยนิ ตยสารไบต์
(Byte Magazine) ประเมินว่าเป็ นหนึ่ งในเก้าพันล้าน และหลายคนอาจคิดว่าเป็ นความผิดพลาดที่ไม่
น่าจะมีอนั ตรายใด ๆ ข้อผิดพลาดดังกล่าวได้รับการตรวจสอบยืนยันและรับรองจากอีกหลายคน
มีรายงานพบว่าบริ ษทั อินเทลได้รับทราบถึงปั ญหาดังกล่าวก่อนแล้วตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 1994
ภายหลังจากการทดสอบหน่วยประมวลผลทางคณิ ตศาสตร์ ดงั กล่าวในแกนพีซิกซ์ (P6 Core) ซึ่ งใช้
ในชิ ปเพนเทียมโปร (Pentium Pro) ในขั้นแรกบริ ษทั อินเทลรับเปลี่ ยนคืนชิ ปเฉพาะรายที่สามารถ
พิสูจน์ได้วา่ พบความเสี ยหายในชิปจริ ง โดยให้เหตุผลว่าปั ญหาดังกล่าวไม่ร้ายแรงและไม่กระทบต่อ
ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ แต่บริ ษทั อิ นเทลได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ อย่างหนัก บริ ษทั ต่าง ๆ รวมถึ ง บริ ษ ทั
ไอบีเอ็มซึ่ งผลิ ตไมโครโปรเซสเซอร์ แข่งขันกับบริ ษทั อินเทลในขณะนั้นก็เข้าร่ วมวิจารณ์ ดว้ ย ใน
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ที่สุดทางบริ ษทั ได้แสดงความรับผิดชอบโดยการเรี ยกคืนชิ ปดังกล่าวและเปลี่ ยนชิ ปใหม่ที่ทางาน
ถู กต้องให้แก่ ลูกค้าทั้งหมด ผลปรากฏว่าผูส้ นใจที่ จะเปลี่ ย นคื นชิ ป ดังกล่ าวมี จานวนไม่มาก แต่
บริ ษทั อินเทลกลับสู ญเสี ยรายได้ไปเป็ นจานวนมาก
ความกดดันในการแข่งขันทางธุ รกิ จอาจเป็ นเหตุ ผลให้บริ ษทั ต่าง ๆ ออกผลิ ตภัณฑ์เพื่ อ
จาหน่ ายเร็ วกว่ากาหนด ออกผลิ ตภัณฑ์ที่ยงั มีขอ้ ผิดพลาดหรื อยังไม่ได้ทดสอบโดยสมบูรณ์ หรื อ
คุณภาพของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ไม่คงที่
ความล้มเหลวในการบริ หารจัดการข้อผิดพลาดเหล่านี้ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถรักษาชื่ อเสี ยง
และคงความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าได้ ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ที่ฉลาดจะเข้าใจและให้ความสาคัญกับความพึง
พอใจของลู ก ค้า บริ ษ ทั ที่ ดีและมี ชื่ อ เสี ย งมัก มี น โยบายในด้า นจรรยาบรรณในการแสด งความ
รับผิดชอบต่อความเสี ยหาย เช่ น ในกรณี ที่พบข้อผิดพลาดหรื อความเสี ยหายในสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์
หรื อบริ การ ก็จะเปลี่ ยนสิ นค้าตัวใหม่ให้ หรื อจ่ายค่าชดเชยหรื อค่าเสี ยหายให้แก่ลูกค้า เป็ นต้น ซึ่ ง
เป็ นกลยุทธทางการตลาดที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั บริ ษทั
5.5.6. การประกันภัย
กลไกทางการตลาดอีกกลไกหนึ่ ง คือการประกันภัย บริ ษทั ประกันภัยจะเรี ยกค่าประกันภัย
ของระบบหรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอัตราที่สูงขึ้นหากบริ ษทั ที่มีประวัติความล้มเหลวในการทดสอบ
หรื อควบคุมคุ ณภาพ และจะประเมินบริ ษทั หรื อธุ รกิ จที่มีระบบสารองว่ามีความน่าเชื่ อถื อ เช่น ใน
ธุ รกิจที่ความต่อเนื่ องในการให้บริ การมีความสาคัญ ซึ่ งอาจเป็ นธนาคาร โรงพยาบาล หรื อธุ รกิ จที่
ขึ้นอยูก่ บั การสื่ อสารระบบออนไลน์ บริ ษทั ที่ให้ความสาคัญกับความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงาน มัก
มีระบบสื่ อสารสารองซึ่ งพร้อมที่จะปรับไปยังระบบสื่ อสารอื่นทันที่ พบความล้มเหลว เช่ น การมี
หลายช่องทางในการสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
5.5.7. การร้ องเรียนเกีย่ วกับสิ นค้ าและบริการและการรวมตัวของผู้บริโภค
ในปั จจุบนั มีหนังสื อ นิ ตยสาร และเว็บไซต์จานวนมากมายที่ให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การแก่
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวอาจมาจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การเอง หรื ออาจเป็ นข้อมูลจากกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งรวมตัวกันเพื่อให้ขอ้ มู ลแนะนาและวิจารณ์ สินค้าและบริ การในกลุ่มออนไลน์ต่าง ๆ
หลายบริ ษทั รั บแจ้งข้อมู ลร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การของตน ผูบ้ ริ โภคสามารถแจ้งหรื อ
ปรึ กษาสานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในกรณี ที่พบความไม่เป็ นธรรม
5.6. ตัวอย่างกฎหมายเกีย่ วกับความเสี่ ยงและความปลอดภัยในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างกฎหมายเกี่ ย วกับความเสี่ ยงและความปลอดภัยในเทคโนโลยีและผลิ ตภัณฑ์ มี
ดังต่อไปนี้

277

5.6.1. พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการคุ้ มครอง
ผู้บริโภค ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541
กฎหมายคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โภคที่ มี ห น้ า ที่ คุ้ ม ครองสิ ทธิ ของผู ้ บ ริ โภคโดยตรง คื อ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้กาหนดให้ผบู ้ ริ โภคมีสิทธิ ที่จะได้รับความคุม้ ครองตาม
กฎหมาย 5 ประการดังนี้
มาตรา 4 ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิได้รับความคุม้ ครองดังต่อไปนี้
(1) สิ ทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
(2) สิ ทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การ
(3) สิ ทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ
(3 ทวิ) สิ ทธิที่จะได้รับความเป็ นธรรมในการทาสัญญา
(4) สิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย
เมื่อผูบ้ ริ โภคถูกละเมิดสิ ทธิหรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากผูป้ ระกอบธุรกิจ เนื่องจากการใช้สินค้าหรื อ
บริ การ ผูบ้ ริ โภคสามารถร้องเรี ยนได้ที่สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
ได้รับแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนแล้ว ทางสานักงานก็จะเรี ยกให้คู่กรณี มาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทและชดใช้
ค่าเสี ยหาย หากไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยตกลงกันได้คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคก็มีอานาจในการดาเนิ นคดี
แทนผูบ้ ริ โภค เพื่อฟ้องเรี ยกทรัพย์สินหรื อค่าเสี ยหายให้แก่ผบู ้ ริ โภคที่ถูกละเมิดสิ ทธิ จากการใช้สินค้าและการรับ
บริ การ โดยผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดาเนินคดีแต่อย่างใด

5.6.2. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มีสาระที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบท
นี้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 3
“มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อกาหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างเกี่ยวกับ
(1) จาพวก แบบ รู ปร่ าง มิติ การทา เครื่ องประกอบ คุณภาพ ชั้น ส่ วนประกอบความสามารถ ความ
ทนทาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(2) วิธีทา วิธีออกแบบ วิธีเขียนรู ป วิธีใช้วตั ถุที่จะนามาทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และความปลอดภัยอัน
เกี่ยวกับการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(3) จาพวก แบบ รู ปร่ าง มิติของหี บห่ อหรื อสิ่ งบรรจุชนิ ดอื่น รวมตลอดถึงการทาหี บห่ อหรื อสิ่ งบรรจุ
ชนิดอื่น วิธีการบรรจุ หุม้ ห่อหรื อผูกมัด และวัตถุที่ใช้ในการนั้นด้วย
(4) วิ ธี ท ดลอง วิ ธี วิ เ คราะห์ วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บ วิ ธี ต รวจ วิ ธี ท ดสอบ และวิ ธี ชั่ง ตวง วัด อัน เกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(5) คาเฉพาะ คาย่อ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย สี เลขหมาย และหน่ วยที่ ใช้ในทางวิชาการอันเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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(6) ข้อกาหนดรายการอย่างอื่นอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรี ประกาศหรื อตามพระ
ราชกฤษฎีกา
มาตรา 16 ภายใต้บงั คับมาตรา 25 ผูใ้ ดทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศกาหนดมาตรฐานแล้ว จะ
แสดงเครื่ องหมายมาตรฐานกับผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ตอ้ งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและได้รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 17 เพื่อความปลอดภัย หรื อเพื่อป้ องกันความเสี ยหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรื อแก่กิจการ
อุตสาหกรรมหรื อเศรษฐกิจของประเทศ จะกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิ ดใดต้องเป็ นไปตามมาตรฐานก็
ได้

5.6.3. พระราชบัญญัติความรับผิดต่ อความเสี ยหายทีเ่ กิดขึน้ จากสิ นค้ าทีไ่ ม่ ปลอดภัย พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มี
สาระที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทนี้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ผูเ้ สี ยหาย” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายอันเกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
“ความเสี ยหาย” หมายความว่า ความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่วา่ จะเป็ นความเสี ยหายต่อ
ชีวติ ร่ างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรื อทรัพย์สิน ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสี ยหายต่อตัวสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น
“ความเสี ยหายต่อจิ ตใจ” หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว ความวิตก
กังวล ความเศร้าโศกเสี ยใจ ความอับอาย หรื อความเสี ยหายต่อจิตใจอย่างอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
“สิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย” หมายความว่า สิ นค้าที่ ก่อหรื ออาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็ น
เพราะเหตุจากความบกพร่ องในการผลิตหรื อการออกแบบ หรื อไม่ได้กาหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คาเตือน หรื อ
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อกาหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรื อไม่ชดั เจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงสภาพของสิ นค้า
รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสิ นค้าอันพึงคาดหมายได้
มาตรา 5 ผูป้ ระกอบการทุ กคนต้องร่ วมกันรั บผิดต่อผูเ้ สี ยหายในความเสี ยหายที่ เกิ ดจากสิ นค้าที่ ไม่
ปลอดภัย และสิ นค้านั้นได้มีการขายให้แก่ผบู ้ ริ โภคแล้ว ไม่วา่ ความเสี ยหายนั้นจะเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อของผูป้ ระกอบการหรื อไม่ก็ตาม
มาตรา 7 ผูป้ ระกอบการไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสี ยหายอันเกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย หากพิสูจน์ได้วา่
(1) สิ นค้านั้นมิได้เป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
(2) ผูเ้ สี ยหายได้รู้อยูแ่ ล้วว่าสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย หรื อ
(3) ความเสี ยหายเกิดขึ้นจากการใช้หรื อการเก็บรักษาสิ นค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คาเตือน
หรื อข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่ผปู ้ ระกอบการได้กาหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว
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มาตรา 8 ผูผ้ ลิตตามคาสั่งของผูว้ า่ จ้างให้ผลิตไม่ตอ้ งรับผิดหากพิสูจน์ได้วา่ ความไม่ปลอดภัยของสิ นค้า
เกิดจากการออกแบบของผูว้ า่ จ้างให้ผลิตหรื อจากการปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูว้ า่ จ้างให้ผลิตทั้งผูผ้ ลิตไม่ได้คาดเห็น
และไม่ควรจะได้คาดเห็นถึงความไม่ปลอดภัย
ผูผ้ ลิตส่ วนประกอบของสิ นค้าไม่ตอ้ งรับผิดหากพิสูจน์ได้วา่ ความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าเกิ ดจากการ
ออกแบบหรื อการประกอบหรื อการกาหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คาเตือน หรื อการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าของผูผ้ ลิต
สิ นค้านั้น
มาตรา 9 ข้อตกลงระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูป้ ระกอบการที่ ได้ทาไว้ล่วงหน้าก่ อนเกิ ดความเสี ยหายและ
ประกาศหรื อคาแจ้งความของผูป้ ระกอบการ เพื่อยกเว้นหรื อจากัดความรับผิดของประกอบการต่อความเสี ยหาย
อันเกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย จะนามาอ้างเป็ นข้อยกเว้นหรื อจากัดความรับผิดไม่ได้
มาตรา 11 นอกจากค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ศาลมีอานาจกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ค่าเสี ยหายสาหรับความเสี ยหายต่อจิตใจอันเป็ นผลเนื่ องมาจากความเสี ยหายต่อร่ างกายสุขภาพ หรื อ
อนามัยของผูเ้ สี ยหาย และหากผูเ้ สี ยหายถึงแก่ความตาย สามี ภริ ยา บุพการี หรื อผูส้ ื บสันดานของบุคคลนั้นชอบที่
จะได้รับค่าเสี ยหายสาหรับความเสี ยหายต่อจิตใจ
(2) หากข้อเท็จจริ งปรากฏว่าผูป้ ระกอบการได้ผลิต นาเข้า หรื อขายสิ นค้าโดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าสิ นค้านั้นเป็ น
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย หรื อมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรื อเมื่อรู ้วา่ สิ นค้าไม่ปลอดภัยภายหลัง
จากการผลิต นาเข้า หรื อขายสิ นค้านั้นแล้วไม่ดาเนิ นการใด ๆ ตามสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย ให้
ศาลมีอานาจสั่งให้ผปู ้ ระกอบการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจานวนค่าสิ นไหมทดแทนที่
แท้จริ งที่ ศาลกาหนดได้ตามที่ศาลเห็ นสมควร แต่ไม่เกิ นสองเท่าของค่าสิ นไหมทดแทนที่แท้จริ งนั้น ทั้งนี้ โดย
คานึ งถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสี ยหายที่ผเู ้ สี ยหายได้รับ การที่ผปู ้ ระกอบการรู ้ถึงความไม่
ปลอดภัย ของสิ น ค้า ระยะเวลาที่ ผู ้ป ระกอบการปกปิ ดความไม่ ป ลอดภัย ของสิ น ค้า การด าเนิ น การของ
ผูป้ ระกอบการเมื่อทราบว่าสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผูป้ ระกอบการได้รับ สถานะทาง
การเงินของผูป้ ระกอบการ การที่ผปู ้ ระกอบการได้บรรเทาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผเู ้ สี ยหายมีส่วน
ในการก่อให้เกิดความเสี ยหายด้วย

5.6.4. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2555
กล่าวไว้ดงั นี้
มาตรา 4
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน” หมายความว่า การกระทาหรื อสภาพ
การทางานซึ่ งปลอดจากเหตุอนั จะทาให้เกิ ดการประสบอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย จิ ตใจ หรื อสุ ขภาพอนามัยอัน
เนื่องจากการทางานหรื อเกี่ยวกับการทางาน
มาตรา 6 ให้นายจ้างมีหน้าที่ จดั และดูแลสถานประกอบกิ จการและลูกจ้างให้มีสภาพการทางานและ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างมิ
ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย จิตใจ และสุ ขภาพอนามัย ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่ วมมือกับนายจ้าง
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ในการดาเนินการและส่งเสริ มด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ

5.7. แบบฝึ กหัด
5.7.1. คาถามท้ายบท
1) จงระบุลกั ษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ที่ จะทาให้ เกิ ดความเครี ย ดหรื อความล้า
เนื่องจากการเกร็ งหรื อใช้งานคอมพิวเตอร์ ในท่าทางเดิมซ้ าๆกันเป็ นเวลานาน
2) จงระบุอาชีพที่มกั มีปัญหาเรื่ องความเครี ยดหรื อความล้าเนื่องจากการเกร็ งหรื อใช้
งานคอมพิวเตอร์ ในท่าทางเดิมซ้ าๆกันเป็ นเวลานาน
5.7.2. อภิปราย
1) จงอธิ บายว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่กระทาการคูณตัวเลขจานวนเต็มสองจานวน
และเก็บผลลัพธ์เอาไว้ในตัวแปรแบบเลขจานวนเต็ม จะให้ค่าที่ถูกต้องเสมอไปหรื อไม่ อย่างไร
2) ชายคนหนึ่ งสมัครงานที่ร้านค้าหลายแห่ งและถู กปฏิ เสธมาทุกครั้ง จนกระทัง่ ใน
ภายหลังได้ทราบว่าชื่ อของตนเองปรากฏในรายชื่ อขโมยในฐานข้อมู ลที่ ร้า นค้าใช้ใ นการกรอง
ผูส้ มัค รเข้า ท างาน โดยขโมยตัวจริ งแอบอ้างหลัก ฐานระบุ ตวั ตนจากกระเป๋ าของบุ คคลอื่ น จง
อภิปรายว่าเหตุการณ์ เช่นนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อ 30 ปี ก่อนหรื อไม่ เพราะเหตุใด หากชายดังกล่าวฟ้ องร้ อง
เรี ยกค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ที่ จดั เก็บข้อมู ลที่ ร้านค้าใช้ในการกรองผูส้ มัค ร จงอภิ ปรายว่าเขาจะมี
โอกาสชนะคดีหรื อไม่ เพราะเหตุใด
3) สมมติ ว่า คุ ณ รั บ ผิ ด ชอบในการจัด จ้า งคนขับ รถให้ ก ับ บริ ษ ัท ขนส่ ง สิ น ค้า ด้ว ย
รถบรรทุกแห่ งหนึ่ ง และตารวจให้ขอ้ มูลรายการรายชื่ อสาหรับเฝ้ าระวังผูก้ ่อการร้ ายแก่บริ ษทั จง
พัฒนานโยบายในการใช้งานรายการรายชื่อดังกล่าว
4) สมมติ ว่ า คุ ณ อยู่ ใ นคณะที่ ป รึ กษาในการออกแบบระบบเลื อ กตั้ง ที่ ใ ช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ ในการลงคะแนนทั้งหมด โดยผูล้ งคะแนนจะลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งด้วยคอมพิวเตอร์
ณ สถานที่เลือกตั้ง จงอภิปรายว่าสิ่ งที่พึงพิจารณาในการออกแบบดังกล่าวมีอะไรบ้าง
5) อุปกรณ์ฉีดยาแบบใช้เครื่ องสู บควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หลายรุ่ นหลายแบบ
ที่ใช้งานในทางการแพทย์ทวั่ โลกมีขอ้ บกพร่ องคือแผงแป้ นกดแข็งซึ่ งทาให้แป้ นพิมพ์เด้ง เมื่อผูใ้ ช้
ป้ อนข้อมูลปริ มาณยาโดยการกดแป้ นพิมพ์ทาให้การกดหนึ่ งครั้งให้ค่าบันทึกตัวเลขซ้ าสองครั้ง เช่น
กด 1 จะได้ 11 ซึ่ งทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาเกินขนาดได้ ก่อนปี ค.ศ. 2000 บริ ษทั ได้รับการเตือนถึงปั ญหา
ดังกล่าว ในปี ค.ศ. 2006 องค์การอาหารและยาได้หยุดการผลิ ตอุปกรณ์ฉีดยาดังกล่าว และเรี ยกคืน
อุปกรณ์ จงอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าไม่ถูกต้องในกรณี น้ ี
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6) หลังจากเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ ของธนาคารหลัก
พนักงานของบริ ษทั ลืมที่จะป้ อนคาสั่งจานวนหนึ่ ง ทาให้รายการฝากเงิ นประมาณกว่าล้านรายการ
ไม่ได้ถูกส่ งออกไปยังบัญชี ของลูกค้าจนกระทัง่ อีกวันหนึ่ ง จงระบุผลที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาด
ในครั้งนี้ และหากคุ ณเป็ นประธานของธนาคาร คุ ณจะกล่าวในสารแจ้งข่าวถึ งลู กค้าของธนาคาร
อย่างไร
7) จงอภิปรายวิเคราะห์ความเสี่ ยงและแนวปฏิ บตั ิเพื่อความปลอดภัยของกิ จกรรมที่
ไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คอมพิ ว เตอร์ ที่ รู้ จ ัก เปรี ย บเที ย บความคล้า ยคลึ ง กับ ความเสี่ ย งที่ เ พบในระบบ
คอมพิวเตอร์
8) จงอภิปรายปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง
และความปลอดภัยในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9) โรงงานแห่ งหนึ่ งมีพ้ืนที่ซ่ ึ งทางานโดยหุ่ นยนต์ท้ งั หมด และมีร้ ัวล้อมรอบ คนงาน
ไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าไปในพื้นที่ดงั กล่าวในขณะที่หุ่นยนต์กาลังทางาน เมื่อมีคนเปิ ดรั้วระบบจะ
ตัดไฟฟ้ าที่ จ่ายให้กบั หุ่ นยนต์เพื่อหยุดการทางาน คนงานคนหนึ่ งกระโดดเข้า ไปในรั้ วเพื่ อซ่ อม
หุ่ นยนต์ที่ ก าลัง ท างานผิดพลาด หุ่ นยนต์อีก ตัวหนึ่ ง ที่ นาชิ้ นส่ วนส่ ง ให้ก ับ หุ่ นยนต์ดัง กล่ า วตรึ ง
คนงานคนนั้นเข้ากับเครื่ องยนต์เครื่ องหนึ่ งจนถึงแก่ความตาย สมมติวา่ คุณเป็ นคณะกรรมการที่เข้า
สารวจกรณี น้ ี และเขียนรายงาน จงพิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย และอภิปราย
ความรับผิดชอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
5.7.3. การบ้ าน
1)
จงค้นคว้าเพื่อยกตัวอย่างกรณี อื่นที่เกี่ยวข้องกับการนาซอฟต์แวร์ เก่ากลับมาใช้ใหม่
ที่ก่อให้เกิดปั ญหาร้ายแรงนอกเหนือจากกรณี ตวั อย่างในบทนี้
2)
จงค้น คว้า เพื่ อ อธิ บ ายและเสนอแนะแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาความเมื่ อ ยล้า และ
ผลกระทบอื่น ๆ ต่อดวงตา อันเนื่องมาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็ นระยะเวลานาน
3)
จงค้นคว้าเพื่ออธิ บายและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาและผลกระทบต่าง ๆ ต่อ
ส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย อันเนื่องมาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็ นระยะเวลานาน
4)
จงค้นคว้าเพื่ออธิ บายและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาและผลกระทบต่าง ๆ ต่อ
สมองและสุ ขภาพจิต อันเนื่องมาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็ นระยะเวลานาน
5)
สมมติว่าคุ ณเป็ นผูด้ ู แลการจราจรของเทศบาลเมืองแห่ งหนึ่ ง ได้รับมอบหมายให้
จัดซื้ อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมไฟจราจร โดยจุดประสงค์หลักคือการปรับเวลาการเปิ ด
ปิ ดไฟเพื่อควบคุมการจราจรในช่ วงเวลาเร่ งด่วน และในช่วงเหตุการณ์ พิเศษต่าง ๆ จงอภิปรายถึง
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ความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น และเทคนิ คหรื อข้อกาหนดคุ ณลักษณะที่จาเป็ นในการดาเนิ นการเกี่ ยวกับ
ความปลอดภัย
6)
สมมติวา่ คุณรับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุม
เครื่ องเล่นโรลเลอร์ โคสเตอร์ (Roller Coaster) หรื อรถไฟเหาะที่ไม่มีหลังคาบนรางที่แคบและสู งชัน
ในสวนสนุ ก เซ็ นเซอร์ จะระบุว่าที่ นงั่ ใดมีผูน้ งั่ หรื อไม่ และซอฟต์แวร์ จะพิจารณาน้ าหนักและจัด
สมดุล ระบบจะควบคุมความเร็ วและเวลาในแต่ละรอบ ทางสวนสนุ กต้องการระบบที่ควบคุ มการ
เคลื่อนที่แต่ละรอบโดยอัตโนมัติ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ผคู ้ วบคุม จงแสดงรายการที่ควรพิจารณาใน
เรื่ องความปลอดภัยของระบบ มุมมองต่าง ๆ ในการพัฒนา ประเด็นทางเทคนิ ค และคาสั่งที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนระบบ
7)
ในเรื อยิงจรวดขีปนาวุธของกองทัพเรื อ ผูช้ านาญการป้ อนค่าศูนย์ให้กบั โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ปรับวาล์วเปิ ดปิ ดเชื้ อเพลิง ทาให้เกิดกรณี การหารด้วยศูนย์และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ท้องถิ่ น (Local Area Network หรื อ LAN) ของทั้งเรื อล่ม ทาให้เรื อต้องหยุดอยู่กบั ที่เป็ นเวลาเกื อบ
สามชั่วโมง จงวิเคราะห์ และอภิ ปรายความผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้นและความรั บผิดชอบของผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ ย วข้องทั้ง หมด นับ ตั้ง แต่ ผูช้ านาญการที่ ป้อนค่ า ศู นย์ โปรแกรมเมอร์ บริ ษ ทั ซอฟต์แวร์ ที่ขาย
ซอฟต์แวร์ บริ หารเครื อข่ าย และกัปตันผูค้ วบคุ ม เรื อ และนาเสนอแนวทางการปฏิ บ ตั ิ เพื่ อแก้ไ ข
ปั ญหาดังกล่าว
8)
จงพิจารณาอภิปรายและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในสถานการณ์ต่อไปนี้ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานที่ ดู แ ลทางด่ ว นเก็ บ บัน ทึ ก ข้อ มู ล รถที่ แ จ้ง ว่ า ถู ก ขโมย โดยไม่ มี
กระบวนการปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลให้ทนั สมัยเมื่อได้รับรถที่ถูกขโมยกลับคืนมา ระบบยังคงบันทึก
รายการรถดังกล่าวเป็ นเวลาอีกหลายปี หลังจากที่เจ้าของรถได้รับรถกลับคืนและขายไปแล้ว ตารวจ
ทางด่ วนตรวจพบรถดังกล่ าวและยิงเจ้าของรถคนใหม่เสี ยชี วิต โดยเข้าใจผิดว่ารถถู กขโมยและ
คนขับมีพฤติกรรมน่าสงสัย
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บทที่ 6 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
บทนี้ ก ล่ า วถึ ง อาชญากรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ คอมพิ ว เตอร์ รวมถึ ง การบุ ก รุ ก ปลอมแปลง
ดัดแปลง ทาลาย ทาให้เสี ยหาย การปล่อยไวรัสและหนอน การส่ งอีเมลที่ไม่ได้รับเชิญ การข่มขู่ การ
โกง ยักยอก ก่อวินาศกรรม และการขโมยอัตลักษณ์ การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ และการ
กาหนดมาตรฐาน ขอบเขตทางจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในเรื่ องต่าง ๆ ข้ออ้างต่าง ๆ ของผูท้ ี่ก่อ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แนวทางการป้ องกัน การสื บสวนและสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ในรู ปแบบต่าง ๆ
6.1. แนะนาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
อาชญากรรมในยุคต่าง ๆ ในอดีต มีอุบายหรื อเล่ห์ต่าง ๆ การหลอกลวงและสร้างเรื่ อง การ
ปลอมแปลง การฉ้อโกง การลักทรัพย์ และจารกรรม เป็ นต้น แม้เครื่ องมื อหรื อสิ่ ง อานวยความ
สะดวกในยุคต่าง ๆ จะแตกต่างกัน เช่ น จากมี ดเป็ นปื น หรื อจากม้าเป็ นรถยนต์ แต่ลกั ษณะของ
อาชญากรรมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่ทว่าการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ทาให้
สามารถประกอบอาชญากรรมได้อย่างแยบยลและล้ าลึ กขึ้ น และส่ งผลกระทบที่กว้างขวางและ
รุ น แรงได้ม ากกว่ า อาชญากรสามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพารู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่อ ย่ า ง
แพร่ หลายในปั จจุ บนั ในการก่ ออาชญากรรม เช่ น การบุ กรุ กเข้าไปในระบบหรื อฐานข้อมู ล ของ
โรงเรี ยน องค์กร หรื อหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่ งสามารถส่ งผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การ
เล่นตลกพิเรนด้วยความคะนอง การยักยอกทรัพย์จานวนมหาศาล ดังเช่ นในการยักยอกฉ้อฉลเงิน
จากเจ้าของบริ ษทั หรื อผู ว้ ่าจ้างโดยสามารถแก้ไขตัวเลขทางบัญชี ได้อย่างง่ ายดายด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การปิ ดบริ การที่สาคัญในระบบคอมพิวเตอร์ อาจส่ งผลกระทบต่อชี วิตและทรัพย์สิน
ได้
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตช่ วยให้เราทากิ จกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็
เอื้ อให้อาชญากรสามารถประกอบกิ จกรรมที่ ผิดกฎหมายต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้ นเช่ นกัน แต่ยากแก่ การ
ตรวจพบ อีกทั้งยังส่ งผลกระทบที่กว้างขวางและรุ นแรงกว่าอาชญากรรมในลักษณะเดียวกันที่ไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ เช่ น ในอดี ตการขโมยกระเป๋ าสตางค์ซ่ ึ งมีเพียงเงินสดและบัตรประจาตัวประชาชน
แบบเก่ามีผลกระทบน้อยกว่าการขโมยกระเป๋ าสตางค์ในปั จจุบนั ซึ่งอาจมีบตั รเครดิต บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อสิ่ ง ที่ ใ ช้ระบุ ตวั ตนในเชิ งดิ จิท ลั ต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถสร้ า งความเสี ยหายได้มากกว่า
เนื่องจากในปัจจุบนั มีการนาสิ่ งที่ใช้ระบุตวั ตนไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางกว่าในอดีตมาก
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6.1.1. ลักษณะความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ทางเทคนิคและกายภาพ
โดยเทคนิ คและทางกายภาพแล้ว อาชญากรอาจกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้ 3
ลักษณะ คือ
1) กระทาแก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งอาจเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดี ยว หรื อ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ หรื อระบบอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบรักษา
ความปลอดภัย หรื อโครงสร้างพื้นฐานสาธารณู ปโภคต่าง ๆ
2) กระทาแก่ ระบบเครื อข่ ายที่ใช้ ในการติดต่ อสื่ อสาร ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย
ต่อระบบการสื่ อสารรู ปแบบต่าง ๆ เช่น เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์ เน็ต ระบบอีเมล หรื อ
โทรศัพท์ เป็ นต้น
3) กระท าต่ อ ระบบข้ อ มู ล โดยที่ อ าชญากรอาจเจาะเข้า ไปในระบบฐานข้อ มู ล
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ขโมยข้อมูลบัตรเครดิต หรื อปรับปรุ งบัญชีธนาคาร เป็ นต้น
ในปั จจุบนั ข้อมูลต่าง ๆ ถู กทาให้อยูใ่ นรู ปแบบดิจิทลั และจัดเก็บลงในอุปกรณ์ที่อ่านด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ มากขึ้ น เนื่ องจากการสร้ าง ส่ ง หรื อเก็บข้อมูลสามารถทาได้ง่าย สะดวก และ
ประหยัดกว่าการดาเนินการในรู ปแบบกระดาษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีววิ ฒั นาการของเทคโนโลยี
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เช่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต ดิ จิ ท ัล ไวด์ เ ว็บ หรื อ ไปรษณี ย ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
ความสามารถในการสารองข้อมูล เพื่อป้ องกันกรณี ขอ้ มูลสู ญหายหรื อถูกทาลาย นอกจากนี้ ข้อมูล
สารสนเทศที่ อยู่ใ นรู ป แบบของข้อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี มู ล ค่ า สามารถใช้ใ นการซื้ อ ขายหรื อ ท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ได้ จึงเป็ นเป้าหมายหลักในการประกอบอาชญากรรมต่าง ๆ
6.1.2. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตามกระบวนการดาเนินการเกีย่ วกับข้ อมูล
หากพิจารณาตามกระบวนการดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูล การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์
อาจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1) ขั้นตอนของการนาเข้ าข้ อมูล เช่น การสับเปลี่ยนอุปกรณ์บนั ทึกหรื อจัดเก็บข้อมูล
การทาลายข้อมูลในสื่ อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ การป้อนข้อมูลเท็จ การจารกรรมข้อมูลข่าวสาร และการ
ลักลอบใช้บริ การ ไม่วา่ จะใช้วธิ ี การใด ๆ ก็ตาม เป็ นต้น
2) ขั้นตอนการประมวลผลข้ อมูล เช่น การก่อวินาศกรรมหรื อการทาลายข้อมูลและ
ระบบโดยใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์
การทาลายข้อมูลและโปรแกรม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ
โปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อการกระทาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
3) ขั้นตอนการนาออกข้ อมูลหรื อแสดงผลข้ อมูล เช่น การขโมยข้อมูลที่ไม่ใช้แล้วแต่
ยังไม่ได้ถูกทาลาย หรื อการขโมยงานหรื อข้อมูลที่พิมพ์ออกมา (Printout)
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6.1.3. ซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ในการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีชื่อเรี ยกซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องหลากหลายรู ปแบบ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ (83)
1)
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Computer) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นเพื่อทาลายระบบ
และแพร่ กระจายได้ง่าย รวดเร็ ว และทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยอาจทาให้ระบบคอมพิวเตอร์
ใช้งานไม่ได้ หรื ออาจทาให้ขอ้ มูลในฮาร์ ดดิสก์ เสี ยหาย หรื อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ล่ม เป็ นต้น
2)
โปรแกรมม้ าโทรจัน (Trojan Horse) เป็ นโปรแกรมที่กาหนดให้ทางานแฝงอยูก่ บั
โปรแกรมทัว่ ไปเพื่อจุดประสงค์บางประการ เช่น ลักลอบขโมยข้อมูล ซึ่ งมักจะเป็ นการบันทึกการ
กดแป้ นคียบ์ อร์ ด (Key Loggers) เพื่อวิเคราะห์หารหัสผ่านเพื่อเจาะเข้าระบบหรื อเปิ ดช่ องทางให้ผู ้
บุกรุ กเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ จากทางไกล เป็ นต้น โปรแกรมม้าโทรจันจะเข้าสู่ เครื่ องที่ใช้งานโดย
ผูใ้ ช้ไม่รู้ตวั และจะท างานอยู่เบื้ องหลังไม่ แสดงตัวชัดเจนซึ่ งท าให้ยากแก่ การตรวจพบโดยผู ใ้ ช้
สาเหตุที่เรี ยกว่า “โทรจัน” นั้น เป็ นการอุปมาอุปไมยเทียบกับม้าโทรจันในตานานของกรี กลวงให้
ฝ่ ายตรงข้ามตายใจว่าเป็ นเพียงม้าไม้ขนาดใหญ่ แต่ในความเป็ นจริ งกลับบรรจุทหารเอาไว้ขา้ งใน
โปรแกรมโทรจันจึงทางานเสมือนเป็ น “ไส้ศึก”
3)
โปรแกรมสอดแนมหรื อสปายแวร์ (Spyware) เป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้ช่ องทางการ
เชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตในคอมพิวเตอร์ เพื่อแอบส่ งข้อมู ลส่ วนตัวของผูใ้ ช้ไปให้กบั บุ คคลหรื อ
องค์กรอื่นโดยไม่ได้รับอนุ ญาต โปรแกรมนี้ เข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานได้โดยผ่านทางไวรัส
คอมพิวเตอร์ เว็บที่เข้าไปเยี่ยมชม หรื อ อีเมลที่เปิ ดอ่าน ซอฟต์แวร์ ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์ เน็ต
และติดตั้งเพื่อจุดประสงค์อื่น โปรแกรมสอดแนมมีหลายลักษณะ เช่ น คุ กกี้ (Cookie) จากการเข้า
เยี่ยมชมเว็บ การรายงานข้อมูลลักษณะการใช้งานของโปรแกรมที่ติ ดตั้งกลับไปยังผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งซอฟต์แวร์ โดยผูใ้ ช้ไม่ทราบ ซึ่ งเป็ นการล่วงละเมิดสิ ทธิ และความ
เป็ นส่ วนตัว
4)
โปรแกรมเว็บ บั ก (Web Bug) เป็ นอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของสปายแวร์ เว็บ บัก เป็ น
โปรแกรมขนาดเล็กที่มองเห็นเป็ นแฟ้มข้อมูลรู ปภาพขนาดเล็กอยูบ่ นหน้าเว็บหรื อในข้อความอีเมล
ที่ ส่งมาเป็ นแบบภาษากากับเพิ่มไฮเปอร์ เท็กซ์ (Hyper Text Markup Language หรื อ HTML) ที่ใช้
แสดงข้อมูลบนหน้าเว็บต่าง ๆ ซึ่ งผูใ้ ช้มกั ไม่ได้สังเกต เว็บบักจะทางานร่ วมกับคุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลลักษณะนิสัยการท่องเว็บของผูใ้ ช้
5)
โปรแกรมระเบิดเวลา (Bomb) เป็ นโปรแกรมที่ต้ งั เวลาให้ทางานตามที่กาหนดไว้
หรื อเป็ นโปรแกรมที่กาหนดเงื่อนไขให้ทางานเมื่อมีเหตุการณ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ เกิดขึ้น
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6)
โปรแกรมกระต่ าย (Rabbit) เป็ นโปรแกรมที่ถูกกาหนดให้สร้างตัวเองซ้ าๆ เพื่อให้
ระบบไม่สามารถทางานหรื อให้บริ การต่อไปได้ เช่น ทาให้พ้นื ที่ในหน่วยความจาเต็ม
7)
โปรแกรมสนิฟเฟอร์ (Sniffer) เป็ นโปรแกรมขนาดเล็กที่สร้ างขึ้นเพื่อลักลอบดัก
ข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครื อข่าย ซึ่ งจะทาให้ทราบรหัสผ่านหรื อข้อมูลของบุคคลอื่นที่ส่งผ่านระบบ
เครื อข่าย
8)
โปรแกรมปลอมแปลงทีอ่ ยู่อนิ เทอร์ เน็ต (IP Address Spoofing) เช่น หมายเลขที่อยู่
ไอพี เพื่อเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อื่นผ่านทางไกล
9)
โปรแกรมปลอมแปลงทีอ่ ยู่อเี มล (Email Spoofing) โดยผูใ้ ช้จะได้รับอีเมลที่ระบุวา่
มาจากผูส้ ่ งคนหนึ่ง แต่แท้จริ งแล้วเป็ นอีเมลที่มาจากผูส้ ่ งอีกคน
6.2. แฮ็คเกอร์ และการแฮ็คแบบต่ าง ๆ
ค าว่ า แฮ็ ค เกอร์ (Hacker) ในปั จ จุ บ ัน หลายคนเข้า ใจว่ า หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ค วาม
รับผิดชอบ อาชญากรที่สร้ างความเสี ยหายที่บุกรุ กเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรื อบุคคลที่ต้ งั ใจ
ปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อบุคคลที่ขโมยข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลธุ รกิ จ และข้อมูลของรัฐ หรื อ
ขโมยเงิ น ทางดิ จิ ท ัล หรื อ บุ ค คลที่ จู่ โ จมเว็บ ไซต์ ท าลายแฟ้ ม ข้อ มู ล หรื อ ก่ อ กวนระบบหรื อ
คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ขององค์ก ร แต่ แ ท้จ ริ ง แล้ว ในอดี ต ค าว่ า “แฮ็ ค เกอร์ ” ไม่ ไ ด้มี
ความหมายในเชิงลบเช่นนี้ (2)
6.2.1. แฮ็คเกอร์ ในยุคแรก
ในยุคแรก ๆ ของคอมพิวเตอร์ น้อยคนจะรู ้จกั มี หรื อใช้คอมพิวเตอร์ และยิ่งน้อยคนที่ จะ
สามารถเขียนโปรแกรมได้ คาว่า “แฮ็คเกอร์ ” ในยุคนี้หมายถึงโปรแกรมเมอร์ ผสู ้ ร้างสรรค์โปรแกรม
ที่ ช าญฉลาด หรื อผูม้ ี ค วามรู ้ และศิ ลปะในการสร้ างสรรค์คอมพิวเตอร์ แฮ็คเกอร์ ใ นอดี ตเขี ยน
ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมระบบ หรื อซอฟต์แวร์ เกมยุค แรก ๆ แฮ็คเกอร์ ใน
อดีตมักเป็ นบุคคลที่ไม่ค่อยจะเข้าสังคมและใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการเรี ยนรู ้ระบบเพื่อสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ แฮ็คเกอร์ ในยุคนี้ หลายคนเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมปลายหรื อนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่สามารถเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ของสถาบันการศึกษา แม้แฮ็คเกอร์ ในยุคนี้ จะ
สามารถเจาะเข้าสู่ ระบบโดยไม่ได้รับอนุ ญาต แต่โดยส่ วนใหญ่พวกเขากระทาการต่าง ๆ เพื่อการ
เรี ยนรู ้และท้าทายสติปัญญา ซึ่ งมักเป็ นเรื่ องน่ าตื่นเต้นที่พวกเขาไม่เคยกระทามาก่ อนโดยไม่ไ ด้มี
เจตนาที่ จ ะรบกวนระบบหรื อ บริ ก ารต่ า ง ๆ แต่ อ ย่ า งใด พวกเขาเขี ย นโปรแกรมและส ารวจ
รายละเอียดของระบบคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ อย่างกระตือรื อร้ น พวกเขาไม่ย่อท้อที่จะฝ่ าฟั นหรื อหา
หนทางที่จะก้าวข้ามอุปสรรคหรื อข้อจากัดต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นข้อจากัดทางเทคนิ คของระบบ ความ
ปลอดภัย กฎหมาย หรื อ แม้แ ต่ ท ัก ษะต่ า ง ๆ ของพวกเขาเอง (2) ริ ช าร์ ด สตอลแมน (Richard
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Stallman) ผูก้ ่ อตั้งโครงการนู (GNU Project) มี ความเห็ นว่า การแฮ็คคื อ “การทาบางอย่างที่ทาได้
ยาก แต่ก็สนุกกับมัน ไม่วา่ จะเป็ นประโยชน์หรื อไม่”
ตัวอย่างการกระทาที่แสดงถึ งทักษะการโปรแกรมในระดับสู ง และการก้าวข้ามข้อจากัด
ดังกล่ าว ได้แก่ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ รีโมตคอนโทรล (Remote Controller) ของเกมนิ นเท็นโด
(Nintendo) ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ โดยบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาเกมนินเท็นโดไม่เคยคาดคิดมาก่อน เป็ น
ต้น
ในยุคนี้ แฮ็คเกอร์ หลายคนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ความปลอดภัย และใช้ท กั ษะของพวกเขาแสดงจุ ดอ่ อนของระบบและช่ วยปรั บ ปรุ ง เรื่ องความ
ปลอดภัยแฮ็คเกอร์ ในยุคนี้ พยายามรักษาความหมายเก่าของแฮ็คเกอร์ ไว้ โดยใช้คาว่า “แครกเกอร์ ”
(Cracker) เรี ยกผูเ้ จาะเข้าสู่ ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตและตั้งใจที่จะสร้างความเสี ยหาย (2)
6.2.2. แฮ็คเกอร์ ในยุคทีส่ อง
ในยุค ถัดมา เริ่ ม ตั้ง แต่ ช่ วงปี ค.ศ. 1970 ถึ ง ก่ อนปี ค.ศ. 2000 ความหมายของค าว่า “แฮ็ค
เกอร์ ” ในช่ วงนี้ เริ่ มเปลี่ ยนไปในทางลบมากขึ้น เมื่อหลายคนเริ่ มรู ้ จกั มี และใช้คอมพิวเตอร์ และ
หลายคนเริ่ มใช้คอมพิวเตอร์ ไปในทางที่ผดิ (2)
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ถึงปี ค.ศ. 1980 คอมพิวเตอร์ ยงั ไม่เป็ นที่แพร่ หลายมาก
นัก และการทางานของคอมพิวเตอร์ ยงั อยูน่ อกเหนื อความเข้าใจ มหัศจรรย์ ลึกลับ และน่าเกรงขาม
สาหรับอีกหลายคน ความหมายของคาว่า “แฮ็คเกอร์ ” ในยุคนี้ เริ่ มหมายถึงผูท้ ี่เจาะหรื อบุกรุ กเข้าไป
ในระบบคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต (2)
ต่ อมาในช่ วงปี ค.ศ. 1980-1990 ก็ เริ่ ม หมายรวมถึ ง ผูท้ ี่ ป ล่ อยไวรั ส คอมพิวเตอร์ โดยผ่า น
ทางฟล็ อปปี ดิ ส ก์ (Floppy Disk) การเล่ นตลกพิ เรนทร์ ต่า ง ๆ ทางคอมพิ วเตอร์ การขโมยข้อมูล
ซอฟต์แวร์ หรื อเงิ นโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย หรื อการป่ วนระบบโทรศัพท์ เป็ นต้น การกระทาการ
ดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่น่าตื่นเต้น น่ าสนใจ และท้าทาย ความสาเร็ จดังกล่าวนามาซึ่ งการยอมรับในหมู่
เพื่อนฝูงและสร้างความฮึกเหิมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มแฮ็คเกอร์ วยั รุ่ น
แฮ็ ค เกอร์ บ างคนคุ ก คามต่ อ ความเป็ นส่ ว นตัว และความปลอดภัย แฮ็ ค เกอร์ ส ามารถ
สอดส่ องตรวจตราและดักจับข้อมูลที่รับส่ งผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้โดยใช้โปรแกรมสนิ ฟเฟอร์
(Sniffers) อาชญากรเริ่ มรู ้จกั และใช้คอมพิวเตอร์ ในการก่ออาชญากรรม เช่น จารกรรม ขโมย และ
หลอกลวง
ในยุคนี้ โปรแกรมหนอน (Worm) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่สามารถสาเนาตัวเองลงบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่นโดยอาศัยช่องโหว่ในการเข้าถึงทรัพยากรระบบที่วา่ งอยูแ่ ละแพร่ กระจายผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยส่ วนใหญ่ โปรแกรมหนอนมักรบกวนแบนด์วิดธ์หรื อทาให้การจราจรคับ
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คั่ง บนระบบเครื อข่ า ยมากกว่ า ที่ จ ะท าลายแฟ้ ม ข้อ มู ล หรื อฝั ง ตัว ในโปรแกรมเหมื อ นไวรั ส
คอมพิวเตอร์ แต่โปรแกรมหนอนบางโปรแกรมก็อาจทาลายแฟ้ มข้อมูล หรื อทาให้คอมพิวเตอร์
ท างานช้า ลงหรื อถึ ง กับ หยุ ดท างานได้เช่ นกัน ตัวอย่า งช่ องโหว่ที่ โปรแกรมหนอนใช้ เช่ น ใน
ระบบปฏิ บ ัติก ารยู นิก ซ์ มี ช่ อ งโหว่ใ นโหมดดี บ ัก (Debug Mode) หรื อ วิ ธี แ ก้ไ ขจุ ดบกพร่ อ งของ
โปรแกรมส่ ง เมล์ sendmail ช่ อ งโหว่ใ นการเขี ย นบัฟ เฟอร์ เ กิ น พื้ น ที่ ห น่ ว ยความจ าของบริ ก าร
เครื อข่ายของคาสั่ง fingerd และช่องโหว่ในการส่ งต่อการเข้าใช้เครื อข่ายโดยไม่ตอ้ งการรหัสผ่านใน
บางคาสั่งเช่น rexec/rsh เป็ นต้น
ความเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาในการค้นพบ แก้ไข และกาจัด โปรแกรมหนอน
รบกวนงานวิจ ัย และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ และยัง ความไม่ ส ะดวกแก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งจ านวนมาก
นอกจากนี้อาจส่ งผลกระทบต่อบริ การที่สาคัญและสังคมในวงกว้างอีกด้วย ความเสี ยหายเหล่านี้ อาจ
ก่อขึ้นโดยผูก้ ่อการร้าย อาชญากร วัยรุ่ น หรื อเกิดขึ้นโดยอุบตั ิเหตุ
6.2.3. แฮ็คเกอร์ ในยุคปัจจุบัน
ในยุคปั จจุบนั นี้ ความหมายของคาว่า “แฮ็คเกอร์ ” รวมถึงความหมายในทั้งสองยุคที่ผา่ นมา
และเพิ่มเติมภัยคุกคามใหม่ ๆ หลากหลายจากการแพร่ กระจายของเว็บและการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
ในการสื่ อสารที่เพิ่มขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการรับส่ งอีเมลหรื อข้อมูลสื่ อประสมหรื อการสนทนาออนไลน์
ข้อมูลที่รับส่ งผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีท้ งั ข้อมูลส่ วนตัว การติดต่อทางธุ รกิจ และการทาธุ รกรรม
การเงินต่าง ๆ ซึ่ งทาให้เมื่อเจาะหรื อบุกรุ กเข้าไปในระบบได้ก็จะสามารถก่ อความเสี ยหายและ
อันตรายได้มากกว่าเดิมมาก (2)
ในปั จจุบนั การติดต่อผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้เป็ นโครงสร้างพื้นฐานระบบหนึ่ ง
เหมือนกับระบบประปาและไฟฟ้ า โครงสร้างพื้นฐานนี้ ใช้ในระบบโรงพยาบาล ระบบขนส่ ง และ
ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ จะเห็นได้วา่ เราสามารถใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ ได้ทุกเรื่ อง และสามารถใช้สาเนาบัตรประชาชน
ที่มีรายละเอียดหมายเลขบัตรประชาชนดังกล่าวในการกระทาธุ รกรรมต่าง ๆ ได้สารพัด เช่ น ทา
สัญญา ซื้ อรถยนต์ ย้ายสาเนาทะเบี ยนบ้าน ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ เป็ นต้น เนื่ องจากการ
เชื่ อมโยงกันของระบบฐานข้อมู ล ซึ่ ง ท าให้เกิ ดความสะดวกคล่ องตัวเป็ นอย่า งมาก แต่ ใ นทาง
กลับกัน มิจฉาชี พที่ได้ขอ้ มูลดังกล่าวไปก็อาจทาความเสี ยหายได้มากมายเช่ นกัน นอกจากนี้ การ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายที่แพร่ ขยายไปทัว่ โลกก็หมายถึ งการขยายวงขอบข่ายความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้น
ออกไปได้ทวั่ โลกเช่นเดียวกัน
ไวรัสเมลิสสา (Melissa) ในปี ค.ศ. 1999 สาเนาตัวเองส่ งไปให้กบั ผูร้ ับตามรายการที่อยูอ่ ีเมล
ผ่านซอฟต์แวร์ ของไมโครซอฟต์ และขยายเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ ที่ติดไวรัสโดยอัตโนมัติไปทัว่
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โลก รวมทั้งคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานของรัฐและทหาร คอมพิวเตอร์ ของ
องค์กรธุ รกิจต่าง ๆ ทาให้เกิดการอุดตันในระบบต่าง ๆ และต้องหยุดการทางาน ในทานองเดียวกัน
ในปี ค.ศ. 2000 ไวรัสเลิฟบัก (Love Bug) แพร่ กระจายไปทัว่ โลกภายในเวลาไม่กี่ชวั่ โมง ทาลายแฟ้ม
ข้อมูลภาพและเสี ยง เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบตั ิการและบราวเซอร์ ทั้งยังรวบรวมรหัสผ่าน และสร้าง
ความเสี ยหายให้กบั ทุกภาคส่ วน
ในปี ค.ศ. 2000 ได้มีการโจมตี ระบบเว็บไซต์หลักๆทัว่ โลกภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดย
วิธีการเรี ยกใช้ทรัพยากรของระบบจนไม่สามารถให้บริ การได้อีก (Denial-of-Service Attack) ซึ่ ง
กระท าการร้ องขอหน้า เว็บและข้อมู ล อื่ น ๆ โดยการร้ องขอมี จานวนมหาศาล ส่ ง ผลกระทบต่ อ
เว็บไซต์ยาฮู อีเบย์ อเมซอน ซี เอ็นเอ็น และอื่น ๆ โปรแกรมดังกล่ า วฝั ง และซ่ อนตัวเพื่ อปกปิ ด
แหล่งที่มาในระบบคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย ผูก้ ระทาการดังกล่าวเป็ น
เยาวชนอายุ 15 ปี ชาวแคนาดาซึ่ งถูกจับได้ในที่สุด เยาวชนผูก้ ระทาการดังกล่าวไม่ได้เขียนโปรแกรม
ดังกล่ าวเอง แต่คน้ พบโปรแกรมดังกล่ าวในอิ นเทอร์ เน็ ตซึ่ งเป็ นโปรแกรมสคริ ปต์ (Script) ที่มกั
สร้ างขึ้ นเพื่อให้ผูใ้ ช้ปลายทางสามารถควบคุ มปรั บเปลี่ ยนพารามิเตอร์ ของโปรแกรมหลัก หลาย
โปรแกรมได้โดยง่าย ในยุคนี้ เยาวชนหรื อผูท้ ี่ไม่มีทกั ษะหรื อความรู ้ ทางเทคนิ คในการโปรแกรม
ระดับลึกสามารถเข้าถึงและเรี ยกใช้โ ปรแกรมสคริ ปต์ที่ผูอ้ ื่นเขียนไว้ก่อความเสี ยหายให้แก่ระบบ
คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้ไม่ยากนัก
โปรแกรมไวรัสใหม่ ๆ เป็ นที่นิยมของแฮ็คเกอร์ ในยุคนี้ และทาให้ผเู ้ ผยแพร่ ไวรัสมีอานาจ
ควบคุมคอมพิวเตอร์ เป้าหมายที่ติดไวรัสได้ในระยะไกล คอมพิวเตอร์ เป้ าหมายที่ติดไวรัสส่ งสแปม
หรื อเข้าร่ วมในการโจมตีก่อกวนระบบอื่น ๆ การหลอกลวงต่าง ๆ หรื ออาชญากรรมอื่น ๆ โดย
ส่ วนใหญ่แล้วเจ้าของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ติดไวรัสมักไม่ทราบและไม่คาดคิดว่าคอมพิวเตอร์ ของ
ตนจะกระทาการดังกล่าว
การแฮ็คในยุคนี้ มุ่งเป้ าไปที่เว็บที่เก็บข้อมูลทุกรู ปแบบและมีจานวนมหาศาล แฮ็คเกอร์ ใน
ขบวนการก่ออาชญากรรมขโมยหมายเลขบัตรเครดิ ต แฮ็คเกอร์ บางคนขายหมายเลขบัตรเครดิตที่
แฮ็คได้ให้กบั กลุ่มอาชญากร
การหลอกลวงเพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ งหมายเลขบัต รเครดิ ต ได้แ ก่ การบุ ก รุ ก เข้า ไปในระบบ
ฐานข้อมูลการค้า และการขโมยอัตลักษณ์ (Identity) จากฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลส่ วนตัว เป็ นต้น มี
การใช้เล่ห์อุบาย (Scam) หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงเงิน ดิจิทลั ได้ เช่ น ในปี
ค.ศ. 2006 ได้มีการส่ งข้อความชักชวนให้ซ้ื อสิ นค้าในเว็บพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce
หรื อ Electronic Commerce) หลอกลวงต่าง ๆ ที่รับเอาข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิ ตของลูกค้าไปใช้
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ประโยชน์ เล่ห์อุบายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและความยุง่ ยากในการติดตาม
สื บสวนอาชญากรรมบนเว็บ
แฮ็คเกอร์ ในยุคก่อนใช้ช่องโหว่ในระบบความปลอดภัยของระบบรับส่ งอีเมล คาดเดาหรื อ
ขโมยรหัสผ่าน แต่ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถื อหรื อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาต่าง ๆ
ส่ วนใหญ่มกั เชื่ อมต่อกันแบบออนไลน์ ผูใ้ ช้สามารถค้นหา เลื อกอ่าน และดาวน์โหลดข้อมู ล จาก
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา และมีเครื่ องมือหรื อโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ให้ใช้งาน
มากมาย แฮ็คเกอร์ มีช่องทางและวิธีการมากมายที่จะบุกรุ กหรื อโจมตีระบบ หรื อฝังโปรแกรมสอด
แนม (Spyware) หรื อโปรแกรมขโมยรหัสผ่าน ไวรัส (Virus) หรื อโปรแกรมที่กระทาการที่ไม่พึง
ประสงค์ต่ า ง ๆ (Malware) ไว้ใ นระบบ เว็บ ไซต์ที่ ผู ใ้ ช้โ พสต์ข ้อ ความหรื อ เนื้ อ หาต่ า ง ๆ เป็ น
เป้ าหมายในการโจมตี แบนเนอร์ หรื อธงโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ (Banner) ก็อาจมีไวรัสฝังตัวอยู่
ได้เช่นกัน
6.2.4. แฮ็คเกอร์ ในยุคอนาคต
ในปี ค.ศ. 1977 ประธานและผู ้ก่ อ ตั้ง บริ ษั ท ดิ จิ ท ัล อิ ค วิ ป เม็ น ท์ (Digital Equipment
Corporation หรื อ DEC) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ชั้น น าผู ้ผ ลิ ต คอมพิ ว เตอร์ ข นาดใหญ่ แ ละเป็ นที่ รู้ จ ัก ใน
สหรัฐอเมริ กาในช่วงปี ค.ศ. 1957-1998 ยังเคยกล่าวถึงความพยายามในการผลิตระบบคอมพิวเตอร์
ควบคุมอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในบ้านว่า “ไม่มีเหตุผลใดที่คนเราจะมีคอมพิวเตอร์ ไว้ใช้อยูใ่ นบ้าน” แต่ใน
ปั จจุบนั มีระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุ มการเปิ ดปิ ดประตู การรดน้ าต้นไม้ อุปกรณ์ไฟฟ้ า กล้องวงจร
ปิ ด และเซ็นเซอร์ จบั ขโมยในบ้าน มีร ะบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมการเบรกหรื อการเข้าเกียร์ อตั โนมัติ
ในรถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ มีระบบคอมพิวเตอร์ ที่ฝังตัวในอุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ทางานได้อย่างอัตโนมัติ เช่น เตาไมโครเวฟ เครื่ องซักผ้า หม้อหุ งข้าว เป็ นต้น ซึ่ งคนในยุคก่อนไม่
สามารถคาดคิดว่าสิ่ งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ ยังมี การแฮ็คเพื่อจุ ดประสงค์และประโยชน์ทางการเมืองและการทหารโดย
ผูก้ ่อการร้ายและโดยองค์กรของรัฐ เช่น กรมการทหารของญี่ปุ่นพัฒนาไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การทหาร การดาเนินงานอย่างลับๆของรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริ กา สาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศอื่น ๆ ทั้งในการโจมตีหรื อบุกรุ กไปยังระบบเป้ าหมายและการดาเนิ นการเพื่อป้ องกัน
การบุกรุ กหรื อโจมตีจากฝ่ ายตรงข้าม เช่น ประเมินว่าจะต้องเตรี ยมการตอบโต้หรื อป้ องกันอย่างไร
หากมีการโจมตีหรื อบุกรุ กดังกล่าวจากฝ่ ายตรงข้ามหรื อผูก้ ่อการร้าย เป็ นต้น
รู ปแบบการใช้งานเว็บที่แพร่ หลายในยุคปั จจุบนั ไม่ได้มีการวางแผนหรื อคาดคิดกันมาก่อน
ทาให้ตอ้ งมี การปรั บปรุ งโครงสร้ างมาตรฐานเว็บกันใหม่เพื่อรองรั บสื่ อที่ หลากหลายขึ้ น เราไม่
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สามารถคาดเดายุคอนาคตได้ เช่นเดียวกับคนรุ่ นปู่ ย่าหรื อพ่อแม่ของเราไม่สามารถคาดคิดได้วา่ การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ จะแพร่ หลายไปทัว่ ทุกมุมโลก ทุกเพศทุกวัย และทุกสถานที่เช่นในปั จจุบนั
การคาดเดาพฤติ ก รรมใหม่ ๆ ของแฮ็ ค เกอร์ ใ นยุ ค อนาคตเป็ นได้ย าก แต่ แ นวโน้ ม ที่
คอมพิวเตอร์ จะเข้ามามีบทบาทต่อไปในระบบต่าง ๆ ยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ นอกเหนื อจากที่คน
ส่ วนใหญ่จะมีความคุน้ เคยกับระบบคอมพิวเตอร์ มากขึ้นแล้ว ก็ควรที่จะพัฒนาความรู ้และทักษะต่าง
ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับคอมพิวเตอร์ และติ ดตามข่ า วคราวทาความเข้า ใจสถานการณ์ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
เพื่อที่จะไม่เป็ นผูเ้ สี ยโอกาสหรื อถูกเอารัดเอาเปรี ยบในสังคม
6.2.5. ข้ ออ้ างของผู้บุกรุ กระบบโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
แฮ็คเกอร์ ที่นิยมบุกรุ กระบบคอมพิวเตอร์ มกั อ้างเหตุผลความชอบธรรมนานาประการเพื่อ
สนับสนุนพฤติกรรมของตนว่าเหมาะสม ดังตาราง 5 ต่อไปนี้
ตาราง 5 ข้ออ้างของแฮ็คเกอร์ และข้อโต้แย้ง
ข้ ออ้ าง
ร ะ บ บ ห รื อ ห น่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล ว่ า ง อ ยู่
หน่ วยความจา หรื อพื้นที่ จดั เก็บข้อมูลมีขนาด
มากมายเหลื อเฟื อ ไม่ได้ถูกใช้งาน แฮ็คเกอร์
ช่วยใช้งานระบบให้คุม้ กับค่าใช้จ่ายที่ซ้ื อระบบ
มาหรื อค่าไฟที่เปิ ดเครื่ องทิ้งไว้

ข้ อโต้ แย้ ง
ระบบหรื อ หน่ ว ยประมวลผล หน่ ว ยความจ า หรื อ พื้ น ที่
จัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานหรื อว่างอยู่ เตรี ยมเอาไว้รองรับ
การใช้ง านที่ อ าจเพิ่ ม ขึ้ นในอนาคต หากทุ ก คนคิ ดอย่างนี้
เหมือนกันหมด ก็จะไม่มีที่วา่ งเหลือให้กบั ใคร หรื อมีเท่าไร
ก็ไม่พอ โดยเฉพาะหากเป็ นหน่ วยความจาที่ใช้งานร่ วมกัน
หลายคน เช่น ในระบบผูใ้ ช้หลายคน (Multiuser) เป็ นต้น
บุกรุ กเข้าระบบ แต่ไม่ได้กระทาความเสี ยหาย ระบบอาจถูกทาลายโดยไม่ได้ต้ งั ใจ ไม่วา่ จะมีการบุกรุ กโดย
ใด ๆ และไม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบแต่อย่างใด ใคร ผูบ้ ุกรุ กจะมีเจตนาเช่นไร ผูด้ ูแลระบบจะต้องเสี ยเวลา
ดาเนิ นการตรวจสอบความเสี ยหายของระบบเหมือนๆกัน
และการดาเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน
บุกรุ กเข้าระบบ เพราะต้องการเรี ยนรู ้ระบบ
การบุกรุ กเข้าระบบ ไม่ได้ช่วยให้เข้าใจทฤษฎีมากขึ้น หรื อ
เป็ นการฝึ กฝนความรู ้แต่อย่างใด และมีวิธีการอื่นที่จะเรี ยนรู ้
ได้น อกเหนื อ จากการบุ ก รุ ก เข้า ระบบที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ อนุ ญาต
หากทุ ก คนทาอย่า งนี้ ผลก็ คื อ ผูด้ ู แลระบบต้องตรวจสอบ
ระบบตลอดเวลา และข้อมูลก็จะไม่น่าเชื่อถือ
ปล่ อ ยไวรั ส หรื อ หนอนคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อเพิ่ม การปล่อยไวรัสหรื อหนอนคอมพิวเตอร์ เป็ นการสร้างความ
ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้
เสี ยหายต่อระบบและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และเป็ นการหา
ประสบการณ์บนความทุกข์ของผูอ้ ื่น
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ข้ออ้าง
เจาะเข้า ระบบเพื่ อ เฝ้ า ตรวจดู ก ารใช้ข ้อ มู ล
ในทางที่ผิด ช่วยป้ องกันระบบ
ระบบไม่ ไ ด้มี ก ารรั ก ษาความปลอดภัย อย่า ง
เพียงพอเองและเปิ ดช่องเหมือนเชิญชวนให้เข้า
ไปได้

ข้อโต้แย้ง
เป็ นบุ ก รุ ก และตรวจดู ข ้อ มู ล โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต และ
ละเมิดความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้งานระบบคนอื่น ๆ
โดยปกติเราจะไม่เดิ นไปตามถนนแล้วตรวจดูทุกบ้านด้วย
ทัศนคติวา่ “แต่ละบ้านล็อคประตูอยูห่ รื อไม่ ถ้าไม่ล็อคแล้ว
จะเข้าไป” ดัง นั้น การบุ ก รุ ก เข้าระบบคอมพิ ว เตอร์ ก็ควร
พิจารณาในทานองเดียวกัน
ทุกคนควรเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยอิสระและ หากใครก็ได้เข้าถึงทุกข้อมูลได้โดยอิสระและฟรี ก็จะไม่มี
ฟรี หากไม่มองข้อมูลเป็ นทรั พย์สินแล้ว ก็ไม่ ความเป็ นส่ วนตัวของบุคคล นอกจากนี้ หากใครเข้าถึงและ
จาเป็ นต้องมี เรื่ องการดูแลความปลอดภัยของ แก้ไขข้อมูลได้โดยอิสระข้อมูลก็จะไม่น่าเชื่อถือและใช้การ
ข้อมูล
ไม่ได้

6.2.6. การแฮ็คเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ
แฮ็คเกอร์ มกั ทดลองหรื อสารวจระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตเพื่อค้นหาช่องโหว่
หรื อข้อบกพร่ องของระบบความปลอดภัย กิจกรรมในลักษณะนี้สาหรับแฮ็คเกอร์ แล้วเปรี ยบเสมือน
แบบฝึ กหัดทดสอบปั ญญาหรื อบริ ก ารสาธารณะซึ่ ง แฮ็คเกอร์ กระท าการวิจยั เพื่ อแจ้ง เตื อ นต่ อ
สาธารณะถึ งข้อบกพร่ องหรื ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ที่กาลังให้บริ การอยู่
บางคนโพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับจุดอ่อนของระบบความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ตเพื่อแบ่งปั นข้อมูล
หรื อความรู ้ให้แก่นกั คอมพิวเตอร์ อื่น ๆ บางคนก็ทางานให้กบั บริ ษทั ซอฟต์แวร์ แต่มืออาชี พด้าน
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ จะไม่ป ระกาศช่ องโหว่หรื อข้อบกพร่ องของระบบความ
ปลอดภัย ต่ อ สาธารณะทัน ที ที่ พ วกเขาค้น พบ แต่ จ ะแจ้ง บริ ษ ัท ซอฟต์ แ วร์ ห รื อ ผู ้ดู แ ลระบบที่
รับผิดชอบต่อซอฟต์แวร์ น้ นั ๆ ก่อนที่จะประกาศต่อสาธารณะ และให้เวลาในการเตรี ยมการแก้ไข
ปรับปรุ งรุ่ นซอฟต์แวร์ หรื อแพตช์ (Patch) ซึ่ งเป็ นส่ วนเสริ มของซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาขึ้นเพิ่มเติมเพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่ องของซอฟต์แวร์ เดิ มหรื อเพื่อปิ ดช่ องโหว่ของระบบความปลอดภัย การประกาศ
ช่องโหว่ดงั กล่าวต่อสาธารณะจะทาให้แฮ็คเกอร์ คนอื่นนาไปก่อความเสี ยหายร้ายแรงได้ ในทานอง
เดียวกันการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเครื่ องมือทางด้านการรักษาความปลอดภัย อาจทาให้แฮ็คเกอร์
บางคนนาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมได้เช่นกัน (2)
อย่างไรก็ดี แฮ็คเกอร์ บางคนมี ความเห็ นว่าไม่ควรมี ขอ้ จากัดในการกระจายความรู ้ เรื่ อง
ระบบความปลอดภัย และความพยายามที่จะจากัดเครื่ องมือและการกระจายความรู ้ เกี่ ยวกับระบบ
ความปลอดภัยจะทาให้สถานการณ์ โดยรวมแย่ลง ข้อมูลที่ไม่ควรแพร่ กระจายก็จะถูกแพร่ กระจาย
ออกไปอยูด่ ี และผูท้ ี่สมควรได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยชอบธรรมก็อาจถูกกีดกัน ไม่วา่ จะทาอย่างไรก็
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ตาม การปฏิ บ ตั ิ ต่อข้อมู ล ความปลอดภัย เป็ นปั ญหาที่ ย ากต่ อการตัดสิ นใจ และไม่ มี ท างเลื อกที่
สมบูรณ์แบบ จึงต้องไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ (2)
แฮ็คเกอร์ ที่ตรวจสอบและวิจยั เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยหลายคนรังเกียจและดูถูกบริ ษทั
ซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เนื่ องจากจานวนช่ องโหว่ในระบบความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ของ
บริ ษ ัท นั้น ๆ และความล่ า ช้า ในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอุ ด ช่ อ งโหว่ดัง กล่ า ว ซึ่ งแสดงถึ ง ความไม่
รับผิดชอบของบริ ษทั นั้น ๆ
การเปิ ดเผยต่อสาธารณะถึงปั ญหาระบบความปลอดภัยต่าง ๆ กระตุน้ ให้บริ ษทั เหล่านี้ ตอ้ ง
จัดการกับปั ญหาโดยเร็ ว ข้อโต้แย้งนี้ มีความจริ งอยู่บา้ ง ผูด้ ู แลระบบหลายคนไม่ยอมปิ ดช่ องโหว่
แม้ว่ า จะมี ก ารเปิ ดเผยต่ อ สาธารณะแล้ว ก็ ต าม จนกระทั่ง มี ผู ้บุ ก รุ ก เข้า มาในระบบจึ ง จะยอม
ดาเนิ นการ บางหน่ วยงานของรัฐและองค์กรธุ รกิ จก็มีความมัน่ ใจในระบบความปลอดภัยของตน
มากจนเกินไปและปฏิเสธที่จะเชื่อว่าจะมีใครบุกรุ กเข้ามาในระบบได้ (2)
อย่างไรก็ดี การช่วยเปิ ดเผยช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยไม่ใช่ เหตุผลอันควรหรื อข้อ
แก้ตวั ที่จะสนับสนุ นการแฮ็คระบบ แต่ผลข้างเคียงในบางครั้งก็ช่วยเร่ งกระบวนการปรับปรุ งแก้ไข
ซอฟต์แวร์ เมื่อบริ ษทั ต่าง ๆ เริ่ มให้ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยของระบบมากขึ้น บางบริ ษทั
เริ่ มปฏิบตั ิต่อแฮ็คเกอร์ ที่มีเจตนาดีเยีย่ งพันธมิตรมากกว่าที่จะมองเป็ นศัตรู เช่น ในกรณี ที่บางบริ ษทั
ว่าจ้างแฮ็คเกอร์ ให้ทดลองแฮ็คระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อนของระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั (2)
6.2.7. การแฮ็คทีไ่ ม่ มีจุดประสงค์ ร้าย
ความตื่นเต้นและการท้าทายในการบุกรุ กเข้าไปในระบบที่ไม่ได้รับอนุ ญาตเป็ นแรงจูงใจ
ของแฮ็คเกอร์ รุ่นเยาว์ บางคนก็อา้ งว่าการแฮ็คในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ แต่
เมื่อผูด้ ูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ ต่าง ๆ องค์กรธุ รกิจ หรื อหน่วยงานของรั ฐ
หรื อทหารค้นพบผูบ้ ุกรุ ก ก็จะไม่สามารถแยกแยะว่าผูบ้ ุกรุ กดังกล่าวมาดี หรื อมาร้ ายและจะกระทา
การอะไรได้บา้ ง ผูบ้ ุกรุ กอาจเป็ นได้ท้ งั ขโมย นักสื บ ผูก้ ่อการร้าย ผูด้ ูแลระบบจึงจาเป็ นต้องหยุดการ
บุกรุ กโดยทันที หน้าที่ของผูด้ ูแลระบบคื อป้ องกันระบบและข้อมูลของระบบและจะใช้เวลาและ
ความพยายามติดตามผูบ้ ุกรุ กจนพบตัวและปิ ดช่องทางการเข้าถึงระบบของผูบ้ ุกรุ กนั้น ๆ เป็ นอย่าง
น้อย องค์กรต่าง ๆ มักปิ ดการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตในระหว่างการตรวจสอบ สื บสวน ป้ องกัน และ
ต่อสู ้กบั ผูบ้ ุกรุ ก ซึ่ งยังความไม่สะดวกเป็ นอย่างมากแก่การดาเนิ นงานโดยปกติขององค์กร ไม่วา่ จะ
เป็ นการแฮ็คแบบประสงค์ร้ายหรื อไม่ ผูด้ ูแลระบบจาเป็ นต้องตอบสนองต่อการแฮ็คนั้นในทานอง
เดียวกัน และต้องสิ้ นเปลืองทรัพยากร ค่าใช้จ่าย และเวลาเหมือนๆกัน เนื่ องจากไม่สามารถคาดเดา
วัตถุ ประสงค์ของการบุกรุ กและกิจกรรมที่ผูบ้ ุกรุ กกระทาได้ จึงต้องตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
เอาไว้ก่อน ในหลายครั้งองค์กรต่าง ๆ ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมากในการตรวจสอบ
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ก่อนที่จะพบว่าผูบ้ ุกรุ กไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อทาสาเนาแฟ้ มข้อมูลใด ๆ หรื อไม่ได้ทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายใด ๆ แต่ผดู ้ ูแลระบบไม่สามารถเลือกที่จะเสี่ ยงรอดูผลความเสี ยหายโดยไม่ตรวจสอบ
ได้ (2)
เมื่อมีผบู ้ ุกรุ กเข้าระบบของบริ ษทั หรื อองค์กรขนาดใหญ่ ผลกระทบย่อมเกิดความเสี ยหาย
ได้มากขึ้ นเป็ นเงาตามตัว เช่ น การบุ ก รุ ก เข้า ในระบบของบริ ษ ทั โบอิ้ ง (Boeing) ส่ ง ผลต่ อความ
เชื่ อมัน่ ของผูโ้ ดยสารและทาให้ผโู ้ ดยสารไม่รู้สึกปลอดภัยหรื อสะดวกใจที่จะบินกับเครื่ องบิ นของ
บริ ษทั การบุกรุ กเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจราจร ตลาดหุ ้น การพยากรณ์
อากาศ และอื่ น ๆ ส่ ง ผลให้ผูใ้ ช้บ ริ ก ารขาดความมัน่ ใจในระบบได้แม้ผูบ้ ุ ก รุ ก ไม่ ไ ด้ต้ งั ใจที่ จะ
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแต่อย่างใด แม้แฮ็คเกอร์ ไม่ได้ประสงค์ร้ายก็อาจกระทาการผิดพลาดและ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายโดยไม่ได้ต้ งั ใจได้ นอกจากนี้ การแฮ็คยังเป็ นการบุกรุ กหรื อล่วงล้ าเข้าไปใน
ทรัพย์สินของผูอ้ ื่น (Trespass) อีกด้วย
6.2.8. การแฮ็คเพื่อสนับสนุนความเห็นทางการเมือง
นักวิชาการและนักการเมื องบางกลุ่ มมี ความเห็ นว่าการแฮ็คเพื่อสนับสนุ นความเห็ นทาง
การเมืองของบุคคลหรื อปั จเจกชนนั้นชอบด้วยจริ ยธรรมและเป็ นรู ปแบบที่ทนั สมัยของการแสดง
ความเป็ นกบฏ ประท้วง หรื อขัดขืนไม่เชื่อฟังซึ่งเป็ นการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นตามสิ ทธิเสรี ภาพ
อีกรู ปแบบหนึ่ ง บุ คคลหรื อพลเมื องมี สิทธิ์ ที่ จะแสดงความคิ ดเห็ นของตนโดยอิ ส ระ ไม่ถือเป็ น
ความผิดร้ายแรงทางอาญา (2)
แต่ บ างกลุ่ ม ก็ เ ห็ น ว่ า เหตุ ผ ลทางการเมื อ งไม่ ใ ช่ ป ระเด็ น ในทางกลับ กัน การแฮ็ ค เพื่ อ
สนับสนุนความเห็นทางการเมืองอาจเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการก่อการร้ายในอินเทอร์ เน็ตก็ได้โดยมี
ระดับของกิ จกรรมที่ ก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายจากน้อยไปมากไม่ แตกต่างจากการแฮ็ค โดยทั่วไป
ตัวอย่างเช่น การแฮ็คเพื่อเข้าไปโพสต์ขอ้ ความต่อต้านพรรคการเมืองหนึ่ งบนเว็บไซต์ที่สนับสนุ น
พรรคนั้น ๆ การแฮ็คเพื่อเข้าไปโพสต์ภาพล้อเลียนการทางานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพของกระทรวงบน
เว็บไซต์ของกระทรวงนั้น ๆ การแฮ็คเพื่อเข้าไปโพสต์ขอ้ ความสนับสนุนยาเสพติดบนเว็บไซต์ของ
กรมสรรพสามิต เป็ นต้น
ในบางครั้ ง อาจมี ผู ้ใ ช้ วิ ธี ก ารนี้ เป็ นฉากบัง หน้ า ปกปิ ดการเล่ น ตลกพิ เ รนทร์ ห รื อก่ อ
อาชญากรรมที่ร้ายแรงโดยอ้างว่าเป็ นการกระทาเพื่อสนับสนุนความเห็นทางการเมือง ในหลายกรณี
แฮ็คเกอร์ โพสต์ขอ้ ความชี้ นาหรื อข้อสงสัยที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นเพื่อสร้างความเสื่ อมเสี ยหรื อหันเห
หรื อเลี่ ยงความสนใจของผูอ้ ่านไปยังเรื่ องอื่ นที่ไม่ใช่ เจตนาที่ แท้จริ งของตนซึ่ งอาจเป็ นการขโมย
ข้อมูลหรื ออาชญากรรมอื่น ๆ
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การแยกแยะหรื อประเมินว่าพฤติกรรมใดเป็ นการแฮ็คเพื่อแสดงความคิดเห็ นทางการเมื อง
กระทาได้ยาก คนที่ เห็ นด้วยกับการกระทาหรื อความคิ ดเห็ นทางการเมืองของแฮ็คเกอร์ น้ นั ๆ ก็
สนับสนุนการกระทาดังกล่าวและมองเป็ นการแสดงออกซึ่ งความคิดเห็นที่พึงกระทาได้ ในขณะที่ผู ้
ไม่เห็ นด้วยมองการกระทาดังกล่ าวเป็ นอาชญากรรมทัว่ ไป แต่ละฝ่ ายมักมองอี กฝ่ ายที่ ต่างขั้วว่า
เลวร้ ายและไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมหรื อความคิดเห็นของอีกฝ่ ายได้โดยไม่ได้เปิ ดใจมองว่า
เป็ นเพียงฝ่ ายที่มีความเห็นที่แตกต่างซึ่ งเกิดขึ้นได้ในการอยู่ร่วมในสังคม การไม่เปิ ดใจเช่นนี้ แสดง
ถึงการไม่เคารพต่อสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออก สิ ทธิ เสรี ภาพในการเลือก และสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
ของผูอ้ ื่น
ผูป้ ระท้วงหรื อนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหัวรุ นแรงอาจมองการกระทาที่ก่อให้เกิดการปิ ด
เว็บไซต์หรื อระบบคอมพิวเตอร์ หรื อการขโมยข้อมูลจากองค์กรขนาดใหญ่เป็ นการแสดงออกทาง
การเมือง แต่สาหรับผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปและเจ้าของเว็บไซต์อาจมองเป็ นความป่ าเถื่อนหรื อการขโมย
ทุกคนต่างมีเหตุผลสนับสนุ นความคิดเห็นของตน และเป็ นการยากที่จะพัฒนากฎเกณฑ์มาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมที่ยตุ ิธรรม น่าเชื่อถือ และเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
แม้ความคิดเห็นทางการเมืองจะเป็ นแรงจูงใจในการกระทาของการแฮ็ค ในลักษณะนี้ จริ ง
และบุคคลมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะแสดงออกซึ่ งความคิดเห็นส่ วนบุคคลโดยเสรี แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่
เป็ นที่ ย อมรั บ ได้ท วั่ ไปหรื อชอบด้วยจริ ย ธรรมในการก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายหรื อขัดขวางการ
แสดงออกซึ่ ง ความคิ ด เห็ นหรื อสิ ท ธิ เสรี ภาพของบุ ค คลอื่ น เช่ น กลุ่ ม ผูน้ ับ ถื อศาสนากลุ่ ม หนึ่ ง
ต้องการประท้วงพวกรักร่ วมเพศและกระทาการแฮ็คเพื่อทาให้เว็บไซต์ของพวกรักร่ วมเพศใช้การ
ไม่ได้ หรื อกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่ งต้องการประท้วงการสร้างอาคารบ้านเรื อนมากกว่าสองชั้น ณ
ริ มฝั่งแม่น้ า กระทาการแฮ็คเพื่อทาให้เว็บไซต์ของผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ใช้การไม่ได้ เป็ นต้น
เสรี ภาพในการแสดงออกไม่ได้หมายความว่าเราจะแขวนป้ ายแสดงความคิดเห็นของตนใน
พื้นที่ในความดู แลของผูอ้ ื่น เช่ น รั้วบ้านหรื อผนังบ้านของเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับอนุ ญาตได้ ใน
ทานองเดี ยวกันการบุกรุ กเข้าไปกระทาการในทรัพย์สินของผูอ้ ื่น ซึ่ งในที่น้ ี คือเว็บไซต์หรื อระบบ
คอมพิวเตอร์ ขององค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ก็มีนยั ยะเช่นเดียวกัน การที่เรามีเสรี ภาพในการแสดงออก
ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถบังคับให้ผูอ้ ื่นต้องฟั งและเชื่ อตามความคิ ดเห็ นของเราได้ การ
กระทาดังกล่าวเข้าลักษณะอันธพาลและถือสิ ทธิ์ อนั ไม่สมควรเหนือผูอ้ ื่น
บางกลุ่มอ้างว่าการแฮ็คเพื่อสนับสนุ นความเห็ นทางการเมืองเป็ นการแสดงออกซึ่ งความ
คิดเห็นทางการเมืองตามสิ ทธิ เสรี ภาพไม่ควรถือเป็ นการกระทาความผิดและดาเนินการสอบสวนคดี
ตามกฎหมายแต่อย่างใด โดยทัว่ ไปแล้ว การประท้วงโดยวิธีอหิ งสาหรื อไม่รุนแรงเป็ นธรรมเนียมที่
ได้รับการยอมรับมากกว่าการประท้วงที่แสดงให้เห็นถึงความรุ นแรงและก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย
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การเดินขบวนหรื อประชุมประท้วงโดยสงบได้รับการยอมรับมากกว่าการปิ ดกั้นถนนขัดขวางทาง
จราจรหรื อการขว้างปาบุคคล อาคารสถานที่ของหน่วยงาน องค์กร หรื อห้างร้าน ที่ตอ้ งการประท้วง
ซึ่ งไม่ใช่ การต่อต้านหรื อคว่าบาตรโดยสงบแต่ เป็ นการท าลายทรั พย์สินของผูอ้ ื่ นและอาจส่ ง ผล
ข้างเคียงกระทบต่อหรื อเสี่ ยงต่อการทาร้ายผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่ไม่เกี่ยวข้อง การโจมตีก่อกวนระบบโดยการ
ใช้ทรัพยากรของระบบจนไม่สามารถให้บริ การได้อีกเป็ นการกระทาที่รบกวนการใช้บ ริ การระบบ
ของผูท้ ี่ไม่เกี่ ยวข้องและส่ งผลกระทบต่อชี วิตและทรัพย์สินได้ เช่ น ปิ ดกั้นหรื อยับยั้งการติดต่อใน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต หรื ออาจรบกวนการให้บริ การทางการแพทย์และการตอบสนองของระบบใน
กรณี ฉุกเฉินต่าง ๆ
อย่างไรก็ดี มีตวั อย่างที่ดีมากมายในการแสดงออกซึ่ งความคิดเห็ นทางการเมื องที่ มีอารย
ธรรมเป็ นที่ ย อมรั บ และประสบความส าเร็ จ ทั้ง นี้ อาจมี ปั จ จัย มาจากระบบการด าเนิ น การทาง
การเมืองของกลุ่มที่มีประสิ ทธิ ภาพควบคู่ไปกับจิตสานึกต่อสาธารณะ เช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใช้อินเทอร์ เน็ ตและเว็บไซต์อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพเพื่ อการจัดการประท้วงครั้ ง ใหญ่ หลายครั้ ง ณ
สถานที่จดั การประชุ มผูน้ ารัฐบาลระดับนานาชาติ เพื่อต่อต้านการค้นหาน้ ามันในรัฐอลาสกาของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาด้วยความกังวลว่าจะเกิดอันตรายต่อฝูงกวางคาริ บูที่อาศัยอยูใ่ นทวีปอเมริ กา
เหนือ (2)
กลุ่มส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่น องค์กรนิ รโทษกรรมสากล (Amnesty International) กลุ่ม
ส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ ของสัตว์ ต่างก็มีเว็บไซต์ของตนเองและกิจกรรมที่ไม่จาเป็ นต้องเป็ นการ
แฮ็คเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
แต่กลุ่มผูแ้ ฮ็คเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอาจมีขอ้ โต้แย้งที่ดีในการกระทาของตน
ในบางประเทศที่มีรัฐบาลที่กดขี่ข่มเหงประชาชน ควบคุมตรวจสอบการติดต่อสื่ อสารทุกชนิด และ
ห้ามการโต้แย้งหรื อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรื อทางศาสนา จับคุมขังผูท้ ี่แสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่าง มีการฆ่าตัดตอนผูท้ ี่สร้ างความแตกแยก การสร้ างหรื อสนับสนุ นเว็บไซต์ที่แสดงความ
คิดเห็ นขัดแย้งกับรัฐบาลเป็ นไปได้ยากและเสี่ ยงอันตราย การแฮ็คเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองต่อสาธารณะและเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาลที่ไม่ให้ความเคารพต่อสิ ทธิ
มนุษยชนเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยจริ ยธรรมในหลายมุมมอง
6.3. ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
ในขณะที่ประเด็นของแฮ็คเกอร์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ อย่างกว้างขวางทั้งในเชิ งของทักษะและ
จริ ยธรรม ในทานองเดียวกัน การแฮ็คและการเผยแพร่ ของไวรัสเปรี ยบเสมือนคาวิพากษ์วิจารณ์ต่อ
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่ อสาร และเว็บต่าง ๆ เช่ นเดี ยวกัน แม้การแฮ็คเป็ น
ปั ญหา และระบบความปลอดภัยที่อ่อนแอก็เป็ นปั ญหาเช่นเดียวกัน
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ปั จจัย ต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลให้เกิ ดความอ่ อนแอในระบบความปลอดภัย มี ม ากมาย เริ่ ม ตั้ง แต่
ประวัติศาสตร์ ของอินเทอร์ เน็ตและเว็บที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระบบที่ขยายเพิ่มเติมอย่าง
มากในปั จจุบนั ซึ่ งได้มีการแต่งเติมโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายเพิ่มความซับซ้อนของ
ระบบขึ้ นเรื่ อยๆโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ระบบซอฟต์แวร์ และการสื่ อสารที่ ท างานบนเว็บ ผนวกกับ
อุปกรณ์ ที่เชื่ อมต่อเข้ากับระบบที่ซับซ้อนดังกล่าว ซึ่ งในปั จจุบนั ไม่ได้มีเพียงคอมพิวเตอร์ แบบตั้ง
โต๊ะทัว่ ไป แต่รวมถึงคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ระบบคอมพิวเตอร์ แบบฝังตัวที่เชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ ต
ได้ โทรศัพท์มือถื อรุ่ นใหม่ เป็ นต้น โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาต่อยอดและมี การ
สร้างโปรแกรมรู ปแบบใหม่อย่างรวดเร็ ว จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาทบทวนขอบข่ายความ
รับผิดชอบของผูพ้ ฒั นาและผูใ้ ช้งานในด้านความปลอดภัยของระบบอยูเ่ สมอ
ในยุคแรก ๆ อินเทอร์ เน็ตเป็ นเพียงแค่ตวั กลางในการสื่ อสารสาหรับนักวิจยั การเปิ ดให้ใช้
งานโดยเสรี และไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังง่ายต่อการใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูล ทาให้จานวน
และเครื อข่ายของผูใ้ ช้งานเพิ่มขึ้นตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ระบบความปลอดภัยของอินเทอร์ เน็ ต
ไม่ ไ ด้ถู ก ออกแบบมาเพื่ อป้ องกันการบุ ก รุ ก โดยผูบ้ ุ ก รุ ก ที่ ป ระสงค์ร้า ยหรื อ แฮ็ ค เกอร์ รุ่ นเยาว์ที่
ต้องการสารวจระบบด้วยความอยากรู ้อยากเห็นหรื อขบวนการอาชญากร ระบบในยุค แรก ๆ บาง
ระบบไม่มีรหัสผ่าน บางระบบก็เชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้มีระบบป้ องกันผู ้
บุกรุ ก เนื่ องจากระบบเครื อข่ายโทรศัพท์สาธารณะเดิมไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่ อมต่อกับระบบ
อิ นเทอร์ เน็ ตและไม่ได้เตรี ยมการป้ องกันภัยที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการเชื่ อมต่อกับระบบอิ นเทอร์ เน็ ต
ตั้งแต่ตน้ ความปลอดภัยของระบบในยุคนั้นเป็ นเรื่ องของการไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
ในยุคเริ่ มต้น เวิร์ลไวด์เว็บพัฒนาขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารของนักวิจยั ด้านฟิ สิ กส์
ซึ่ งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเน้นเรื่ องความปลอดภัยเช่ นเดี ยวกัน ระบบความปลอดภัยของเว็บในยุค
แรก ๆ นั้น อ่ อ นแอมาก ในท านองเดี ย วกัน ระบบความปลอดภัย ของระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ น
มหาวิทยาลัยและองค์กรธุ รกิจต่าง ๆ ในยุคนั้นก็อ่อนแอเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การบุกรุ กเข้าไปยัง
ระบบของหน่วยงานของรัฐหรื อทหารก็กระทาได้ง่ายมาก
ทัศนคติเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในภาคธุ รกิจ องค์กร และหน่วยงานของรัฐปรับปรุ ง
ไปในทางที่ดีข้ ึ นอย่างมากในช่ วงหลังจากปี ค.ศ. 2000 หลังจากที่มีการตื่นตัวในเรื่ อง Y2K หลาย
หน่วยงานปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ ของตนเพื่อให้สามารถรองรับการปรับใช้เลขปี ค.ศ.มากกว่า
จานวนเพียงสองหลักที่คอมพิวเตอร์ รุ่นเก่าได้ออกแบบไว้ ธุ รกิจต่าง ๆ ให้การสนับสนุ นเงินทุนใน
การสร้างหรื อปรับปรุ งระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้น นักคอมพิวเตอร์ ปรับปรุ งเทคโนโลยีดา้ นความ
ปลอดภัยเพื่อตอบสนองต่อภัยคุ กคามที่ เพิ่มขึ้ น มี นักลงทุ นเพิ่มขึ้ นและตลาดขยายตัว มี บริ ษทั ที่
ให้บริ การดาเนินการและให้คาปรึ กษาทางด้านระบบความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นซึ่ งรวมทั้งผลิ ตภัณฑ์
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ซอฟต์แวร์ และบริ การที่หลากหลายสาหรับทั้งองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ และการใช้งานส่ วนบุคคลที่
บ้าน
ไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่เปรี ยบเสมือนด่านป้ องกันการบุกรุ ก เฝ้าดูการสื่ อสาร
และข้อมูลต่าง ๆ ที่เข้ามาในระบบ เช่น อีเมล แฟ้มข้อมูล การร้องขอบริ การ เป็ นต้น ไฟร์ วอลล์กรอง
การติดต่อสื่ อสารที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่ อถือหรื อมีลกั ษณะที่น่าสงสัย นอกจากจะตรวจสอบการ
บุกรุ กแล้ว ไฟร์ วอลล์ยงั ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหากิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุ ญาตหรื อไม่
เหมาะสมและตรวจสอบข้อมูลที่ออกจากระบบเครื อข่ายเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลหรื อ
ละเมิดกับกฎเกณฑ์ของไฟร์ วอลล์ที่กาหนด
ผูด้ ู แลระบบที่ดีจะต้องไม่นอนใจว่าผูใ้ ช้เลื อกรหัสผ่านที่ดีแล้ว แต่ติดตั้งโปรแกรมที่ช่วย
ผูใ้ ช้ตรวจสอบรหัสผ่านว่ามี ลกั ษณะตรงตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยหรื อไม่ ซอฟต์แวร์
เข้ารหัสและต่อต้านไวรัสก็ช่วยป้ องกันระบบเช่ นกัน เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้แฮ็คเกอร์ ใช้เครื่ อง
ใดเครื่ องหนึ่งในระบบโจมตีเครื่ องอื่น ๆ ผูด้ ูแลระบบมักติดตั้งซอฟต์แวร์ ตรวจสอบจานวนข้อความ
ที่ออกจากระบบ ซึ่ งอาจเป็ นข้อความที่สร้างขึ้นโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อการโจมตีระบบโดยการ
ใช้ท รั พ ยากรของระบบจนไม่ สามารถให้บริ ก ารได้อีก เครื่ องมื อส าหรั บ ระบุ ตวั ตนต่ า ง ๆ เช่ น
ลายเซ็นดิจิทลั (Digital Signature) ไบโอแมตตริ กซ์ (Biomatrics) เป็ นต้น ซึ่ งสามารถทดแทนหรื อ
ใช้งานเพิ่มเติมร่ วมกับรหัสผ่านเพื่อลดจานวนการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
บริ ษทั ประกันต่าง ๆ เสนอประกันคุ ม้ ครองการบุกรุ กหรื อโจมตีโดยแฮ็คเกอร์ บางบริ ษทั
กาหนดให้ผูเ้ อาประกันใช้เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยที่ มีคุณภาพสู ง บริ ษทั ซอฟต์แวร์ และ
ระบบความปลอดภัยบางบริ ษทั จ้างแฮ็คเกอร์ เพื่อตรวจสอบระบบโดยการโจมตีและค้นหาช่องโหว่
ของระบบที่กาลังพัฒนาอยู่ ในขณะที่บางบริ ษทั จ้างคณาจารย์หรื อนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อค้นหา
จุดอ่อนและช่ องโหว่ในระบบหรื อผลิ ตภัณฑ์ของตนก่อนที่แฮ็คเกอร์ ตวั จริ งจะพบและนาช่ องโหว่
ไปใช้ในการหาประโยชน์
ไม่วา่ เทคโนโลยีจะพัฒนาไปเท่าไร ยังคงมีช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมงาน
ประยุกต์ เว็บ หรื อระบบอินเทอร์ เน็ตอยูเ่ สมอ เช่น ภาษาจาวาเป็ นที่นิยมในการเขียนโปรแกรมงาน
ประยุกต์บนเว็บแต่ก็มีจุดอ่อนด้านความปลอดภัยหลายประการ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ต่างก็มีช่อง
โหว่ดา้ นความปลอดภัยมากมาย บริ ษทั ไมโครซอฟต์ยงั คงมีปัญหาเรื่ องความปลอดภัยในผลิ ตภัณฑ์
ในซอฟต์แวร์ แม้ได้พยายามปรับปรุ งแล้วซึ่ งแฮ็คเกอร์ มกั ใช้เป็ นช่ องทางในการกระทาการต่าง ๆ
โปรแกรมที่ช่วยให้ธุรกิ จขนาดเล็กทาเว็บพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ บางโปรแกรมมีช่องโหว่ทางด้าน
ความปลอดภัย บริ ษทั กูเกิลขยายบริ การเพิ่มเติมจากการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ แต่ก็เพิ่มความ
ไม่มนั่ คงในซอฟต์แวร์ เช่ นกัน การป้ องกันรักษาความปลอดภัยของเครื อข่ายไร้สายหลายเครื อข่าย
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ไม่เพียงพอ ธนาคารและห้างร้านต่าง ๆ ยังคงไม่ได้ป้องกันข้อมูลและเงินในความดูแลอย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตามผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์ ก็ไม่ลดละที่จะค้นหาและปิ ดช่องโหว่ดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี ความปลอดภัยในการป้ องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยในการปกป้ อง
ความเป็ นส่ วนตัวมักสวนทางกัน หลักการและเทคนิคในการพัฒนาระบบที่ดีมีอยูม่ ากมาย เป็ นความ
รับผิดชอบของผูพ้ ฒั นาและออกแบบซอฟต์แวร์ ที่จะต้องเรี ยนรู ้และใช้งานหลักการและเทคนิ คที่
เหมาะสม
ในการออกแบบระบบหากคานึงถึ งและกระทาบนพื้นฐานของความปลอดภัยก็จะสามารถ
ออกแบบให้ป้องกันการบุกรุ กได้ ในทานองเดียวกันก็สามารถออกแบบระบบให้คานึ งถึงความเป็ น
ส่ วนตัวของข้อมูลและความลื่นไหลของการสื่ อสารและดาเนิ นงาน ผูด้ ู แลระบบมีหน้าที่ท้ งั ในเชิ ง
วิ ช าชี พ เชิ ง จริ ย ธรรม และในบางครั้ งตามกฎหมายที่ จ ะด าเนิ น การด้ว ยความระมัด ระวังและ
เตรี ยมการป้ องกันระบบเอาไว้ก่อน ทั้งผูพ้ ฒั นาและผูด้ ูแลระบบจะต้องติดตามเรื่ องราวเกี่ยวกับความ
เสี่ ยงและมาตรการด้านความปลอดภัยใหม่ ๆ ซึ่ งไม่ใช่ งานง่ายๆแต่เป็ นเป้ าหมายที่สาคัญและเป็ น
ความรับผิดชอบในอาชีพ อย่างไรก็ตามไม่วา่ จะออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวิธีการ
ดาเนินงานดีแค่ไหน ก็มกั จะพบข้อบกพร่ องที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเนื่องจากความซับซ้อนของระบบ
คอมพิวเตอร์ เราไม่สามารถคาดหวังระบบหรื อซอฟต์แวร์ ที่สมบูรณ์แบบ แต่เราควรคาดหวังความ
เป็ นมืออาชีพในการจัดการกับปั ญหาได้
โดยส่ วนใหญ่ ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลหรื อคอมพิวเตอร์ แบบพกพามักไม่ไ ด้รับ
การอบรมทางด้านเทคนิ คให้เข้าใจว่าเครื่ องมือที่ใช้งานอยูส่ ามารถทาอะไรได้บา้ งและมีความเสี่ ยง
อย่างไรบ้างหากใช้งานอย่างไม่ถูกวิธีหรื อไม่ปลอดภัย หลายคนไม่ใช้ไฟร์ วอลล์หรื อโปรแกรม
ต่อต้านไวรัส เมื่อซื้ ออุปกรณ์ ผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ไม่ได้สนใจเรื่ องความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ใช้
งานอย่างไรจึงจะไม่ถูกดักจับข้อมูล หรื อจะเข้ารหัสข้อความหรื อสื่ อที่ตอ้ งการส่ งออกอย่างไร เป็ น
ต้น ผูข้ ายมีหน้าที่เชิ งจริ ยธรรมที่จะต้องผลิตสิ นค้าที่มีความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม บริ ษทั
ซอฟต์แวร์มีหน้าที่เชิงจริ ยธรรมที่จะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะไม่เปิ ดช่องให้กบั ภัยคุกคาม
ที่ร้ายแรง ตัวอย่างข่าวดังแสดงในข่าว 3 แสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ในการออกแบบและติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ (93)
เจ้าของคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลก็ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ ดา้ นความปลอดภัย เช่ น โปรแกรม
ต่ อ ต้า นไวรั ส เพื่ อ ป้ อ งกั น ข้ อ มู ล และการโจมตี ร ะบบ นอกจากนี้ ยัง เป็ นการป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้
คอมพิวเตอร์ ในความดูแลตกเป็ นเครื่ องมือในการก่อกวนคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น ๆ อีกด้วย
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แฮ็คเกอร์ โชว์วธิ ีดูดเงินฟรี จากตูเ้ อทีเอ็ม
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
เครื่ องเอทีเอ็มใช้คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ก็มีจุดอ่อน แฮ็คเกอร์พยายามใช้จุดอ่อนนั้น ผลลัพธ์ก็คือ
แฮ็คเกอร์ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่บงั คับให้คอมพิวเตอร์ ใน ATM ให้เงิ นกับพวกเขาฟรี ๆได้นั่นเอง โชคดี
สาหรับธนาคารและลูกค้าที่เรื่ องดังกล่าวเป็ นแค่การสาธิ ตใน Black Hat Conference งานประชุมเหล่าแฮ็คเกอร์
ระดับพระกาฬ
Barnaby Jack แฮ็คเกอร์ และผูอ้ านวยการฝ่ ายระบบรักษาความปลอดภัยของ IOActive Inc. ได้สาธิ ตวิธี
ทาให้ตู ้ ATM ยอมให้เงินกับเขาโดยง่ายดาย ซึ่งความลับคือ ATM ของผูผ้ ลิตแต่ละรายจะใช้กญ
ุ แจดอกเดียวกันใน
การเข้าถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่อยูภ่ ายใน และเมื่อมันถูกเปิ ดออกมา แฮ็คเกอร์ แค่โยนซอฟต์แวร์ เข้าไปก็สามารถ
บังคับให้ ATM ปล่อยเงินออกมาราวกับสายฝนได้แล้ว...
การแฮ็คครั้ งนี้ เริ่ มต้นจากเขาได้สั่งเครื่ อง ATM จากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสามรายด้วยราคาเครื่ องละไม่กี่พนั
เหรี ยญฯ จากนั้นเปรี ยบเทียบกุญแจที่มีกบั ภาพของกุญแจที่เคยพบเห็นบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเขาพบว่า เขาสามารถใช้
กุญแจที่ได้มาพร้อมกับเครื่ องที่ซ้ือ ไขตู ้ ATM เพื่อเปิ ดพอร์ต USB ได้ และนัน่ คือ ทางเข้าของโปรแกรมที่เขาเขียน
และส่ งเข้าไปในตู ้ ATM เพื่อบังคับให้มนั ปล่อยเงิ นออกมาคอมพิ วเตอร์ ของ ATM ส่ วนใหญ่จะทางานด้ว ย
ระบบปฏิบตั ิการ Windows CE ซึ่ งมีวิธีมากมายที่จะเข้าควบคุม และสั่งการให้มนั ทางาน ซึ่ ง Barnaby ได้โชว์วิธี
ของเขาในงาน Black Hat Conference เพื่อแสดงให้เห็นว่า แฮ็คเกอร์สามารถขโมยเงินจากตู ้ ATM ได้อย่างไร

ข่าว 3 แฮ็คเกอร์ ใช้กุญแจของเครื่ องเอทีเอ็มที่ซ้ื อมาจากผูผ้ ลิตเพื่อเจาะเข้าเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ปล่อยเงินของเครื่ องเอทีเอ็มของธนาคาร
เราสามารถค้นหาสคริ ปต์และต้นฉบับโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ จานวนมากมายได้ใน
อินเทอร์ เน็ต การเผยแพร่ ท้ งั โดยตั้งใจ ไม่ย้งั คิด หรื อไม่ระมัดระวังแสดงถึ งการไม่รับผิดชอบ และ
เป็ นการส่ งเสริ มให้นาไปใช้ในทางที่ผดิ ได้โดยง่าย
บางคนมีความเห็ นว่า ควรกาหนดให้การเขียนโปรแกรมหรื อการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ย วกับ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่สามารถนาไปใช้ในการแฮ็คได้เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
หรื ออาชญากรรม แต่การกาหนดกฎหมายในลักษณะนั้นอาจทาให้นกั วิจยั และเจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมทางานได้ยากขึ้นเพราะจะไม่สามารถได้มาซึ่ งซอฟต์แวร์ หรื อเครื่ องมื อที่จะ
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.4. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบต่ าง ๆ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในแง่ของกฎหมาย หมายถึง การกระทาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์ อนั ทาให้เหยื่อได้รับความเสี ยหายและผูก้ ระทาได้รับผลประโยชน์ ตอบแทน หรื อ
การกระท าผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่ ง ใช้เทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ เ ป็ นเครื่ องมื อ และในการสื บสวน
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สอบสวนของเจ้า หน้ า ที่ เ พื่ อ น าตัว ผู ้ก ระท าผิ ด มาด าเนิ น คดี ก็ ต้อ งใช้ ค วามรู ้ ท างเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกัน (94)
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จดั เป็ นอาชญากรรมเศรษฐกิจประเภทหนึ่ งซึ่ งไม่สามารถใช้อาวุธ
ปราบปรามได้โดยตรง ผูก้ ระทาผิดด้านนี้ มกั เป็ นผูม้ ีความรู ้มีประสบการณ์และความชานาญสู ง ใน
บางครั้ ง ผูป้ ระกอบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาจมี ตาแหน่ งหน้าที่ การงานที่ เกี่ ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยตรงและกระทาการโดยมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องจานวนมหาศาล ซึ่ งยิ่งทาให้
ยากแก่การสื บสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผูก้ ระทาผิด (95)
การเจาะระบบเพื่อกระทาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้เป็ น 4 รู ปแบบ คือ 1) การ
เจาะระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์ และสื่ อต่าง ๆ 2) การเจาะเข้าไป
ในระบบสื่ อสารและการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ขอ้ มูล ต่าง ๆ 3) การเจาะเข้าสู่ ระบบ
รักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 4) การเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัย
ส่ วนบุคคลเป็ นช่องทางในการกระทาความผิด (95)
ลักษณะการประกอบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่าง มีดงั นี้
6.4.1. การขโมย ปลอมแปลง และดัดแปลงอัตลักษณ์
ในยุค คอมพิ วเตอร์ ข้อมู ล อัตลัก ษณ์ (Identity) ของเราเพิ่ ม เติ ม จากรู ป ร่ า ง หน้า ตา และ
ลายนิ้ วมือเป็ นบัญชี ผูใ้ ช้ระบบคอมพิวเตอร์ และรหัสผ่าน หมายเลขบัตรประชาชนหรื อหมายเลข
บัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคารของเรา ใบขับขี่ หนังสื อเดินทาง สู ติบตั ร และบัตรอื่น ๆ มีการ
บันทึกข้อมูลการทาการค้าหรื อการติดต่อธุ รกิจลงในแฟ้มข้อมูลหรื อฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายการ
ใช้งานบัตรเครดิต ประวัติการทางาน และประวัติการขับขี่ เป็ นต้น
การดาเนิ นการต่าง ๆ สามารถกระทาได้ออนไลน์แม้ผูก้ ระทาจะอยู่ไกลจากระบบหรื อ
ฐานข้อมูล การปลอมแปลงเอกสาร ภาพถ่าย วิดีโอต่าง ๆ กระทาได้ง่ายขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ต่าง ๆ ที่มีในปั จจุบ นั ซึ่ งความสะดวกคล่ องตัวเช่ นนี้ ก็เอื้ ออานวยให้ก ารประกอบอาชญากรรม
เป็ นไปได้อย่างสะดวกง่ายดายขึ้นเช่นกัน
แฮ็ค เกอร์ ร วบรวมรหัส ผ่า นโดยใช้ เ ทคนิ ค ต่ า ง ๆ หรื อ ใช้จิ ต วิท ยาในการพู ด และการ
แสดงออกเพื่อหลอกลวงเอารหัสผ่านจากผูใ้ ช้โดยตรง เช่ น ระบุ ว่าเป็ นผูท้ ี่ มีอานาจหรื อมี หน้า ที่
เกี่ ย วข้องกับ ระบบและต้องการจะเข้า ถึ ง ระบบเพื่ อสั่ ง การโดยตรง การปลอมตัวเป็ นผูห้ วัง ดี ที่
ต้องการจะช่วยเหลือระบบ เช่น การแจ้งว่ามีช่องโหว่หรื อมีการบุกรุ กเข้ามาในระบบและขออานาจ
ในการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลื อ เป็ นต้น ผูใ้ ช้หรื อผูด้ ู แลระบบที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็อาจเพลี่ยงพล้ าให้กบั
อุบายในลักษณะนี้ ได้ นอกจากนี้ แฮ็คเกอร์ อาจรวบรวมรหัสผ่านจากการค้นหาเอกสารที่ผูใ้ ช้จด
บันทึกไว้ในที่ ต่าง ๆ รวมไปถึงการขโมยเอกสารต่าง ๆ และการคุย้ ถังขยะเพื่อหาข้อมูลด้วย หาก
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ผูใ้ ช้เป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงและมี ประวัติเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไปแฮ็คเกอร์ ก็จะสามารถคาดเดารหัสผ่านได้
โดยง่ายดังในข่าว 4 ต่อไปนี้ (96)
แฮ็คเกอร์ทวิตเตอร์ “โอบามา” โดนจับแล้ว
หนุ่ มว่างงานชาวฝรั่งเศสวัย 25 ปี ที่ ใช้ชื่อว่า Hacker Croll ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ ตารวจ และ FBI ใน
ข้อหาแฮ็คบัญชี ผูใ้ ช้ทวิตเตอร์ (Twitter) ของโอบามา (Obama) ประธานาธิ บดี สหรั ฐ และคนดังอี กหลายราย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ความพยายามติดตามจับตัวมาหลายเดือน
ประเด็นที่ น่าตกใจก็คือ แฮ็คเกอร์ รายนี้ บอกว่า เขาสามารถเจาะบัญชี ผูใ้ ช้ทวิตเตอร์ ของคนดังได้อย่าง
ง่ ายดาย ด้วยการเดารหัสผ่าน (Password) ของคนดังเหล่านั้น ตามรายงานข่าว ผูต้ อ้ งสงสัยยังกล่าวอี กด้วยว่า
เป้ าหมายของเขาคือ การพยายามแฮ็คบัญชีทวิตเตอร์ของคนดังอีกหลายราย ซึ่งรวมถึง Britney Spears ด้วย
หลัง จากสอบปากค าโดยเจ้า หน้า ที่ ต ารวจแล้ว เขาจะถู ก ส่ ง ตัว ไปยัง ศาลกลางใน Clemont-Ferrand
ประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2010 ซึ่ งกฎหมายการเจาะฐานข้อมูลในฝรั่งเศสถือว่าเป็ นอาชญากรรม
ดังนั้นแฮ็คเกอร์รายนี้จะต้องถูกจาคุกอย่างน้อย 2 ปี สาหรับผูต้ อ้ งสงสัยรายนี้ใช้ชื่อปลอมว่า “Hacker Croll” ซึ่งเจ้า
ตัวอ้างว่าเขาไม่เคยเข้ารับการฝึ กหัดการแฮ็คหรื อวิธีเจาะข้อมูลแต่อย่างใด โดยบัญชีผใู ้ ช้ทวิตเตอร์ ที่เขาสามารถ
เข้าถึงได้น้ นั เกิดจากเดาคาตอบจากคาถามเตือนความจารหัสผ่านที่ส่งกลับมาทางอีเมล
สานักข่าวรอยเตอร์อธิบายขั้นตอนการแฮ็คจากการให้ปากคาโดยละเอียดว่า เขาสามารถเข้า ถึงบัญชีผใู ้ ช้
รายต่าง ๆ ได้ หลังจากแฮ็คบัญชีผใู ้ ช้ของพนักงานทวิตเตอร์ ชื่อว่า Jason Goldman โดยเดาคาตอบของคาถามลับ
ของ Goldman ในการเข้าถึงบัญชีผใู ้ ช้อีเมลใน Yahoo ได้เป็ นผลสาเร็ จ หลังจากนั้นแฮ็คเกอร์ก็ใช้บญั ชีผใู ้ ช้ของยาฮู
ที่แฮ็คมาได้ในการค้นหารหัสผ่านอื่น ๆ ต่อไป

ข่าว 4 แฮ็คเกอร์ที่เจาะบัญชีผใู ้ ช้ทวิตเตอร์ ของประธานาธิบดีโอบามาถูกจับ
กรณี ข่าว 5 ข้างล่างนี้ เป็ นตัวอย่างของแฮ็คเกอร์ ปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อเจาะข้อมูลของ
ผูเ้ สี ยหายและนาข้อมูลส่ วนตัวไปใช้ในการก่ออาชญากรรมในประเทศไทย (97)
รวบแฮ็คเกอร์ หนุ่มเจาะข้อมูล-ดูดเงินบัญชีลูกค้าแบงก์กรุ งไทยเกือบล้าน
โดย ทีมข่าวอาชญากรรม ผูจ้ ดั การออนไลน์ 18 เมษายน 2551 05:23 น.
ตารวจ ปศท.จับมือตารวจปากน้ า รวบแฮ็คเกอร์หนุ่มหัวหมอ หลอกเหยือ่ คลิกโหลดเกมออนไลน์ในเว็บ
บอร์ ด แต่ความจริ งเป็ นไวรัสเจาะฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของเหยื่อ ก่อนเอาข้อมูลเข้าไปโอนเงิ นจากบัญชีของ
เหยือ่ มาใช้จ่ายค่าบริ การมือถือ-ขายยอดเติมเงินมือถือในราคาครึ่ งเดียว เผยมีเหยือ่ โดนถอนเงินจากบัญชีไป 8 แสน
กว่าบาท
เมื่อเวลา 17.45 น.วานนี้ (17 เม.ย.) พ.ต.อ.อาคม ช้างพลายแก้ว ผกก.ฝ.5 บก.ปศท. พ.ต.อ.ธนา ชูวงศ์
ผกก.สภ.เมืองสมุ ทรปราการ พ.ต.ท.สถาพร รอดโพธิ์ ทอง รอง ผกก.ฝ.5 บก.ปศท. พ.ต.ท.สุ รวุฒิ แสงรุ่ งเรื อง
สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.อ.นพดล ช่างเรื อน รอง สวป.ร่ วมกันนากาลังเข้าจับกุม นายดุสิต พิมพ์สุวรรณ
อายุ 20 ปี นักเรี ยน กศน.แห่ งหนึ่ ง ผูต้ อ้ งหาตามหมายจับศาลอาญากรุ งเทพใต้ เลขที่ จ.419/2551 ลงวันที่ 13 เม.ย
51 ในข้อหาเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้ องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และ
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มาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรื อ เพิ่มเติมซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ และ
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยสามารถจับกุมได้ภายในห้องพักเลขที่ 1202 ชั้น 2 บ้านพักเจ้าท่าสมุทรปราการ ถนน
ด่านเก่า ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ พร้อมของกลางซิ มการ์ ดโทรศัพท์มือถือจานวน 15 ตัว คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่ อง
การจับกุมครั้งนี้ สื บเนื่ องจากเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ตารวจกอบบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จและเทคโนโลยี (บก.ปศท.)ได้รับแจ้งจากสานักงานใหญ่ของธนาคารกรุ งไทย ว่ามี
ลูกค้าของธนาคารจานวนหลายรายถูกคนร้ายเข้ามาถอนเงินจากบัญชี ออนไลน์ของธนาคาร มียอดเงินรวมไม่ต่ า
กว่า 800,000 บาท จึ ง ได้มี ก ารวางแผนสื บ สวนติ ด ตามจับ กุ ม คนร้ า ยรายนี้ โดยจากการตรวจสอบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มลูกค้าผูเ้ สี ยหายก็พบว่า ก่อนที่จะถูกคนร้ายดึงเงินออกจากบัญชีไปนั้น ผูเ้ สี ยหายแต่ละคนได้
ใช้อินเทอร์ เน็ตเข้าไปในเว็บไซต์ www.pramool. com และได้เข้าไปที่กระทูข้ องสมาชิกเว็บไซต์ดงั กล่าวคนหนึ่ง
ที่ใช้นามแฝงว่า DEKROCK777
โดยผูเ้ สี ยหายได้คลิกโหลดเกมออนไลน์ออกมาจากกระทูด้ งั กล่าว ซึ่งความจริ งแล้วเป็ นโปรแกรมไวรัส
ที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ของผูเ้ สี ยหายกับคอมพิวเตอร์ ของสมาชิกคนดังกล่าวได้ และหากผูเ้ สี ยหายรายใด
บันทึกข้อมูลส่ วนตัว เช่น เลขบัญชีธนาคารไว้ในคอมพิวเตอร์ก็จะถูกคนร้ายดึงข้อมูลเข้าไปโอนเงินผ่านออกจาก
บัญชี ไป ทางเจ้าหน้าที่ จึงทาการสื บสวนจนพบว่าสมาชิ กเว็บไซต์คนดังกล่าวคื อนายดุ สิต เนื่ องจากมี การดึ ง
ยอดเงิ นจากบัญชี ของผูเ้ สี ยหายไปชาระค่าใช้บตั รเครดิตของเจ้าตัว เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน เข้าขอ
หมายจับของศาลอาญากรุ งเทพใต้ ก่อนนากาลังเข้าจับกุมตัวนายดุสิตได้ในขณะที่หอ้ งพักดังกล่าว ก่อนควบคุมตัว
มาสอบปากคา
จากการสอบสวนนายดุสิตให้การรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยเรี ยนอยูโ่ รงเรี ยนบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ
แผนกคอมพิวเตอร์ 2 ปี แต่ถูกไล่ออกเนื่ องจากเวลาเรี ยนไม่พอเพราะหนี เรี ยนมาเล่นเกมตามร้านอินเทอร์ เน็ตอยู่
เป็ นประจา โดยขณะนี้ กาลังเรี ยนอยู่ที่ศูนย์การศึ กษานอกโรงเรี ยน จ.สมุทรปราการ ช่วงเวลาว่างก็จะเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ จนกระทัง่ ตนมาได้โปรแกรม “โปรเเรต” ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสร้างไวรัสโทรจันมาจากเพื่อน
ที่เชี่ยวชาญการโหลดโปรแกรม โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่น ๆ ที่กาลังทา
การเปิ ดเครื่ องอยูใ่ นลักษณะออนไลน์
ตนจึงได้ลองตั้งกระทูใ้ นเว็บบอร์ ดของเว็บไซต์ www.pramool.com แล้วแนบโปรแกรมดังกล่าวไว้เป็ น
กล่องเป็ นเกมออนไลน์ตวั ใหม่ล่าสุดเพื่อให้ผเู ้ สี ยหายที่เข้ามาในเว็บบอร์ดลองโหลดดู เมื่อมีผเู ้ สี ยหายคลิกโหลดก็
จะติ ด ไวรั ส ทัน ที ซึ่ งหากผู ้เ สี ย รายใดเปิ ดระบบ ID PLUS+ ซึ่ งเป็ นระบบการสั่ ง ฝาก ถอน เงิ น ในบัญ ชี
ธนาคารกรุ งไทย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรื อที่เรี ยกกันว่า KTB-online ไว้น้ นั ตนก็จะเข้าถึงฐานข้อมูลของผูเ้ สี ยหาย
คนนั้นได้
นายดุสิต ให้การต่อว่า เมื่อเจาะฐานข้อมูลได้แล้ว ตนก็เข้าไปกดสัง่ จ่ายเงินจากบัญชีของเจ้าของผูเ้ สี ยหาย
ไปจ่ายเงินค่าบริ การโทรศัพท์มือถือของบริ ษทั ดีแทค โดยจะโอนเงินครั้งละประมาณ 800 บาท นอกจากนี้ ตนก็จะ
ฝากเพื่อนที่เล่นอินเทอร์ เน็ตด้วยกันประกาศขายบริ การเติมเงินโทรศัพท์มือถือเครื อข่ายดีแทค จ่ายเพียงครึ่ งเดียว
ใช้วงเงินได้เต็ม เช่น หากจะเติมเงิน 100 บาท ก็ให้จ่ายเงินกับตนแค่ 50 บาท เมื่อมีลูกค้าติดต่อขอเติมเงิน ตนก็จะ
โอนเงินจากบัญชีผเู ้ สี ยหายที่เข้าไปแฮ็คข้อมูลไว้มาเติมให้ลูกค้า นอกจากนี้ยงั ซื้อซิมการ์ดของดีแทคมาเก็บไว้ แล้ว
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กดโอนเงินจากบัญชีผเู ้ สี ยหายมาเติมเอาไว้ในซิมการ์ด ก่อนนาซิมไปขายต่อ โดยตนเพิ่งทาได้อยูแ่ ค่ไม่กี่ครั้งไม่คิด
ว่าจะเป็ นเรื่ องราวใหญ่โตขนาดนี้
ด้าน พ.ต.อ.อาคม ช้างพลายแก้ว ผกก.ฝ.5 บก.ปศท.กล่าวว่า หลังรับแจ้งได้ให้ฝ่ายสื บสวนตรวจสอบ
เครื อข่ายของเครื่ องผูเ้ สี ยหายแต่ละคน จนทราบว่ามีการเข้าเว็บไซต์และโหลดโปรแกรมอะไรลงเครื่ องบ้าง จน
พบว่าผูเ้ สี ยหายแต่ละคนได้เข้ากระทูท้ ี่ต้ งั โดยผูต้ อ้ งหาใช้ชื่อนามแฝงว่า DEKROCK777 จึงทาการตรวจสอบไอพี
แอดเดรส จนทราบตัวผูต้ อ้ งหาและที่อยูก่ ่อนขออนุมตั ิหมายศาลและประสานเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่เข้าจับกุม
โดยหลังจากนี้จะควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาพร้อมของกลางไปดาเนินคดีที่ บก.ปศท.พร้อมทั้งสอบสวนขยายผลต่อไป

ข่าว 5 แฮ็คเกอร์ใช้โปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์เจาะเอาข้อมูลผูเ้ ล่นเกมเพื่อเข้าใช้งานบัญชีของเหยือ่
ที่ธนาคารกรุ งไทย
การปลอมแปลง ดัดแปลง และขโมยอัตลักษณ์ รวมถึงอาชญากรรมหลายรู ปแบบที่อาชญา
กรหรื อขบวนการอาชญากรใช้อตั ลักษณ์ของผูอ้ ื่น เช่น หากขโมยเก็บบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตของ
ผูอ้ ื่ นได้ก็จะนาไปใช้ซ้ื อของที่มีราคาแพงหรื อขายข้อมูลให้กบั ผูอ้ ื่ น บางขบวนการก็ใช้วิธีปลอม
แปลงบัตรประชาชนหรื อบัตรอื่น ๆ เปิ ดบัญชีในชื่ อของเหยื่อแล้วนาไปซื้ อสิ นค้าหรื อทานิ ติกรรม
ต่าง ๆ เช่ น สัญญาซื้ อขาย สิ นเชื่ อ หรื อถอนเงิ นออกจากบัญชี ของเหยื่อ ปล่อยเช็คเด้ง หรื อใช้อตั
ลักษณ์ ดงั กล่ าวในการหาเงิ น เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั รวมถึ งการใช้ขอ้ มู ลส่ วนตัวและรู ปภาพหรื อ
วิดีโอสวมรอยกลัน่ แกล้งผูเ้ คราะห์ร้ายอีกด้วย
แฟรงค์ วิลเลี ยม อาบาเนล (Frank William Abagnale) อดี ตนักต้มตุ๋น ชื่ อเสี ยงโด่ งดัง ชาว
อเมริ กนั ซึ่ งเคยจาคุกที่ฝรั่งเศส สวีเดน และอเมริ กาเนื่ องจากคดีฉ้อโกง หลอกลวง และปลอมแปลง
เอกสาร ปั จ จุ บ ัน เป็ นประธานผูบ้ ริ ห ารบริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษาด้า นการรั ก ษาความปลอดภัย และเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของสานักงานสอบสวนกลางของสหรัฐอเมิรกา (เอฟบีไอ)
ยังกล่าวว่า “ถ้าคุณเปิ ดเผยข้อมูลวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณให้แก่ผมทางหน้าเฟซบุค ผมเชื่ อมัน่
ถึง 98% ว่าผมจะขโมยตัวตนของคุณได้”
ในยุคดิจิทลั นี้ ปั ญหาในเรื่ องการปลอมแปลง ดัดแปลง และขโมยเอกลักษณ์ให้ผลเป็ นเท่า
ทวีเนื่ องจากเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลที่เชื่ อมถึงกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ประเทศและ
ทัว่ โลก เราสามารถซื้ อสิ นค้าและบริ การจากคนแปลกหน้าตามร้านค้าและในเว็บทัว่ โลกโดยใช้บตั ร
เครดิตของประเทศไทย เราใช้บริ การธนาคารทางเว็บ เราติดต่อซื้ อขายกับบริ ษทั ทางเว็บโดยไม่รู้จกั
ที่ต้ งั ของบริ ษทั เราสามารถเดิ นทางไปบางประเทศได้โดยใช้เพียงหนังสื อเดินทางและบัตรเครดิต
หรื อบัตรเดบิต เราสามารถกูส้ ิ นเชื่ อบ้านหรื อรถได้อย่างรวดเร็ ว แต่ความสะดวกรวดเร็ วนี้ มาพร้ อม
กับความเสี่ ยง ดังตัวอย่างในโพสต์ข่าว 6 ข้างล่างนี้ (99)
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ใครใช้บตั รเครดิต โปรดอ่าน ด่วน...
ข้อความต่อไปนี้ มีประโยชน์อย่างยิ่งที่ จะรู ้จกั วิธีการหลอกลวงฉ้อฉล ด้วยการแอบอ้างว่าโทรมาจาก
Visa หรื อ Master Cards เพื่อให้คุณได้ระมัดระวังตนเอง ไม่ตกเป็ นเหยื่อวิธีการฉ้อฉลดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ผา่ นมา
ภรรยาผมได้รับโทรศัพท์จาก Visa และผมก็ได้รับโทรศัพท์ จาก MasterCard ในวันพฤหัสต่อมา
คนที่ โทรมาพูดว่า “ดิ ช้ นั .....(ชื่ อ) โทรจากฝ่ ายรักษาความปลอดภัย ของ Visa ค่ะ คือเราตรวจพบว่ามี
ความผิดปกติ ในการสั่งซื้ อ จึ งโทรมาตรวจสอบว่าบัตร Visa ของคุ ณที่ ออกโดยธนาคาร.....(ชื่ อ) มี การสั่งซื้ อ
อุปกรณ์ระบบป้ องกันภัยมูลค่า 20,000 บาท จากบริ ษทั ในอเมริ กาหรื อเปล่าคะ”
เมื่อคุณบอกว่า “เปล่านี่คะ”
คนที่ โทรมาก็จะบอกว่า “ถ้ายังงั้นเราจะคืนเงิ นให้คุณกลับคืน เรากาลังตรวจสอบบริ ษทั ฉ้อฉล โดยมี
วงเงินที่ฉอ้ โกงลูกค้า ครั้งละ 12,000 - 20,000 บาท เราจะส่งหนังสื อแจ้งการคืนเงินให้คุณทราบที่....(ที่อยูข่ องคุณ)
ถูกต้องมัย๊ คะ”
เมื่ อคุ ณบอกว่า “ถูกต้องค่ะ” คนที่ โทรมาจะพูดต่อไปว่า “ดิ ช้ นั จะทาการสื บสวนต่อไป หากคุ ณมีขอ้
สงสัย ให้โทรตามหมายเลขที่อยูห่ ลังบัตรแล้วต่อฝ่ ายรักษาความปลอดภัย คุณต้องระบุหมายเลขอ้างอิงนี้ (คนที่
โทรมาจะบอกหมายเลข 6 หลัก) คุณต้องการให้ดิช้ นั ทวนหมายเลขมัย๊ คะ”
ต่อไปนี้จะเป็ นส่วนสาคัญของกลโกง คนที่โทรมาจะพูดว่า
“เพื่อให้ทราบว่าคุณเป็ นเจ้าของที่แท้จริ งของเครดิตการ์ ดใบนี้ กรุ ณาพลิกด้านหลังของบัตร และให้ดูที่
หมายเลข 7 ตัวสุ ดท้าย 4 ตัวแรกจะเป็ นหมายเลขบัตร 3 ตัวต่อมาจะเป็ นเลขสาหรับรักษาความปลอดภัยว่าคุณคือ
เจ้าของที่แท้จริ ง และใช้ในการสัง่ ซื้อสิ นค้าทางอินเทอร์เน็ต กรุ ณาบอกเลข 3 ตัวสุดท้ายด้วยค่ะ”
เมื่อคุณบอกเลข 3 ตัวสุ ดท้ายไป คนที่โทรมาจะบอกว่า “ตัวเลขถูกต้อง ดิช้ นั ต้องการให้แน่ใจว่าบัตรยัง
อยูก่ บั คุณ มิได้สูญหาย หรื อถูกขโมย คุณมีขอ้ สงสัยอื่นใดอีกหรื อเปล่าคะ”
เมื่อคุณบอกว่า “ไม่มีค่ะ” คนโทรมาจะขอบคุณ และบอกว่าหากมีในภายหลังก็ให้โทรสอบถามได้เสมอ
แล้ววางสาย
ความจริ งคุณพูดไปน้อยมาก คนโทรมาไม่ได้ขอหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ แต่ภรรยาผมเกิดเอะใจ จึง
โทรกลับไปหลังจากวางสาย 20 นาที ปรากฏว่า Visa ตัวจริ งบอกว่า ภรรยาผมถูกหลอกแล้ว และเมื่อ 15 นาทีที่
ผ่านมาได้มีรายการซื้อสิ นค้าจานวน 20,000 บาท ส่งมาเรี ยกเก็บ ในที่สุด Visa ได้ยกเลิกบัตรและออกบัตรใหม่ให้
ผูฉ้ ้อฉลต้องการเพียงเลข 3 ตัวสุ ดท้ายด้านหลังบัตร อย่าให้ไปเป็ นอันขาด ให้คุณบอกว่า แล้วจะโทร
กลับไปแจ้งเองโดยตรงจะดีกว่า
วันพฤหัสต่อมา ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณ....(ชื่อ) อ้างว่าโทรจาก MasterCard ซึ่งมีขอ้ ความเหมือนกับที่
ภรรยาผมได้รับคาต่อคาเลย ผมเลยไม่รอให้เขาพูดจบ ผมรี บวางสาย แล้วไปแจ้งความที่สถานี ตารวจตามที่ Visa
ให้คาแนะนามา ตารวจบอกว่าได้รับแจ้งแบบเดียวกันนี้วนั หนึ่งหลายราย จึงขอร้องให้ช่วยกันบอกต่อด้วย เราต้อง
ระมัดระวังตนเอง ไม่ให้ตกเป็ นเหยือ่

ข่าว 6 กลลวงหลอกถามหมายเลขสามตัวหลังบัตรเครดิต (99)
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ผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อของอาชญากรรมอาจสู ญเสี ยเครดิ ตในการทาธุ รกรรมทางการเงิ น ต่าง ๆ
เช่น การจ่ายเช็ค การกูห้ รื อยืมเงิน การใช้บตั รเครดิต การเช่าบ้าน หรื อแม้กระทัง่ การสมัครงาน และ
อาจถูกฟ้องร้องโดยผูท้ ี่ถูกอาชญากรหลอกให้ยมื เงินหรื อสู ญเสี ยกิจการธุ รกิจได้
ในขณะที่ อาชญากรมี อุบ ายหลายวิธี ใ นการที่ จะขโมยอัตลัก ษณ์ หรื อ ปลอมแปลงบัต ร
เครดิ ตหรื อบัตรเดบิ ต ทางออกในการแก้ปัญหาก็มีหลายวิธีเช่ นกัน มาตรการความปลอดภัย ใน
ระบบหรื อขั้นตอนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นและซับซ้อนขึ้นเนื่องจากการผสมผสานเทคโนโลยี นโยบายและ
นวัตกรรมทางธุ รกิจใหม่ ๆ และกฎหมายที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว บทเรี ยนที่เคยเกิดขึ้นหรื อ
เป็ นข่าวทาให้ผใู ้ ช้บริ การมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น
แต่ เ มื่ อ มี เ ทคโนโลยีห รื อ กฎหมายใหม่ กลยุ ท ธหรื อ อุ บ ายของอาชญากรก็ เ พิ่ ม ขึ้ นและ
ซับซ้อนขึ้นเช่นกัน เมื่อมีแนวทางแก้ปัญหาใหม่ก็มีอุบายหลอกลวงใหม่เกิดขึ้นได้อีก ดังนั้น สาหรับ
ผูท้ ี่ ต้องเกี่ ย วข้องกับ ข้อมู ลที่ อ่อนไหว เช่ น ข้อมู ล ลับ ข้อมู ล ส่ วนตัว จาเป็ นต้องระมัดระวังและ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ตัวอย่างของอาชญากรรมดังกล่าวและแนว
ทางการป้ องกันและแก้ไขมีดงั ต่อไปนี้
6.4.1.1. ฟิ ชชิง
ฟิ ชชิ ง (Phishing) ซึ่ งแผลงมาจากค าว่ า ตกปลา (Fishing) คื อ การโจรกรรมข้อ มู ล ทาง
อินเทอร์ เน็ตด้วยการปลอมแปลงอี เมลหรื อส่ ง อีเมลที่ มีข ้อความโน้มน้า วให้ผูอ้ ่านหลงเชื่ อ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่สาคัญ เช่น รหัสผ่านเข้าระบบ ข้อมูลบัญชีส่วนบุคคล ซึ่ งอีเมลดังกล่าวจะ
มีขอ้ ความหรื อมีขอ้ มูลประกอบที่เหมือนจริ งมาก อาชญากรอาจปลอมเป็ นเจ้าหน้าที่จากบริ ษ ทั
ร้านค้า หรื อองค์กรของรัฐต่าง ๆ ส่ งอีเมลสแปมมาสอบถามหรื อให้ยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคาร หรื อ
บัตรเครดิต หรื อข้อมูลส่ วนตัวที่สามารถนาไปใช้ในการทาธุ รกรรมทางการเงินได้ โดยอาชญากรส่ ง
ข้อมูลในลักษณะนี้ ออกไปยังที่ อยู่อีเมลผูร้ ับเป็ นจานวนมากเหมื อนกับการตกปลาซึ่ งผูท้ ี่หลงเชื่ อ
ติดต่อกลับและให้ขอ้ มูลก็จะตกเป็ นเหยือ่
ตัวอย่างข้อความในอีเมลอาจเป็ นการส่ งที่อยู่เว็บไซต์เลี ยนแบบธนาคารหรื อบริ ษทั ที่ขาย
สิ นค้าออนไลน์มาให้เหยื่อ เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็จะหลอกถามข้อมูลบัญชี รหัสผ่าน หรื อข้อมูล
ระบุตวั ตนอื่น ๆ ดังแสดงในรู ป 14 และรู ป 15 หรื ออาจเป็ นการแสดงตนว่าโทรหรื อส่ งอีเมลมาจาก
ธนาคารโดยแจ้งว่าระบบหรื อบัญชีที่ใช้งานอยูก่ าลังมีปัญหา หรื อได้มีการอัพเกรดระบบ จาเป็ นต้อง
ยืนยันข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การใหม่ หรื อมีผอู ้ ื่นใช้งานบัตรเครดิตหรื อบัญชีของเราอยู่ และให้เรายืนยัน
ข้อมูลส่ วนตัวว่าเป็ นเจ้าของบัตรหรื อเจ้าของบัญชี ตวั จริ ง หรื ออาจแจ้งว่ามีขอ้ มูลว่าเราสั่งซื้ อสิ นค้า
ซึ่งมีราคาสู งทางออนไลน์และให้ยืนยันว่าต้องการจะซื้ อจริ งหรื อไม่ หากต้องการยกเลิก ให้การคลิก
เข้าไปที่เว็บไซต์และให้ขอ้ มูลระบุตวั ตนเพื่อยกเลิก เป็ นต้น
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รู ป 14 ตัวอย่างอีเมลฟิ ชชิงหลอกลวงเรื่ องการอัปเกรดซอฟต์แวร์ของธนาคารและขอให้ลูกค้ายืนยัน
ข้อมูล

รู ป 15 ตัวอย่างหน้าต่างให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตในหน้าเว็บฟิ ชชิง
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ข้อความในจดหมายหลอกลวงอาจเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการถูกรางวัลหรื อล็อตเตอรี หรื อเป็ นผู ้
ชนะในรายการส่ งเสริ มการขายของบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยง หรื อแจ้งว่าต้องการให้เป็ นผูร้ ับมรดก หรื อ
ขอให้ช่วยรับฝากเงินจานวนมาก หรื อแจ้งข่าวการลงทุนตลาดหุ ้นของบริ ษทั ที่ดูเหมือนหุ ้นกาลังขึ้น
และการกระจายข่าวทางห้องแช็ต
ผูท้ ี่ได้รับสแปมฟิ ชชิงไม่ควรตอบกลับหรื อคลิกเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์เป็ นอันขาด เพราะหาก
ตอบกลับผูต้ อ้ งการขโมยข้อมู ลจะทราบว่า ที่ อยู่อีเมลที่ ส่ง มานี้ ใ ช้งานได้และจะหาโอกาสขโมย
ข้อมู ล ในโอกาสต่ อไป ควรแจ้ง ผูด้ ู แลระบบหรื อผูร้ ั บ ผิดชอบโดยตรงและลบสแปมที่ น่าสงสัย
ประเภทนี้ทนั ที ดังแสดงในจดหมายเตือนของธนาคารกรุ งเทพในข่าว 7
เรี ยน ท่านสมาชิกบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
เนื่ องด้วยในปั จจุบนั มีอีเมลหลอกลวง หรื อ Phishing ที่ ส่งมาจากมิจฉาชี พโดยอีเมลดังกล่าวจะมีลิงก์
เชื่อมโยง (Hyperlink) ซึ่งคล้ายกับ URL ของบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
แต่แท้จริ งแล้วคือเว็บไซต์ปลอมแปลงที่ มิจฉาชี พสร้างขึ้นเพื่อล่อลวงให้ท่านกรอกข้อมูลทางการเงิน
ส่ วนตัว เช่ น รหัสประจาตัว (User ID) รหัสลับส่ วนตัว (Password) เลขที่ บญ
ั ชี หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อ
แม้แต่รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password - OTP) เป็ นต้น
ธนาคารขอเรี ยนว่า ธนาคารไม่มีนโยบายส่ งอีเมลที่ มีลิงก์เชื่ อมโยง (Hyperlink)เพื่อให้ท่านคลิกเข้าสู่
เว็บไซต์ธนาคาร เพื่อสอบถามข้อมูลส่ วนตัวหรื อข้อมูลทางบัญชีของท่าน หากท่านได้รับอีเมลแปลกปลอมที่อา้ ง
ว่าส่งมาจากธนาคาร กรุ ณาอย่าคลิกลิงก์ใด ๆ จากอีเมลดังกล่าว และควรเข้าสู่บริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ด้วยการ
พิมพ์ URL (‘www.bangkokbank.com/ibanking’) ที่ถูกต้องอย่างระมัดระวังทุกครั้ง เพื่อปกป้ องข้อมูลทางการเงิน
ของท่าน
นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยขณะใช้บริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เมื่อท่านได้รับ SMS
แจ้ง รหั ส ผ่ า นครั้ งเดี ย ว (One Time Password - OTP) รวมถึ ง ข้อ ความแจ้ง เตื อ นจากธนาคาร โปรด
ตรวจสอบข้อความดังกล่าวอย่างถี่ถว้ นทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องตรงกับธุรกรรมที่ท่านได้ทาผ่าน
บริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
ธนาคารมุ่งมัน่ ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผใู ้ ช้บริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หากพบว่าบริ การบัว
หลวง ไอแบงก์กิ้งที่ ท่านใช้งานอยู่ปรากฎหน้าจอหรื อข้อความที่ ไม่คุน้ เคย หรื อหากท่านได้กรอกข้อมูล ลงใน
เว็บไซต์ปลอมแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บวั หลวงโฟนโดยทันที โทร. 1333 หรื อ 0 2645 5555
ขอแสดงความนับถือ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ข่าว 7 จดหมายแจ้งเตือนการหลอกลวงทางสแปมเพื่อให้คลิกไปยังเว็บไซต์ธนาคารปลอม
นอกจากนี้ การหลอกลวงทางสแปมหรื ออีเมลฟิ ชชิ งอาจสามารถทาให้ดูสมจริ งได้ดว้ ยการ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริ งและกลทางคณิ ตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น อีเมลทานายผลหุ น้ ราคาทอง หรื อ
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ค่าเงินบาท ที่สามารถทานายได้ถูกต้องติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง เช่น 5 ครั้ง ซึ่ งกระทาได้โดย
การส่ ง อี เมลท านายผลออกไปยัง ที่ อยู่อีเมลของผู ร้ ั บ จ านวนมาก ที่ อยู่อีเมลของผูร้ ั บ จะถู ก แบ่ ง
ออกเป็ นสองกลุ่มโดยกลุ่มแรกจะแจ้งว่าหุ ้น ทอง หรื อค่าเงินบาทจะขึ้น อีกกลุ่มหนึ่ งก็แจ้งว่าจะลง
เมื่อการแจ้งผลของกลุ่มใดถูก กลุ่มนั้นก็จะได้รับอีเมลทานายผลต่อไปเรื่ อยๆโดยแบ่งออกเป็ นสอง
กลุ่ มเช่ นเดิ มและกลุ่ มผูร้ ั บผลทานายที่ถูกต้องจะลดลงครึ่ งหนึ่ งทุ กครั้ ง จนถึ งเวลาหนึ่ งเมื่ อสร้ าง
ความประหลาดใจให้ผรู ้ ับได้เต็มที่แล้วจึงเสนอขายผลการทานายครั้งต่อไปหรื อสู ตรการทานาย เมื่อ
ผูร้ ั บเห็ นว่าผลการทานายแม่ นยาทุ ก ครั้ งก็ จะสนใจที่ จะส่ งเงิ นไปให้เพื่อแลกกับการทานายครั้ ง
ต่อไป จะเห็ นได้ว่าหากจานวนผูร้ ับมี มาก เช่ น 100,000 คน เมื่อลดลงทีละครึ่ งหนึ่ งเป็ นจานวน 5
ครั้ง ก็จะยังคงเหลือผูร้ ับอีก 3,125 คนที่จะได้ผลการทานายถูกต้องทุกครั้ง ซึ่ งหากเพียงร้ อยละสิ บ
ของจานวนนี้สนใจติดต่อกลับไป ผูส้ ่ งก็จะได้รับเงินจากคนจานวนกว่าสามร้อยคน
6.4.2. การทาฟาร์ ม
การทาฟาร์ มหรื อฟาร์ มมิง (Pharming) แผลงมาจากคาว่าการทาไร่ ไถนา (Farming) เป็ นอีก
เทคนิ คหนึ่ งที่ทาให้ผใู ้ ช้เข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อลวงเอาข้อมูลส่ วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลที่
นาไปทาธุ รกรรมทางการเงินได้ แต่มีความซับซ้อนกว่าและอันตรายมากกว่าการตกปลาหลายเท่า
วิธีการนี้ ไม่จาเป็ นต้องส่ งอีเมลมาหลอกลวงผูใ้ ช้และผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งคลิ กลิงค์แต่อย่างใด อาชญากรจะ
เจาะเข้าไปที่ระบบเซิ ร์ฟเวอร์ โดเมนเนมหรื อดี เอ็นเอส (Domain Name Server หรื อ DNS Server)
ของบริ ษ ทั หรื อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Service Provider) โดยตรง เพื่ อเข้าไปเปลี่ ย น
แฟ้ มข้อมูลรายชื่ อโฮสต์ (Host) ของเซิ ร์ฟเวอร์ ซึ่ งจะแก้ไขตาแหน่ งที่อยู่ของเว็บไซต์ให้เป็ นที่ อยู่
ของเว็บไซต์ปลอม ผูใ้ ช้ก็จะเข้าใจว่าได้เข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ตามที่อยูท่ ี่ถูกต้อง แต่จริ งๆแล้วที่อยูน่ ้ นั
ได้ถูกเปลี่ยน (redirect) ไปยังเว็บไซต์ปลอมที่อาชญากรจัดทาไว้ ซึ่ งผูเ้ คราะห์ร้ายจะสังเกตความ
ผิดปกติได้ยากมาก
โดยปกติแล้ว เมื่อผูใ้ ช้งานบราวเซอร์ พิมพ์ที่อยูข่ องเว็บไซต์ เช่น www.mybank.com ซึ่งเป็ น
รู ป แบบก าหนดที่ อ ยู่ข องข้อ มู ล บนเว็บ (Uniform Resource Locator หรื อ URL) บราวเซอร์ ก็ จ ะ
ค้นหาในเซิ ร์ฟเวอร์ โดเมนเนมซึ่ งเป็ นคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์ เน็ตเพื่อแปลงที่
อยู่ของเว็บไซต์ดังกล่ า วให้เป็ นหมายเลขที่ อยู่ไ อพี เช่ น 172.1.2.3 ตามที่บนั ทึกไว้ในแฟ้ ม ข้อมู ล
รายชื่อโฮสต์
การทาฟาร์ มมักเน้นการเข้าไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ของธุ รกิจใหญ่ๆ เช่น ระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเว็บไซต์ธนาคารออนไลน์ต่าง ๆ
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6.4.3. การสวมรอย
ในโลกปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งข้อมูลและเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารที่สะดวก
และง่ายต่อการใช้บริ การ แต่ก็เป็ นเครื่ องมือที่สะดวกต่อมิจฉาชีพในการกระทาผิดกฎหมายและเป็ น
การง่ายที่จะการกลัน่ แกล้งผูอ้ ื่นโดยบุคคลที่ไม่หวังดี ซึ่ งอาจนาข้อมูลส่ วนตัวของบุคคลอื่นไปก่อ
อาชญากรรมหรื อสร้างความเสี ยหายได้ ดังเช่นการสวมรอยในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างของเรื่ องราวการสวมรอยที่เกิดขึ้นหลังจากการตอบกลับอีเมลฟิ ชชิ งตัวอย่างหนึ่ ง
คื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารระบบอี เมลของฮ็อตเมล์ (Hotmail) ได้รับ อี เมลที่ ระบุ ผูส้ ่ ง เป็ น customer_service
upgrade1@hotmail.com ซึ่งชวนให้เข้าใจว่าเป็ นที่อยูอ่ ีเมลของดูแลระบบ ทาให้ผทู ้ ี่ได้รับอีเมลสนใจ
เกี่ยวกับการอัพเกรดบริ การจึงเปิ ดอีเมลดูและอีเมลที่ได้รับมีลกั ษณะเหมือนส่ งมาโดยเจ้าหน้าที่ของ
ฮ็อตเมล์ให้แก่สมาชิ กจริ งๆ โดยข้อความในอีเมลแจ้งว่าทางฮ็อตเมล์จะอัพเกรดโปรแกรมการใช้
อีเมลใหม่และขอให้สมาชิกยืนยันวันเดือนปี เกิดและรหัสผ่านภายในสามวัน มิฉะนั้นจะยกเลิกบัญชี
ผูใ้ ช้น้ ีอย่างถาวรและไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
ผูท้ ี่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็จะกังวลว่าช่ องทางและข้อมูลการติดต่อสื่ อสารที่มีอยู่จะหายไปและ
จะไม่สามารถติดต่อกับบุคคลที่เคยติดต่อด้วยหรื อกระทากิจกรรมทางเว็บได้อีกต่อไป จึงตอบกลับ
อีเมลและให้ขอ้ มูลตามที่ระบุในอีเมล เมื่อผูเ้ คราะห์ร้ายกลับพยายามเข้าไปอ่านอีเมลอีกครั้งหนึ่งใน
ภายหลัง รหัสผ่านของบัญชี ผใู ้ ช้น้ นั ก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผูโ้ จรกรรมข้อมูลเสี ยแล้ว เจ้าของที่อยู่
อี เมลก็จะไม่สามารถใช้งานบัญชี ผูใ้ ช้น้ ันได้อีก ผูโ้ จรกรรมข้อมู ล จะใช้ส่ งอี เมลหลอกลวงผูท้ ี่ มี
รายชื่อและที่อยูอ่ ีเมลอยูใ่ นรายการติดต่อของผูเ้ คราะห์ร้ายนั้นให้ส่งเงินไปให้โดยอ้างว่าเจ้าของที่อยู่
อีเมลมีปัญหาทางการเงิ น เช่ น ไปประชุ มที่ต่างประเทศ แล้วลื มกระเป๋ าที่ใส่ เงิ น บัตรเครดิ ต และ
บัตรเดบิตทั้งหมด ทาให้เป็ นหนี้ ค่าโรงแรมและมีความเดือดร้อนหนัก เจ้าหน้าที่โรงแรมยึดของไว้
ไม่ให้ออกจากโรงแรมจึงต้องขอยืมเงิน เป็ นต้น เพื่อนและญาติของผูเ้ คราะห์ร้ายที่หลงเชื่ อก็ติดต่อ
กลับและจะส่ งเงินไปให้ตามบัญชี ที่ระบุ ทาให้เสี ยทรัพย์สินและเวลา ส่ วนผูเ้ คราะห์ร้ายก็อาจเป็ น
หนี้โดยไม่รู้ตวั
ตัวอย่างของการสวมรอยจากการขโมยอัตลักษณ์โดยมิจฉาชีพและการกลัน่ แกล้งกันโดยใช้
ข้อมูลที่เป็ นอัตลักษณ์ มีดงั ต่อไปนี้
ในประเทศไทยเคยมี ข่าวนักแสดงวัยรุ่ นชาวไทยคนหนึ่ งถูกสวมรอยโดยมิจฉาชี พ ใช้ชื่อ
รู ปภาพและข้อมูลส่ วนตัวนาไปสร้างเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ปลอมในไฮไฟว์ (Hi5!) เพื่อล่อลวง
ผูส้ นใจซึ่ งเป็ นผูห้ ญิ งให้เกิ ดความเข้าใจผิดว่าได้พูดคุ ยติ ดต่อกับนักแสดงคนนั้นจริ งๆ เมื่ อเหยื่อ
หลงเชื่อจึงได้นดั พบแล้วก่ออาชญากรรม ส่ งผลให้นกั แสดงดังกล่าวเสี ยชื่ อเสี ยงและถูกกล่าวหาว่ามี
ส่ วนร่ วมในการกระทานั้น (100)
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อีกเรื่ องราวหนึ่ งคือ กรณี ของคู่รักที่เลิกรากันไปแล้วแต่ยงั มีเรื่ องบาดหมางกันอยู่ ฝ่ ายชาย
ระบายความโกรธด้วยการนารู ปอี ก ฝ่ ายพร้ อมชื่ อนามสกุ ลจริ ง ที่ อยู่ เบอร์ โทรศัพ ท์ และข้อมูล
ส่ วนตัวไปโพสต์ตามเว็บไซต์ขายบริ การทางเพศ ทาให้ฝ่ายหญิงได้รับทั้งโทรศัพท์ จดหมาย และ
อีเมลติดต่อใช้ขอบริ การ กระทัง่ มีคนดักรอหน้าบ้านหรื อโรงเรี ยน ก่อให้เกิ ดความอับอายและเสี ย
สุ ขภาพจิต เป็ นต้น (100)
นอกจากนี้ การสวมรอยยังทาได้ในลักษณะของความผิดทางแพ่งและพาณิ ชย์ เช่ น การที่
คนร้ายขโมยบัญชีผใู ้ ช้และรหัสผ่าน เพื่อสวมรอยเป็ นเหยือ่ เข้าไปซื้ อสิ นค้าในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง และ
ทางเว็บไซต์จึงติดตามทวงเงินเอากับผูท้ ี่ถูกสวมรอย ทาให้เสี ยชื่อเสี ยง เสี ยประวัติการเงิน ก่อให้เกิด
หนี้สินและต้องคดีที่มิได้เป็ นผูก้ ่อขึ้น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ ให้ความคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการ
สวมรอย ในกรณี การโพสต์ขอ้ ความหรื อรู ปภาพหรื อวิดีโอโดยแอบอ้างว่าเป็ นบุคคลอื่นเท่ากับเป็ น
การนาเข้าข้อมูลที่เป็ นเท็จเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ และทาให้ผูอ้ ื่นเสี ยหาย มีความผิดตามมาตรา 14
ดังแสดงในหัวข้อ 6.7.1 นอกจากนี้ ยังมีความผิดตามมาตรา 264 ประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอม
เอกสาร ดังแสดงในหัวข้อ 6.7.2.1
นอกจากนี้ กรณี ที่ผเู ้ สี ยหายได้แจ้งไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริ การเพื่อให้ลบข้อมูลออกแล้ว หาก
ทางเว็บไซต์ยงั นิ่ งเฉยไม่ลบข้อมูลอันเป็ นเท็จนั้น ก็จะมีความรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 15 ดังแสดงในหัวข้อ 6.7.1
ทั้งนี้ ผูใ้ ช้งานระบบออนไลน์ต่าง ๆ ต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง และไม่เปิ ดเผยเรื่ อง
ส่ วนตัวให้ใครทราบบนอินเทอร์ เน็ต และการตั้งรหัสผ่าน
6.4.4. การปลอมแปลงตัดต่ อภาพและวิดีโอ
ในปั จจุบนั มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมตัดต่อภาพ คลิ ปวีดีโอ และแฟ้ มข้อมูล
เสี ยง ที่ใช้งานได้ง่าย แม้แต่คนที่ไม่ถนัดด้านคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเรี ยนรู ้และใช้โปรแกรมประเภท
นี้ ได้อย่างง่ ายดาย แต่บางครั้ งการใช้โปรแกรมตัดต่อรู ปภาพ หรื อคลิ ปวิดีโอของบุคคลอื่น แล้ว
เผยแพร่ และส่ งผลให้บุคคลนั้นได้รับความเดือดร้อน อับอาย หรื อเสี ยหาย อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และประมวลกฎหมายอาญาได้
การตัดต่อภาพที่สร้ างความเสี ยหายให้กบั บุคคลอื่นมีให้เห็ นอยู่บ่อยครั้ง เช่น กรณี ที่มีข่าว
ของนักแสดงหญิงคนหนึ่งถูกชาวต่างชาตินาภาพใบหน้าไปตัดต่อเป็ นภาพเปลือยหน้าอก แล้วนาไป
เผยแพร่ ในอินเทอร์ เน็ต ส่ งผลกระทบให้เกิ ดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์ ของเธอเป็ นอย่างมาก ใน
บางประเทศมี ก ารนาภาพใบหน้า ของนัก แสดงไทยไปตัดต่ อเป็ นภาพเปลื อยเพื่ อโฆษณาสถาน
บริ การทางเพศอีกด้วย (102)
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กรณี ที่นารู ปของบุ คคลอื่นไปตัดต่อทาภาพและนาออกเผยแพร่ เพื่อกลัน่ แกล้งให้อบั อาย
เสี ยชื่ อเสี ยง เช่ น เผยแพร่ ภาพตัดต่อใบหน้าบนรู ปร่ างที่ มีลกั ษณะน่ าเกลี ยด ตัดต่อภาพหรื อคลิ ป
วีดีโอเพื่อผลิตเป็ นสื่ อลามกและนาออกจาหน่ายหาผลกาไรจากความเดื อดร้ อนของผูอ้ ื่น ดังกรณี ที่
กล่าวมา ถื อว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 16
ดังในหัวข้อ 6.7 และประมวลกฎหมายอาญา ในหัวข้อ การเผยแพร่ สื่อลามก (6.7.2.3) และการหมิ่น
ประมาท (6.7.2.4)
การใช้เทคโนโลยีและสื่ ออินเทอร์ เน็ต ในทางที่ผิดสร้างความเดื อดร้ อนและเสี ยหายให้กบั
บุคคลอื่นเป็ นการกระทาที่ขาดสามัญสานึ กและผิดกฎหมาย เมื่อพบเห็ นเว็บไซด์หรื อการโพสต์
ข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่ www.thaihotline.org เพื่อประสานงานให้ลบเนื้ อหาที่ไม่
เหมาะสมออกและช่วยเหลือผูเ้ สี ยหาย (90)
เทคโนโลยีดา้ นการประมวลผลภาพทาให้การดัดแปลงรู ปภาพและวิดีโอกระทาได้ง่าย ทุก
วัน นี้ ภาพและวิ ดี โ อเรื่ อ งราวที่ เ หลื อ เชื่ อ ซึ่ งเกิ ด จากการดัด แปลงและตัด ต่ อ ภาพจากข่ า วและ
ภาพยนตร์ มี ให้เห็ นกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสร้ างสรรค์และงานบันเทิ ง แต่เทคนิ ค
เดียวกันนี้อาจนาไปใช้ในการหลอกลวงและฉ้อโกงได้เช่นกัน
ในปัจจุบนั ระบบประมวลผลภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สามารถสร้างภาพเลียนแบบ
ท่ า ทางการพู ดของคน ระบบสัง เคราะห์ เสี ย งสามารถวิเคราะห์ เสี ย งพู ดของคนและสังเคราะห์
เสี ยงพูดของคนๆนั้นออกมาใหม่ ทั้งสองระบบนี้ รวมกันสามารถสร้างวิดีโอใหม่โดยไม่ตอ้ งใช้คน
จริ ง ซึ่ งอาจนาไปใช้ในการโฆษณา งานบันเทิงต่าง ๆ และการหลอกลวงได้เช่นกัน
ในช่ วงที่ ประเทศอิ สราเอลและประเทศเลบานอนมี ค วามขัดแย้งกันในปี ค.ศ. 2006 ช่ าง
ถ่ายภาพข่าวอิสระซึ่ งถ่ายภาพข่าวให้กบั บริ ษทั รอยเตอร์ (Reuters) มาเป็ นเวลาหลายปี ยอมรับว่าได้
ปรับภาพถ่ายของตนโดยการเพิ่มควันและทาให้สีของควันดาขึ้นเพื่อให้ภาพความเสี ยหายที่เกิดจาก
จรวดดู เลวร้ ายมากขึ้น บริ ษทั รอยเตอร์ ยกเลิ กภาพถ่ายของช่ างถ่ายภาพข่าวคนนั้นเป็ นจานวนมาก
และกล่ า วว่า บริ ษ ทั ไม่ มี นโยบายสนับ สนุ นการแก้ไ ขดัด แปลงภาพ สมาคมผูส้ ื่ อข่ า วของนานา
ประเทศต่างก็มีนโยบายต่อต้านการดัดแปลงแก้ไขภาพข่าวและถื อว่าเป็ นการละเมิดจรรยาบรรณ
ของนักข่าว นิ ตยสารบางเล่มดัดแปลงภาพปกด้วยเหตุผลของการโฆษณาและการดึงดูดความสนใจ
แต่จะไม่ดดั แปลงภาพที่ อยู่ภายในเล่ ม บรรณาธิ การส่ วนใหญ่เข้าใจว่าภาพดัดแปลงทาให้ความ
เชื่ อถือในงานอื่น ๆ ลดลง หากนิ ตยสารหนึ่ งนาเสนอภาพดัดแปลงเป็ นส่ วนใหญ่ ผูค้ นจะไม่เชื่ อถือ
ภาพถ่ายจริ ง (2)
การปลอมแปลงภาพกระทากันมาตั้งแต่ก่อนยุคคอมพิวเตอร์ บ้างก็ปรับปรุ งภาพตั้งแต่การ
ล้างในห้องมืด ปั ญหาทางจริ ยธรรมในประเด็นนี้ ไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่ในปั จจุบนั พบการปลอมแปลง
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ภาพและเผยแพร่ ในเว็บมากขึ้น เนื่ องจากสามารถกระทาได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คน
ทัว่ ไปจึ ง ควรระมัดระวัง และตั้ง ข้อสงสั ย ภาพและวิดีโอที่ เผยแพร่ ว่า เป็ นความจริ ง หรื อไม่ เพื่ อ
ป้ องกันการถูกหลอกลวง
6.4.5. การก่อวินาศกรรม
การก่ อวินาศกรรมเป็ นการกระทาที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายร้ ายแรงทั้งทางด้านชี วิตและ
ทรัพย์สินในวงกว้าง เช่น การปล่อยไวรัสหรื อหนอนคอมพิวเตอร์ การโจมตีก่อกวนระบบโดยการ
ใช้ทรัพยากรของระบบจนไม่สามารถให้บริ การได้อีก (Denial-of-Service Attack หรื อ DoS) เป็ นต้น
การโจมตีก่อกวนระบบโดยการใช้ทรัพยากรของระบบจนไม่สามารถให้บริ การได้อีกเป็ น
การขัดขวางหรื อก่ อกวนระบบเครื อข่ายหรื อเซิ ร์ฟเวอร์ จนไม่สามารถให้บริ การได้ตามปกติ ซึ่ ง
กระทาโดยการใช้ทรัพยากรของเซิ ร์ฟเวอร์ จนหมด ตัวอย่างเช่น
1) การส่ งแพ็ค เก็ต (Packet) เข้า ไปหาเครื่ อ งเป้ า หมายโดยใช้ห มายเลขที่ อ ยู่ไ อพี
(Internet Protocol Address หรื อ IP Address) ที่ไม่มีอยู่จริ งในการติดต่อ ทาให้เครื่ องเป้ าหมายต้อง
ส ารองทรั พ ยากรไว้ส่ วนหนึ่ ง เพื่ อรองรั บ การเชื่ อมต่ อ ที่ ค าดว่า ก าลัง จะเกิ ดขึ้ น แต่ ก ารเชื่ อ มต่ อ
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็ นแพ็คเก็ตหลอก เมื่อมีแพ็คเก็ตในรู ปแบบนี้เข้ามามากขึ้นเรื่ อยๆจะ
ทาให้เครื่ องเป้ า หมายใช้ทรั พ ยากรที่ จะรองรั บ การเชื่ อมต่ อในลัก ษณะนี้ ไ ปจนหมดและยุติการ
ให้บริ การในที่สุดทาให้ไม่สามารถให้บริ การต่อได้
2) การส่ งระเบิดอีเมล (Mail Bomb) คือการส่ งอีเมลขนาดใหญ่เป็ นจานวนมากไปยัง
เครื่ องเป้ าหมายเพื่อให้เนื้อที่ของไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ เต็มจนไม่สามารถให้บริ การรับส่ งอีเมลได้
อีก
3) การใช้ หมายเลขที่อยู่ไอพีปลอม ซึ่ งเป็ นของเครื่ องเป้ าหมายที่ จะโจมตีในการส่ ง
แพ็ค เก็ ต ปิ ง (Ping) ที่ ใ ช้ต รวจสอบการเชื่ อ มต่ อ ในระบบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ต่ า ง ๆ ไปยัง
หมายเลขที่อยูไ่ อพีแบบบรอดคาสต์ (Broadcast Address) ซึ่ งจะกระจายแพ็คเก็ตปิ งไปยังทุกเครื่ องที่
เชื่อมต่อกับเครื่ องเป้ าหมาย หลังจากนั้นเมื่อทุกเครื่ องได้รับแพ็คเก็ตปิ งแล้ว ก็จะส่ งแพ็คเก็ตตอบไป
ยังเครื่ องเป้ าหมาย หากมีเครื่ องที่เชื่อมต่อจานวนมากจะทาให้เครื่ องเป้ าหมายไม่สามารถรองรับแพ็ค
เก็ตจานวนมหาศาลหรื อเกิ ดภาวะที่ เรี ยกว่าบัฟ เฟอร์ ล้น (Buffer Overflow) ได้ ในอีกกรณี หนึ่ ง ผู ้
โจมตีอาจส่ งแพ็คเก็ตปิ งที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติหรื อแพ็คเก็ตปิ งจานวนมากไปยังเครื่ องเป้ าหมาย
เพื่อก่อให้เกิดกรณี บฟั เฟอร์ ลน้ ได้เช่นเดียวกัน
4) การก่ อกวนโดยการส่ งแพ็คเก็ตจานวนมากที่ไม่ สามารถประกอบเป็ นข้ อความได้
ไปยังเครื่องเป้ าหมาย (Teardrop Attack) เพื่อให้เกิดความสับสนยุง่ ยากและสิ้ นเปลืองทรัพยากรและ
เวลาของตัวประมวลผลที่จะรองรับการประกอบข้อความ
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การโจมตีก่อกวนระบบโดยการใช้ทรัพยากรของระบบจนไม่สามารถให้บริ การได้อีกเช่นนี้
หากโจมตี โดยหลายเครื่ องพร้ อมกัน (Distributed Denial-of-Service Attack หรื อ DDoS) ก็ จะยิ่ง
สร้างความเสี ยหายได้เป็ นหลายเท่าทวีคูณและรวดเร็ วกว่ามาก อีกทั้งยังป้ องกันได้ยากเพราะโจมตี
จากหลายที่และโจมตีในหลายจุด การโจมตีโดยหลายเครื่ องพร้อมกันนี้ มกั ใช้บ็อต (Bot) ซึ่ งมาจาก
คาว่าโรบ็อต (Robot) เป็ นโปรแกรมซึ่ งทาหน้าที่ที่กาหนดโดยอัตโนมัติและเข้าไปฝังตัวอยูใ่ นเครื่ อง
เป้ าหมายโดยทาให้คอมพิวเตอร์ เครื่ องนั้นรับและดาเนิ นการตามคาสั่งต่าง ๆ จากผูโ้ จมตีโดยผ่าน
ช่องทางซึ่ งเป็ นช่องโหว่ต่าง ๆ
6.4.6. เล่ ห์อุบายและการกุเรื่ องหลอกลวง
เล่ห์อุบาย (Scam) และการกุเรื่ องหลอกลวง (Forgery) ของผูไ้ ม่ประสงค์ดีหรื อมิจฉาชี พมัก
กระทาโดยอ้างตนเป็ นบุคคลมีชื่อ ตัวตน หรื ออาชีพในหลายรู ปแบบ หรื อสร้างข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่ อถื อ เช่น เอกสารราชการปลอม ภาพถ่ายปลอม หรื อประวัติต่าง ๆ ที่
เป็ นเท็จ เพื่อให้คู่สนทนาเห็นว่าน่าเชื่อถือ น่าคบหา และชวนสนทนาอย่างต่อเนื่ อง โดยเริ่ มต้นจะทา
ความรู ้ จกั กับเหยื่อด้วยการสื่ อสารผ่านอีเมล เว็บไซต์สังคมออนไลน์ การแช็ตผ่านระบบเครื อข่าย
ต่าง ๆ เว็บไซต์หาคู่ หรื อแสร้งว่าติดต่อเรื่ องงาน เป็ นต้น
มิจฉาชี พส่ วนหนึ่ งเป็ นชาวต่างชาติ การติดต่อสื่ อสารจึงใช้ภาษาอังกฤษ หลังจากเริ่ มทา
ความรู ้ จกั แล้วก็จะติดต่อพูดคุ ยสร้ างความสนิ ทสนมและพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่ อยๆโดยไม่รีบ
ร้อนในการพูดคุยกับเหยือ่ จะรอจนคิดว่าเหยื่อตายใจและพยายามแสดงให้เห็นว่าเป็ นผูม้ ีความจริ งใจ
บางรายถึงเอ่ยปากรักใคร่ ชอบพอในเชิ งชู ส้ าว บางรายอาจบอกว่าอยากจะร่ วมทาธุ รกิจด้วย ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะอ้างว่ามี ฐานะทางการเงิ นหรื อมี ทรั พย์สินมากแต่อยู่ในสถานภาพที่ไม่สามารถใช้จ่ายใน
ประเทศของตนได้อย่างสะดวกเพื่อหลอกให้เหยื่อคาดหวัง แม้ตรวจสอบที่มาของอีเมลด้วยที่อยู่
หมายเลขไอพีก็จะพบว่ามาจากต่างประเทศซึ่ งอาจเป็ นจริ งหรื อไม่ก็ได้เพราะอาจมีการปลอมแปลง
หมายเลขไอพีได้
เมื่อเห็นว่าเหยือ่ ตายใจแล้ว ก็จะเริ่ มแผนการหลอกลวงต่าง ๆ (100) เช่น อ้างว่าได้ส่งของมา
ให้หลายรายการผ่านบริ ษทั ที่รับจ้างส่ งสิ นค้า เช่น ข้าวของใช้ต่าง ๆ น้ าหอม เครื่ องประดับมี ราคา
และเพื่ อตอกย้ า ให้เหยื่อหลงเชื่ ออย่า งสนิ ท ใจ คนร้ า ยได้ส่ ง หมายเลขบัญชี ผูใ้ ช้พ ร้ อมรหัส ผ่า น
เพื่อให้เหยื่อเข้าไปตรวจสอบกับเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่เป็ นผูส้ ่ งสิ นค้าหรื อสิ่ งของนั้นมาให้ดว้ ย ซึ่ ง
แท้จริ งแล้วเว็บไซต์น้ นั มิจฉาชีพได้สร้างขึ้นเองเพื่อการหลอกลวง หลังจากนั้น ไม่นานนักเหยื่อก็จะ
ได้รับโทรศัพท์ที่ เป็ นเลขหมายในประเทศไทย หรื อหากใช้โทรศัพท์มื อถื อ จะเป็ นแบบที่ ไ ม่ จด
ทะเบียนหรื อโทรจากระบบโทรศัพท์ผา่ นเครื อข่ายระบบอินเทอร์ เน็ต (Voice over IP) เพื่อป้ องกัน
การติดตาม โดยจะแจ้งกับเหยือ่ ว่าเป็ นตัวแทนหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่จดั ส่ งสิ นค้าและมีสินค้าส่ ง
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มาถึ งในชื่ อของเหยื่อ แต่การรั บของดังกล่ าวจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ย มเป็ นเงิ นจานวนหนึ่ ง โดย
ก าหนดให้ โ อนเงิ น เข้า บัญ ชี ป ลายทางที่ ค นร้ า ยก าหนดหรื อ โอนเงิ น ไปยัง บัญ ชี ค นร้ า ยที่ อ ยู่
ต่างประเทศ หากเหยื่อเริ่ มคิ ดว่าเหตุ ใ ดจึ ง ต้องจ่ายเงิ นค่าธรรมเนี ยมในการส่ งของและสอบถาม
กลับไปยังผูส้ ่ งก็จะได้รับคายืนยันว่ามีของที่ส่งมาให้จริ งๆและมีมูลค่ามากกว่าค่าธรรมเนี ยมที่ ตอ้ ง
จ่ายหลายเท่าเพื่อให้หลงเชื่ อและโอนเงิ นเข้าบัญชี ตามที่กาหนด หลังจากที่ได้โอนเงิ นไปให้แล้ว
มิจฉาชีพก็จะรี บเอาเงินออกจากบัญชีน้ นั ในเวลาอันรวดเร็ ว
มิจฉาชี พจะไม่หยุดหลังจากการจ่ายเงิ นครั้งแรก แต่จะเริ่ มแผนหลอกลวงขั้นต่อไป (91)
ด้วยการอ้างว่าของที่ส่งมาให้มาถึงที่ศุลกากรแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบว่ามีการส่ งเงิ นสด
สกุลต่างประเทศมาด้วย ซึ่ งการนาเงิ นเกิ นจานวนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า
เป็ นความผิดตามกฎหมายและจะต้องเสี ยค่าปรับจึงจะนาเงินจานวนนั้นออกไปได้ หากเหยื่อสงสัย
และติดต่อสอบถามกลับทางอีเมลก็จะได้รับการยืนยันว่าได้ส่งเงิ นจานวนดังกล่าวมาด้วยจริ ง โดย
ซ่ อนมาและไม่คิดว่าเจ้า หน้าที่ ศุลกากรจะตรวจพบ แต่ที่ไม่ได้บอกตั้งแต่ แรกเพราะอยากจะให้
แปลกใจและแนะนาให้เสี ยค่าปรั บไปเพราะไม่อยากให้ตอ้ งส่ งเงิ นจานวนมากกลับมา ซึ่ งหาก
หลงเชื่ อก็จะเสี ย เงิ นซ้ าซ้อน และจะเห็ นได้ว่าส่ วนหนึ่ ง นอกจากจะรู ้ เท่ าไม่ถึ งการณ์ แล้ว เหยื่อ
หลงเชื่อเพราะเกิดความโลภอยากได้สิ่งของหรื อเงินจานวนมากที่มิจฉาชีพหลอกล่อ
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ กลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็ นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ เช่น ตารวจ กอง
บังคับการปราบปราม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น หรื อ
เจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่ งประเทศไทยหรื อธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ ซึ่ งทาให้เหยี่อหลงเชื่ อ ว่าเป็ น
เจ้าหน้าที่ติดต่อมาจากคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ของหน่วยงานนั้น ๆ จริ ง กลุ่มมิจฉาชี พจะแบ่ง
หน้ า ที่ แ ละกระท ากัน เป็ นขบวนการ เช่ น ติ ด ต่ อ กับ เหยื่ อ ทางโทรศัพ ท์ ผ่ า นเครื อข่ า ยระบบ
อินเทอร์เน็ตที่สามารถกาหนดให้แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น ๆ ได้ (103)
เรื่ องราวหลอกลวงอาจเริ่ มด้วยการกล่าวหาว่าเหยื่อเป็ นหนี้ บตั รเครดิ ตหรื อเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดหรื อการฟอกเงิน แม้เหยือ่ จะบอกว่าไม่เคยเป็ นหนี้หรื อไม่เคยทาบัตรเครดิตกับธนาคารตามที่
กล่าวอ้าง ก็จะได้รับแจ้งว่าอาจถูกคนอื่นเอาชื่ อไปเปิ ดบัญชีธนาคาร ซึ่ งจะต้องถูกอายัดเงินในบัญชี
หรื อถูกดาเนิ นการทางกฎหมาย มิจฉาชี พเหล่านี้ มกั มีจิตวิทยาในการพูดคุยสู งสร้างเรื่ องติดต่ออย่าง
ใจเย็นและสามารถกดดันให้เหยื่อต้องรี บดาเนิ นการ เช่ น ให้ทาธุ รกรรมทางการเงินหน้าตูเ้ อทีเอ็ม
และกดท ารายการตามที่ บ อกเพื่ อโอนเงิ นเข้า บัญชี ป ลายทางที่ ไ ด้เตรี ย มไว้ หากเหยื่อไม่ ไ ด้ใ ช้
วิจารณญาณในการวิเคราะห์เรื่ องราวและความเป็ นไปได้วา่ เป็ นเรื่ องจริ งหรื อไม่ ก็จะต้องสู ญเสี ยเงิน
ในที่สุด (104)
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ในปั จจุ บ นั คณะกรรมาธิ ก ารการค้าสหพันธรั ฐ (Federal Trade Commission หรื อ FTC)
ของสหรัฐอเมริ กาได้จาแนกประเภทของอีเมลหลอกลวงซึ่งทาให้ผทู ้ ี่ได้รับอีเมลหลงเชื่อและได้รับ
ความเสี ยหายไว้ 12 ประเภท ดังนี้ (101)
1) นาเสนอโอกาสทางธุ รกิจ โดยจะเสนอรายได้กอ้ นใหญ่โดยลงทุนไม่มากหรื อไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
2) นาเสนอขายรายการที่อยู่อีเมลจานวนมาก (Bulk E-mail) เพื่อการขายสิ นค้า โดย
ชักชวนว่าสามารถโฆษณาหรื อขายสิ นค้าให้แก่กลุ่มเป้ าหมายขนาดใหญ่
3) กุเรื่ องขึ้นเพื่อชักชวนให้ผทู ้ ี่ได้รับอีเมลลูกโซ่ (Chained Email) บริ จาคหรื อส่ งเงิ น
จานวนเล็กน้อยไปยังบัญชีธนาคารของผูส้ ่ งและส่ งต่ออีเมลนี้ไปให้เพื่อนหรื อผูอ้ ื่นต่อไป
4) เชิญชวนให้ทางานที่บา้ นโดยลงแรงเพียงเล็กน้อยแต่มีรายได้สม่าเสมอ เมื่อติดต่อ
ไป จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและทางานตามที่กาหนดในอีเมล แต่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด
ๆ กลับคืน
5) เสนอยาประเภทต่า ง ๆ เพื่ อการดู แลรั ก ษาสุ ข ภาพ เช่ น สู ตรยาสมุ นไพร รั ก ษา
อาการผมร่ วง ลดน้ าหนัก เป็ นต้น ซึ่ งมักเป็ นโฆษณาชวนเชื่อ แต่ไม่ได้มีสรรพคุณตามที่ระบุ
6) เสนอวิธีการที่ จะร่ า รวยอย่างรวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งลงแรงมาก ดังในตัวอย่า งการ
ทานายหุน้
7) เสนอให้สิ นค้า ฟรี โดยชาระเงิ นเพีย งเล็กน้อยเพื่ อเข้าเป็ นสมาชิ ก หรื อให้ขอ้ มูล
ส่ วนตัว ซึ่ งจะนาไปสู่ การชักชวนให้เสี ยเงินเพิ่มเติมต่อไป
8) เสนอโอกาสในการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ ยงแต่มีผลตอบแทนสู ง ซึ่ งหากลงทุนไป
จริ งก็จะสู ญเสี ยทรัพย์สินไปโดยเปล่าประโยชน์
9) ให้เงินกูห้ รื อสิ นเชื่ อโดยมีเงื่อนไขง่ายๆ ซึ่ งเหมือนกับการกูเ้ งินนอกระบบ ถือเป็ น
การกระทาที่ผดิ กฎหมาย
10) เสนอช่วยล้างข้อมูลสิ นเชื่อที่ติดลบในบัญชีธนาคาร
11) เสนอให้รางวัลไปเที่ยวฟรี แต่ในภายหลังพบว่ามีเงื่ อนไขเพิ่มเติม เช่น ต้องชาระ
เงินเพิ่มเติมโดยไม่ได้อธิ บายหรื อแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
12) เสนอขายชุ ดอุปกรณ์สาหรับเชื่ อมต่อเคเบิลทีวีโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าสมาชิ ก แม้จะทา
ได้จริ ง แต่ก็ผดิ กฎหมาย
ในบางครั้ งข้อเสนอการลงทุ นหรื อการซื้ อขายสิ นค้าในสแปมเมล์หรื อเว็บอาจดู ดีจนไม่
น่าจะเป็ นไปได้ บ้างก็ทาทีวา่ เป็ นเว็บรับบริ จาคช่วยเหลือภัยพิบตั ิต่าง ๆ แต่กลับรวบรวมหมายเลข
บัตรเครดิตของผูส้ นใจบริ จาคไปหาประโยชน์ เป็ นต้น
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6.4.7. การปลอมแปลงและดัดแปลงอุปกรณ์ หรื อซอฟต์ แวร์
เมื่ออาชญากรมีความรู ้เรื่ องคอมพิวเตอร์ มากขึ้นก็สามารถหาช่องทางประกอบอาชญากรรม
ได้ม ากขึ้ น ตัวอย่า งข่ า ว 8 แสดงให้เห็ นถึ งกลโกงในการปลอมแปลงตู ้กดเงิ นสดหรื อตู ้เอที เอ็ม
(Automatic Teller Machine) ปลอมที่ไม่สามารถกดเงินได้จริ ง แต่จะบันทึกข้อมูลของผูเ้ คราะห์ร้าย
เอาไว้เพื่อหาประโยชน์ต่อไป (105) ตัวอย่างข่าว 9 แสดงให้เห็นถึงกลโกงในการดัดแปลงตูเ้ อทีเอ็ม
เพื่อหลอกลวงและหาประโยชน์จากผูเ้ คราะห์ร้าย โดยใช้แป้นกดปลอม (รู ป 16) และหน้ากากครอบ
ช่องรับบัตรเพื่อคัดลอกข้อมูลบัตร (รู ป 17) (105) ตัวอย่างข่าว 10 เป็ นข่าวการจับกุมอาชญากรและ
กลโกงที่ใช้ในการปลอมบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดหรื อบัตรเอทีเอ็ม (107)
สื่ อจีน เผย มิจฉาชีพป่ วน แอบตั้งตูเ้ อทีเอ็มปลอม ดูดข้อมูลบัญชีธนาคารของเหยือ่ แล้วขโมยเงินในบัญชี
ต่อ นับเป็ นครั้งแรกที่พบเหตุการณ์แบบนี้
วานนี้ (23 มิ.ย. 2553) สานักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า มิจฉาชีพนาตูเ้ อทีเอ็มปลอมไปตั้งไว้บริ เวณที่มี
คนพลุกพล่านใจกลางเมืองปั กกิ่ง ในประเทศจีน พร้อมทั้งติดโลโก้บริ ษทั บัตรเครดิตรายใหญ่หลายราย เช่น วีซ่า
เพื่ อ ให้ ดู น่ า เชื่ อ ถื อ โดยเครื่ อ งเบิ ก เงิ น สดอัต โนมัติ ดัง กล่ า ว จะบัน ทึ ก รายละเอี ย ดข้อ มู ล บัญ ชี ธ นาคารของ
ผูใ้ ช้บริ การ จากนั้น หัวขโมยจะนาข้อมูลที่ ได้ไปทาบัตรปลอมแล้วจัดการกดเงินสดจากบัญชี ของผูเ้ คราะห์ร้าย
โดยชายจีนเหยือ่ ตูเ้ อทีเอ็มคนหนึ่งเผยว่า เมื่อเสี ยบบัตรเข้าไปในเครื่ อง สักครู่ หน้าจอจะขึ้นว่าไม่สามารถให้บริ การ
ได้ หลังจากนั้น เงินเขาก็หายไปจากบัญชีถึง 5,000 หยวน หรื อราว 25,000 บาท
สื่ อเผยอีกว่า ตูเ้ อทีเอ็มเถื่อนนี้ หัวขโมยได้ซ้ือมาจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายรายหนึ่ง แต่ไม่ได้
มีสัญญาธุรกิจกับธนาคารรายใด ซึ่ งนับเป็ นคดีหลอกลวงเงินผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม ที่พบเป็ นครั้งแรกในจีน ขณะนี้
ตารวจสื บสวนเร่ งหาผูก้ ระทาผิดมาดาเนินคดีต่อไป

ข่าว 8 ตูเ้ อทีเอ็มเถื่อนในจีน
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รู ป 16 แป้นกดปลอมที่ถูกซ้อนบนแป้นกดของธนาคารเพื่อดักจับรหัสเอทีเอ็ม (105)

รู ป 17 หน้ากากที่ซอ้ นบนช่องรับบัตรเพื่อคัดลอกข้อมูลบัตร (105)
เตือนภัยตู ้ ATM ปลอมของมิจฉาชีพในเมืองไทย
26 กันยายน 2550
รายงาน ข่าวจากธนาคารพาณิ ชย์เปิ ดเผยว่า ชมรมธุรกิจบริ การ ATM แจ้งเตือนสมาชิกทุกธนาคารให้เพิม่
ความระมัดระวังการทุจริ ตผ่านระบบ ATM ด้วยวิธีการที่ เรี ยกว่า Skimming ซึ่ งสามารถทาได้หลายวิธีการ เช่น
การติดตั้งอุปกรณ์หรื อแป้ นกดรหัสมาวางทับแป้ นจริ ง หรื อการสอดอุปกรณ์ที่ช่องเสี ยบบัตร ATM โดยทั้ง 2 วิธี
เพื่อบันทึกข้อมูลบนบัตรพร้อมรหัสไปผลิตบัตรใหม่แล้วสามารถทาการถอนเงินจากบัญชีลูกค้าจนหมดได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ วๆนี้ ชมรมธุรกิจบริ การ ATM ได้เรี ยกสมาชิกเพื่อหาวิธีการป้ องกันและแจ้งเตือน
ลูกค้าธนาคาร หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขา อ.กระทู ้ จ.ภูเก็ต ตรวจพบความผิดปกติดงั กล่าวบน
แป้ นกดรหัส ATM
ล่าสุ ด ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาได้ส่งหนังสื อเวียนไปยังสาขาธนาคารทุกแห่ งให้ระมัดระวัง เรื่ องดังกล่าว
แล้ว โดยนางเยาวลักษณ์ พูลทอง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้ นการสื่ อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา ยอมรับว่า เจ้าหน้าที่ ของธนาคารได้ตรวจพบความผิดปกติดงั กล่าวที่ อ.กระทู ้ จ.ภูเก็ต แต่ลูกค้า
ธนาคารหรื อลูกค้าบัตร ATM ธนาคารอื่นที่มาใช้ตู ้ ATM ของธนาคารไม่ได้รับความเสี ยหายจากการพยายามทา
ทุจริ ตดังกล่าว เนื่องจากได้ทางานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในเรื่ องเกี่ยวกับกรณี พยายาม ทุจริ ต
"ธนาคารพบการนาแป้ นกดรหัสปลอมมาวางทับบนแป้ นกดรหัสของ เครื่ อง ATM อีกชั้นหนึ่ ง และนา
อุปกรณ์ที่หน้าตาเหมือนช่องเสี ยบบัตร ATM มาติดทับบนช่องสอดบัตรของเครื่ องเอทีเอ็ม" นางเยาวลักษณ์ ระบุ
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ขณะเดี ยวกัน ธนาคารยังได้ป้องกันการทุจริ ตและลูกค้าธนาคาร โดยแจ้งเรื่ องนี้ ให้ชมรมธุ รกิ จบริ การ
ATM ซึ่ งมีธนาคารทุกแห่งเป็ นสมาชิกได้ทราบ เพื่อร่ วมกันป้ องกันการกระทาดังกล่าว โดยในเบื้องต้นจะช่วยกัน
ดูแลตูบ้ ริ เวณใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ ในส่ วนของธนาคารเอง ได้จดั ทาหน้าจอเพิ่มอีก 1 ขั้นตอนเป็ นการเตือนลูกค้าก่อนที่จะใส่
รหัส ATM โดยให้ใช้มือบังเมื่อกดแป้ นรหัสเพื่อป้ องกันผูอ้ ื่นเห็นรหัส ATM และสาหรับเรื่ องนี้ได้มีการเตรี ยมการ
จัดทา Sticker เพื่อติ ดที่ เครื่ อง ATM ทุ กเครื่ อง เพื่อเป็ นการเตื อนลูกค้าอี กด้วย ทั้งนี้ ปัจจุ บันธนาคารมี ตู ้ ATM
จานวน 2,800 ตู ้
แหล่งข่าวจากธนาคารกสิ กรไทย (KBANK) ระบุ ว่า ขณะนี้ ธนาคารเร่ งปรั บปรุ งหน้าจอ ATM ของ
ธนาคารเพื่อแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริ ตดังกล่าว ซึ่งปั จจุบนั ธนาคารมีตู ้ ATM จานวน 3,500 ตู ้
ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า หนังสื อเวียนที่ชมรมธุรกิจบริ การ ATM มีถึงพนักงานระบุวา่ “เนื่องจากปั จจุบนั ได้มี
กลุ่มมิจฉาชีพได้ติดตั้งเครื่ องอ่านข้อมูลจากบัตร ATM และที่แป้ นกดรหัสหรื อที่เรี ยกกันว่า ATM Skimming ใน
หลายๆ พื้นที่ ซึ่ งเมื่อท่านทารายการที่ตดู ้ งั กล่าวแล้ว คนร้ายสามารถนาข้อมูลบนบัตรพร้อมรหัสไปผลิตบัตรใหม่
แล้วสามารถทาการถอนเงินจากบัญชีจนหมดได้
ดังนั้น ก่อนทารายการใด รบกวนท่านสังเกตความผิดปกติของตู ้ ATM ด้วยว่าแป้ นกดมีลกั ษณะไม่น่า
ไว้วางใจ เช่น เป็ นกล่องนูนขึ้นมาอย่างผิดสังเกต หรื อที่ช่องรับบัตรมีความผิดปกติของอุปกรณ์ เช่น สี เพี้ยน หรื อ
ลักษณะเหมือนมีอะไรมาแปะติดเพิ่ม
นอกจากนี้ หากท่านพบเห็นตูข้ องเรามีลกั ษณะผิดปกติ ขอความกรุ ณาแจ้งผูจ้ ดั การสาขา หรื อผูจ้ ดั การ
บริ การลูกค้า (Counter Bank) หรื อโทร. ได้นอกเวลาทางาน เพื่อจะได้ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป”
พร้อมกันนี้ ในหนังสื อเวียนยังได้แนะนาข้อควรระวัง โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้บริ การตู ้ ATM ที่ติดตั้งใน
จุดที่เปลี่ยว มืด เพราะคนร้ายสามารถติดตั้งอุปกรณ์ดงั กล่าวได้ง่าย

ข่าว 9 ตูเ้ อทีเอ็มของธนาคารที่ถูกดัดแปลงเพิ่มเติมแป้ นกดดักจับรหัสบัตรเอทีเอ็มและหน้ากากสวม
ช่องรับบัตรเพื่อบันทึกข้อมูลภายในบัตร
จาคุก 20 ปี แก๊งปลอมบัตรเครดิต-เอทีเอ็ม
ศาลพิพากษาจาคุก 57 ปี แก๊งอดี ตดาบตารวจสันติ บาล-ชาวต่างชาติ โรมาเนี ยร่ วมกันปลอม-ใช้บตั ร
เครดิต-เอทีเอ็ม แต่ลงโทษทุกกระทงแล้วกฎหมายให้จาคุก 20 ปี
ห้องพิจารณาคดี 804 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก - ศาลอ่านคาพิพากษา คดี หมายเลขดาที่ อ.377/2552 ที่
พนักงานอัยการฝ่ ายคดีพิเศษ 1 เป็ นโจทก์ ยื่นฟ้อง นาย โยนัท บูลลาเกอร์ (IONUT BULIARCA) อายุ 30 ปี ชาว
โรมาเนี ย , นาย โรเบิร์ต โรต้ารู (ROBERT IONUT ROTARU) อายุ 31 ปี ชาวโรมาเนี ย, นาย ปราโมทย์ เปี ยทอง
อายุ 43 ปี อดีตดาบตารวจ ผบ.หมู่งาน 4 กก.2ส.1, นายจิรายศ หรื อกิ่ม ศิริบวรเกียรติ อายุ 45 ปี , นายพนธกร หรื อ
เอก ดีประเสริ ฐ อายุ 33 ปี จาเลยที่ 1-5 ในความผิดฐานร่ วมกันมีไว้ซ่ ึงเครื่ องมือสาหรับปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์
และปลอมและใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์ปลอม
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โดยอัยการ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 52 ระบุความผิดสรุ ปว่า เมื่อวันที่ 11 - 17 เม.ย. 51 จาเลยทั้งห้ากับ
พวกที่ ย งั ไม่ ได้ตวั มาฟ้ อ ง ได้ร่ ว มกัน ปลอมบัตรอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อน าไปใช้ประโยชน์ใ นการช าระค่าสิ นค้า
ค่าบริ การแทนการชาระด้วยเงินสด หรื อใช้เบิกถอนเงินสด อันเป็ นการทาปลอมขึ้นทั้งฉบับ เหตุเกิดที่แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กทม. ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 269 (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.7.2.2)
ศาลพิเคราะห์ พยานหลักฐานที่ โจทก์ - จาเลยนาสื บแล้ว เห็ นว่า โจทก์มีพนักงานสอบสวนของกรม
สอบสวนคดี พิเศษหรื อดี เอสไอ (Department Of Special Investigation หรื อ DSI) และมี สายลับที่ เข้าแฝงตัวกับ
กลุ่มของจาเลยทั้ง 5 เป็ นเวลาหลายเดือนเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเลย เบิกความสอดคล้องต้องกันว่า
จาเลยที่ 1-2 ได้นาเข้า เครื่ องคัดลอกข้อมูลบัตรเครดิต หรื อสกิ มเมอร์ (Skimmer) จากประเทศสเปน เพื่อทาการ
ปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ ด้วยการส่ งพัสดุไปรษณี ยเ์ มื่อปี 2551 หลังจากได้เครื่ องดังกล่าวมาจาเลยที่ 1 - 2
ได้สาธิ ตวิธีการใช้ให้ดู ต่อมาพวกจาเลยได้ทาการปลอมแปลงบัตรเครดิตซึ่ งจะได้มีการนาข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็ม
และบัตรเครดิตที่มีกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็ นสมาชิกของจาเลยส่งมาจากภาคใต้
เมื่อทาการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิ กส์จาเลยที่ 3 จะเป็ นผูโ้ ทรศัพท์ตรวจสอบกับทางธนาคารว่าบัตร
มีวงเงินเท่าใด ก่อนที่พวกจาเลยจะนาไปใช้ชาระค่าซื้ อสิ นค้าตามห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ ร้านอัญมณี และสถานี
บริ การน้ ามัน รวมถึงเบิกถอนเงินสดจากตูเ้ อทีเอ็มธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ ซึ่ งพยานได้ทารายงานโดยละเอียดทั้ง
สถานที่ วัน-เวลา และมีการบันทึกภาพถ่าย รวมทั้งนาใบบันทึกการซื้ อขายของพวกจาเลย มามอบให้กบั พนักงาน
สอบสวนดีเอสดีรวบรวมเป็ นพยานหลักฐานโดยตลอด เป็ นเวลานานหลายเดือนด้วย
นอกจากนี้ ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิ ด ระหว่างที่พวกจาเลยนาบัตรเครดิตที่ทาปลอมขึ้นไปใช้ตามคาเบิก
ความของพยานซึ่งเป็ นสายลับ โดยปรากฏภาพของพยานอยูร่ ่ วมกับพวกจาเลย จึงเชื่อว่าพยานโจทก์ท้ งั สองซึ่งเป็ น
เจ้าหน้าที่ รัฐ เบิ กความไปตามข้อเท็จจริ งที่ ได้ร่วมขบวนการพวกจาเลยและรู ้เห็ นพฤติ การณ์ของกลุ่มจาเลย มี
รายละเอียดเป็ นขั้นตอนว่าเดินทางไปที่ไหน อย่างไร ซึ่ งมีท้ งั ภาพถ่ายและเอกสารมาประกอบและยืนยันคาเบิก
ความด้วย จึงรับฟังได้มนั่ คงโดยปราศจากข้อสงสัยว่าพยานโจทก์ไม่มีเหตุเบิกความเพื่อกลัน่ แกล้งพวกจาเลย ซึ่ง
หากพยานไม่ได้รับอยูร่ ่ วมกับจาเลยจริ งก็ยากที่จะแต่งเรื่ องขึ้น
อีกทั้งพนักงานสอบสวนดีเอสไอที่ทาการจับกุมจาเลยที่ 1-3 เจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นรถของจาเลยที่ 3 และ
เจ้าหน้าที่ ผูต้ รวจพิสูจน์ของกลาง เบิ กความสอดคล้องกันว่า การจับกุมจาเลยที่ 1- 2 ได้ของกลาง ซึ่ งเป็ นเครื่ อง
ปลอมบัตรและกล้องขนาดเล็ก ที่สามารถนาไปติดตั้งที่เครื่ องเอทีเอ็ม และจากการตรวจค้นรถเบนซ์ของจาเลยที่
3 พบคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ซึ่งมีโปรแกรมการอ่านข้อมูลบัตรเครดิตและเครื่ องปลอมบัตรเครดิต และตราอลูมิเนียม
และพลาสติกที่ใช้ในการปลอมบัตร
ขณะที่ขอ้ ต่อสู ้ของจาเลยที่ 1 - 3 และ5 เป็ นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีน้ าหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ ซึ่ ง
พฤติ การณ์ ของพวกจาเลยกระทาเป็ นขบวนการ แบ่ งหน้าที่ กันทาเพื่อประโยชน์การปลอมแปลงและใช้บตั ร
อิเล็กทรอนิ กส์ปลอม จึ งพิพากษาจาคุกจาเลยที่ 1-3 และ 5 ฐานนาเข้าเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับปลอมมาใน
ราชอาณาจักร คนละ 9 ปี และฐานปลอมและใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์ 8 กระทงๆ ละ 6 ปี รวม 48 ปี เมื่อจาคุกจาเลย
ทั้ง 4 ทุกกระทงแล้ว รวมเป็ นเวลาทั้งสิ้ น 57 ปี แต่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 เมื่อลงโทษทุกกระทงให้
ลงโทษสูงสุดได้ไม่เกิน 20 ปี จึงให้จาคุกจาเลยที่ 1 - 3 และ 5 คนละ 20 ปี
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ส่ วนจาเลยที่ 4 แม้จะมีพยานเบิกความว่าเป็ นผูซ้ ้ื อและนาเครื่ องปริ นเตอร์ ไปขายและนาเงินมาแบ่งกัน
แต่ไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าร่ วมกันปลอมบัตรด้วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนาเข้าเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาในไทย รวมทั้งไม่ปรากฏว่านาเงินไปแบ่งให้กบั ใครอย่างไร พยานโจทก์จึงมีขอ้ สงสัยตามสมควรว่าจาเลยที่
4 ร่ วมกับจาเลยที่ 1 -3 และ 5 จึงยกประโยชน์ให้ความสงสัยของจาเลย พิพากษายกฟ้อง
ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า สาหรับการจับกุมกลุ่มนายปราโมทย์ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.51 นั้น ดี เอสไอ ตรวจพบ
มูลค่าความเสี ยหายกว่า 50 ล้านบาท

ข่าว 10 ขบวนการปลอมบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็มถูกจับกุม
การปลอมแปลงที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบคือ การปลอมใบสมัครเป็ น
สมาชิกบัตรเครดิต และการปลอมบัตรเครดิต ดังต่อไปนี้ (104)
การปลอมใบสมัครเป็ นสมาชิ กบัตรเครดิตนั้นกระทาโดยการนาเอกสารส่ วนตัวของบุคคล
อื่น อันได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก เป็ นต้น ไปใช้
ในการสมัครเป็ นสมาชิกบัตรเครดิต โดยกรอกข้อมูลและปลอมลายมือชื่อของเจ้าของเอกสารลงใน
ใบสมัครและรับรองสาเนาเอกสารต่าง ๆ หลังจากนั้นก็โทรศัพท์ไปสอบถามการอนุ มตั ิจากทาง
ธนาคาร ซึ่ งหากได้รับอนุมตั ิบตั รเครดิตจากธนาคารก็จะจัดทาหนังสื อมอบอานาจปลอมขึ้นมาเพื่อ
ไปรับบัตรเครดิ ต ที่ ธ นาคาร เมื่อได้บตั รเครดิ ตมาแล้ว ก็จะลงลายมื อชื่ อผูถ้ ื อบัตรเครดิ ตปลอมที่
ด้านหลังบัตร แล้วนาบัตรเครดิตไปใช้ชาระค่าสิ นค้าและบริ การตามสถานที่ต่าง ๆ
การปลอมบัตรเครดิตกระทาได้ 3 วิธี (104)ดังนี้
1) การปลอมแปลงหน้ าบัตรเครดิต จะใช้บตั รพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็กด้านหลังบัตร
เหมื อนกับบัตรเครดิ ตหรื อบัตรเอที เอ็มนาไปจัดพิมพ์ลวดลายด้านหน้าและหลังบัตรเครดิ ตให้มี
ลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิ ต หลังจากนั้นจะพิมพ์ขอ้ ความหมายเลขบัตรเครดิต เดือนปี หมดอายุ
และชื่ อผูถ้ ือบัตรเครดิต เพื่อให้มีลกั ษณะเหมือนกับบัตรเครดิตจริ ง แล้วนาไปใช้ชาระค่าสิ นค้าและ
บริ การตามสถานที่ ต่าง ๆ ที่ใช้เครื่ องรู ดบัตรแบบ "ซิ บแซบ" ที่ เก็บสาเนาบัตรจากตัวพิ ม พ์นู น
ด้านหน้าบัตรในการจัดทาใบบันทึกรายการขายเท่านั้น ร้านค้าจะโทรศัพท์ไปยังธนาคารเจ้าของ
บัตรเพื่ อ ขออนุ ม ตั ิ วงเงิ นตัดบัต รเครดิ ต ในภายหลัง ซึ่ งร้ านค้าจะได้รับรหัส อนุ มตั ิ จากธนาคาร
กลับมาเพื่อส่ งยอดให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี ของร้านค้าในอีกสองวันถัดมา หากเป็ นบัตรปลอมก็
จะไม่ได้รับอนุมตั ิวงเงินจากธนาคาร
2) การปลอมแปลงแถบแม่ เหล็กด้ านหลังบัตรเครดิต กระทาโดยใช้บตั รพลาสติกที่มี
ขนาดเท่ากับบัตรเครดิ ตและมี แถบแม่ เหล็กด้านหลังบัตร โดยจะบันทึกข้อมูลของบัตรเครดิ ต ที่
แท้จริ งในแถบแม่เหล็กด้านหลังลงในบัตรพลาสติกที่เตรี ยมไว้และนาไปใช้ชาระราคาค่าสิ นค้าและ
บริ การตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้เครื่ องอนุมตั ิวงเงินอัตโนมัติหรื ออีดีซี (Electronic Data Capture หรื อ
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EDC) เนื่ องจากเครื่ องดังกล่าวจะอ่านข้อมูลจากแถบแม่เหล็กด้านหลังบัตรเครดิ ตเท่านั้น ทั้งนี้ เป็ น
การร่ วมมื อกับร้ านค้าในการนาบัตรเครดิ ตไปใช้ชาระค่าสิ นค้าและบริ การโดยมิได้มีการซื้ อขาย
สิ นค้ากันจริ ง จากนั้นจึงนาเงินที่ร้านค้าได้จากการใช้บตั รเครดิตมาแบ่งกัน การกระทาเช่นนี้ ไม่ตอ้ ง
ทาบัตรให้มีลกั ษณะเหมือนบัตรเครดิตจริ งแต่อย่างใด
3) การปลอมแปลงลายมือชื่ อด้ านหลังบัตรเครดิต เป็ นการขโมยบัตรเครดิตของผูถ้ ือ
บัตรเครดิตไปทาการปลอมลายมือชื่ อด้านหลังบัตรเครดิต ซึ่ งทาได้โดยเขียนลายมือชื่ อ เลียนแบบ
ลายมือชื่อด้านหลังบัตรเครดิตหรื อลบลายมือชื่อที่ผถู ้ ือบัตรเครดิตได้เซ็นไว้ออก แล้วลงลายมือชื่อผู ้
ถื อ เครดิ ต ปลอมลงไปใหม่ หรื อ ใช้ก ระดาษสติ ก เกอร์ ที่ จ ัด พิ ม พ์ข้ ึ น มาให้ มี ล ัก ษณะเหมื อ นกับ
ลวดลายที่ของช่ องลงลายมือชื่ อด้านหลังบัตรเครดิต ปิ ดทับช่ องลงลายมื อชื่ อด้านหลังบัตรเครดิ ต
และลงลายมือชื่อผูถ้ ือบัตรเครดิตปลอมลงไปใหม่ หลังจากนั้น จึงนาไปใช้ชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยจะนาไปใช้ชาระในวันเดียวกันกับที่ได้ขโมยบัตรเครดิตมาก่อนที่ผถู ้ ื อบัตร
เครดิตจะแจ้งอายัดบัตร
นอกจากนี้ แหล่งที่มาของข้อมูลในแถบแม่เหล็กยังอาจได้มาจากการร่ วมมือกับพนักงาน
ขายหรื อพนักงานแคชเชี ยร์ ตามสถานที่ ต่าง ๆ เมื่ อลู กค้านาบัตรเครดิ ตไปใช้ชาระค่าสิ นค้าและ
บริ การก็จะถูกคัดลอกข้อมูลในแถบแม่เหล็กของบัตรเครดิตโดยการรู ดบัตรกับเครื่ องบันทึกข้อมูล
การกระทาความผิดในข้อ 2 ส่ วนใหญ่จะเป็ นการปลอมบัตรเครดิตของชาวต่างประเทศและ
นามาใช้ในประเทศไทย โดยกลุ่มคนร้ายจะเป็ นชาวต่างประเทศที่ร่วมมือกับคนไทย ในการกระทา
ความผิด ดังแสดงในข่าว 10
นอกจากนี้ ในเรื่ องของบัตรเครดิตยังมีกรณี พนักงานของบริ ษทั คอมพิวเตอร์ แห่งหนึ่งได้รับ
การว่าจ้างจากธนาคารแห่ งหนึ่ งให้ดูแลระบบตู ้เอทีเอ็ม แต่กลับแอบเขี ยนโปรแกรมซ่ อนไว้เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรื อบัตรกดเงินสดเอทีเอ็มพร้อมรหัสผ่านของผูม้ าใช้ หลังจากนั้น ก็จดั ทา
บัตรขึ้นมาใหม่โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้บนั ทึกลงไปและนาไปใช้พร้อมรหัสผ่าน เป็ นการกระทาความผิด
โดยการปลอมแปลงโปรแกรมโดยผูอ้ อกแบบและพัฒนา
6.4.8. การฉ้ อโกงในกลไกการคลิกเพื่อประสั มพันธ์ ออนไลน์
กูเกิ ลพัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ซ่ ึ งในปั จจุบนั ได้ใช้ในเสิ ร์จเอ็นจิน อื่น ๆ
ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ได้อย่างคุม้ ค่าและสร้างรายได้ให้กบั ผูท้ ี่ยอมให้กู
เกิ ลโฆษณาบนเว็บไซต์ของตน เป็ นสร้ างรายได้ซ่ ึ งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการให้บริ การฟรี ให้กบั
บริ ษทั เสิ ร์จเอ็นจิน ในกรณี ของหนังสื อพิมพ์หรื อวารสารและวิทยุหรื อ วิทยุโทรทัศน์ผูโ้ ฆษณาจ่าย
ค่าโฆษณาในอัตราที่ข้ ึนอยูก่ บั จานวนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรื อจาหน่ายหรื อกลุ่มผูอ้ ่าน บนเว็บผูโ้ ฆษณา
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จ่ายตามจานวนคลิ กบนโฆษณาที่นาผูส้ นใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ที่ยอมให้วางป้ าย
โฆษณาจะได้รับค่าธรรมเนียมในแต่ละคลิกที่ผสู ้ นใจคลิกที่ป้ายโฆษณาจากเว็บไซต์ของตน
การฉ้อโกงในการหาเงินจากการคลิก เกิดจากความซับซ้อนในการขายโฆษณาบนเว็บ การ
ฉ้อโกงอาจทาได้โดยคลิกป้ ายโฆษณาของคู่แข่งซ้ าๆหลายครั้งเพื่อให้คู่แข่งต้องจ่ายค่าโฆษณาใน
ราคาสู ง หรื อผูต้ ิดตั้งป้ ายโฆษณาในเว็บไซต์คลิ กซ้ าๆหลายครั้งเพื่อให้ตนเองได้รับค่าธรรมเนี ยม
เพิ่มขึ้น ซึ่ งในภายหลังบริ ษทั เสิ ร์จเอ็นจินได้ปรับแก้กลไกการจ่ายเงินโดยกรองการคลิกซ้ าจากแหล่ง
เดียวกันและมีธุรกิจบริ การใหม่ในการตรวจสอบการฉ้อโกงในการคลิก เป็ นต้น
6.4.9. การหลอกลวงในการประมูลออนไลน์
การประมูลออนไลน์เป็ นที่นิยมมากในการซื้ อขายออนไลน์ ผูข้ ายสามารถทารายการเสนอ
ขายอะไรก็ได้ที่ตอ้ งการจะขาย ผูซ้ ้ื อให้ราคา และเว็บไซต์ประมูลได้ค่าบริ การ การประมูลออนไลน์
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และศักยภาพของเว็บในการเปลี่ยนวัฒนธรรมการซื้ อขาย ความสะดวกใน
การรวบรวมข้อมูลจานวนมหาศาลและความสามารถในการชักนาคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู ้ จกั หรื อ
พบปะกันมาก่อนให้ติดต่อสื่ อสารซื้ อขายหรื อทาธุ รกิจกันได้แม้ไม่ได้พบเห็นหน้าตาซึ่ งกันและกัน
อีเบย์ (e-Bay) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1995 เป็ นเว็บไซต์การประมูลออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและที่เป็ น
ที่รู้จกั กันทัว่ โลก
ปั ญหาของการประมูลออนไลน์เกิดขึ้นไม่นานหลังเว็บไซต์ต่าง ๆ เปิ ดให้บริ การ เช่น ผูข้ าย
บางรายไม่ส่งสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ื อที่จ่ายเงินแล้วหรื อส่ งสิ นค้าคุณภาพต่าไม่ตรงตามที่บรรยายไว้ในเว็บ
หรื อมีอุบายในการกาหนดราคาประมูลให้สูงขึ้น เช่น เข้าไปประมูลสิ นค้าของตนเองในราคาสู งเพื่อ
เพิ่มราคาสิ นค้า เป็ นต้น การซื้ อขายสิ นค้าบางชนิดก็ผดิ กฎหมาย ซึ่ งในช่วงแรกอีเบย์เปรี ยบเทียบการ
จัดการประมูลออนไลน์กบั หนังสื่ อพิมพ์ที่ตีพิมพ์โฆษณาต่าง ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อเนื้ อหา
หรื อการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นโดยผูข้ าย
ต่อมา บริ ษทั ประมูลสิ นค้าออนไลน์ปรับปรุ งการให้บริ การและนโยบายต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ความมัน่ ใจให้แก่ ผูใ้ ช้บริ การซึ่ งเป็ นหลักการที่ สาคัญในการทาธุ รกิ จ เช่ น ก่ อนที่ จะจ่ายเงิ นหรื อ
สั่งซื้ อสิ นค้าผูใ้ ช้บริ การสามารถตรวจสอบคะแนนความมัน่ ใจและดูความเห็นของผูใ้ ช้บริ การอื่น ๆ
ที่มีต่อผูข้ ายสิ นค้ารายต่าง ๆ ได้ มีบริ การกลางในการยับยั้งการจ่ายเงิ นให้แก่ผูข้ ายจนกว่าผูซ้ ้ื อจะ
ได้รับสิ นค้าและรับรองความพอใจในตัวสิ นค้า มีหน่วยตรวจสอบการหลอกลวง ให้ผใู ้ ช้ตกลงเรื่ อง
กฎเกณฑ์การใช้งาน เช่น ห้ามหลอกลวง หรื อห้ามขายสิ นค้าผิดกฎหมาย เป็ นต้น และบริ ษทั ประมูล
สิ นค้าออนไลน์อาจพักบัญชี ผใู ้ ช้ที่ทาผิดกฎไว้ชวั่ คราว การใช้บตั รเครดิ ตในการสั่งซื้ อสิ นค้าทาให้
สามารถระบุตวั ตนและติ ดตามผูซ้ ้ื อและผูข้ ายได้หากมี การร้ องเรี ยนเกิ ดขึ้ น อย่างไรก็ตาม ผูซ้ ้ื อที่
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ต้องการความเป็ นส่ วนตัวหรื อไม่มีบตั รเครดิ ตอาจเลือกใช้บริ การเว็บไซต์ประมู ลสิ นค้าออนไลน์ที่
ใช้ช่องทางการจ่ายเงินแบบอื่น
แม้กระนั้น กลุ่มผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ประมูลสิ นค้าออนไลน์ที่ไม่ซื่อสัตย์อาจช่ วยกันเขียน
ความเห็นสนับสนุ นสิ นค้าของกลุ่มของตน การนาสิ นค้าที่มีพิรุธออกจากรายการประมูลกระทาได้
ยากเพราะต้องพิสูจน์หลายขั้นตอนกว่าจะปลดออกจากรายการได้ เนื่องจากผูข้ ายที่เป็ นคู่แข่งรายอื่น
อาจให้ความเห็ นกล่าวหาที่ไม่เป็ นจริ งได้ การรี บนาสิ นค้าหนึ่ ง ๆ ออกจากรายการอาจไม่ใช่ การ
กระทาที่ยตุ ิธรรมเสมอไป
นอกจากนี้ ยังมีบริ ษทั ประเภทหนึ่ งที่ใช้ซอฟต์แวร์ สแกนเว็บไซต์ประมูลสิ นค้าออนไลน์
โดยอัตโนมัติเพื่อคัดเลือกและทารายการสิ นค้าที่สนใจเพื่อนาเสนอเปรี ยบเทียบสิ นค้าในเว็บของตน
บางเว็บไซต์ประมูลสิ นค้าออนไลน์ไม่อนุญาตการกระทาดังกล่าว ยกเว้นในกรณี ที่บริ ษทั ดังกล่าวทา
สัญญาความร่ วมมือกับทางเว็บไซต์
6.4.10. การขายบริการทางเพศบนสื่ ออินเทอร์ เน็ต
ในปั จจุบนั การขายบริ การทางเพศผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตพบเห็นได้ตามข่าวทัว่ ไป เช่น กรณี
ของนัก ศึ ก ษาของบางสถาบัน เสนอขายบริ ก ารทางเพศและโพสต์รูปพร้ อมหมายเลขโทรศัพท์
สาหรับติดต่อไว้ในเว็บไซต์หลายแห่ งพร้อมระบุ ถึงสาเหตุที่ตอ้ งขายบริ การว่าต้องการหาเงิ นเป็ น
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเรี ยนและค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน แม้แต่ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เช่ น
ไฮไฟว์ เฟสบุค มัลติพลาย และเว็บบอร์ ดต่าง ๆ ก็ถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการขายบริ การ ซึ่ งมี
ทั้งนาเสนอรู ปภาพส่ วนตัวของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
การขายบริ การทางเพศทุกรู ปแบบถือว่าเป็ นการกระทาผิดที่กฎหมายรวมทั้งการขายบริ การ
ทางเพศบนสื่ ออินเทอร์ เน็ต (96) ซึ่ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี ดังแสดงในหัวข้อ 6.7.3 และการโพสต์ การส่ งอีเมล หรื อ การส่ งต่อ
เมล์ที่มีรูปภาพหรื อวิดีโอหรื อสื่ อลามกตามเว็บไซด์ต่าง ๆ ก็ถือเป็ นความผิดตามมาตรา 14 ของ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในหัวข้อ 6.7.1 นอกจากนี้
หากผูด้ ูแลเว็บหรื อผูด้ ูแลระบบยอมให้การเผยแพร่ มีภาพโป๊ หรื อภาพลามกอนาจารขึ้นในเว็บไซต์
ของตนก็ จ ะมี ค วามผิด ตามมาตรา 15 ของพระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ ในฐานะรู ้เห็นยินยอมให้เกิดข้อความลามกอนาจาร ดังแสดงในหัวข้อ 6.7.1
6.5. แนวทางการป้ องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบต่ าง ๆ
เมื่อกลโกงเป็ นที่รับรู ้ ต่อสาธารณะในวงกว้างแล้ว อาชญากรมักพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธ
และกลุ่มเป้ าหมายอยู่เรื่ อยๆ ในขณะเดี ยวกัน บุคคล องค์กรธุ รกิ จ และหน่ วยงานต่าง ๆ ก็โต้ตอบ
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ด้วยกลไกการป้ องกันใหม่ ๆ และการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งพัฒนาทักษะและกฎหมายใหม่ ๆ
เพื่อใช้ในการปราบปราม สื บสวน สอบสวน และจับกุมอาชญากร
การป้ องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กระทาได้โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างแนวทางการป้ องกัน
มีดงั ต่อไปนี้
6.5.1. การตรวจสอบอีเมลและเว็บไซต์
เจ้าของบัญชี ผใู ้ ช้และที่อยูอ่ ีเมลควรตรวจสอบนโยบายการใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของเว็บไซต์ที่
เข้าไปใช้บริ การเพื่อดูวา่ เว็บนั้นจะนาที่อยูอ่ ีเมลไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ก่อนที่จะให้ขอ้ มูลใด
ๆ ข้อมูลส่ วนตัวของตนควรตรวจสอบให้มนั่ ใจก่อนว่ารู ้ จกั ผูท้ ี่สอบถามหรื อสามารถพิสูจน์ตวั ตน
ได้ โปรแกรมอ่านอีเมลบางโปรแกรมยอมให้ผูใ้ ช้ตรวจสอบที่อยูอ่ ีเมลจริ งแม้ผสู ้ ่ งสแปมจะปลอม
แปลงที่อยูอ่ ีเมลในสแปมที่ส่งมาก็ตาม และโปรแกรมอ่านอีเมลบางโปรแกรมยังแจ้งเตือนผูใ้ ช้หาก
ตาแหน่ งที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ลิงค์เชื่ อมโยงไปไม่ตรงกับข้อความที่ อยู่เว็บไซต์ที่แสดงในอีเมล ซึ่ ง
เกิ ดขึ้ นได้หากในอีเมลไม่ไ ด้มีข ้อความเพียงอย่า งเดี ยวแต่ อาจมี โปรแกรมแบบพลวัต (Dynamic
Programming) ร่ วมอยู่ด้วย เช่ น ภาษาสคริ ป ต์ท างานฝั่ ง เครื่ องบริ ก าร (Active Server Page หรื อ
ASP) ของบริ ษทั ไมโครซอฟต์ เป็ นต้น
ผูเ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์ก็สามารถตรวจสอบได้เองว่าเว็บไซต์ดงั กล่าวเป็ นเว็บไซต์ปลอมหรื อไม่
โดยดู จากภาษา ส านวนที่ ใ ช้ และรู ปลัก ษณ์ เช่ น เว็บ ไซต์ป ลอมมักใช้ภาษาผิดไวยากรณ์ และมี
รู ปลักษณ์ของเว็บไซต์ที่ไม่ได้คุณภาพ
ในทานองเดียวกันผูอ้ ่านอีเมลก็สามารถพิจารณาภาษาและสานวนที่ใช้ในอีเมลที่ได้รับ เพื่อ
ระบุสแปมเมล์ เช่น ใช้ภาษาพูดทั้งที่เป็ นเรื่ องที่เป็ นทางการ หรื อใช้คาขึ้นต้นและลงท้ายรวมทั้งการ
ใช้ลกั ษณะนามหรื อคาแทนบุคคลที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น
นอกจากนี้ แม้เนื้ อความในบางอีเมลหรื อบางเว็บไซต์จะระบุว่ามาจากองค์กรในประเทศ
ไทย แต่หากที่อยูอ่ ีเมลหรื อเว็บไม่ได้อยูใ่ นประเทศไทยหรื อไม่ได้ลงท้ายด้วย “.th” เช่น ลงท้ายด้วย
“.cn” ซึ่ ง หมายถึ ง มาจากประเทศจี น หรื อไม่ ใ ช่ ที่ อยู่อีเมลขององค์ก ร แต่ เป็ นที่ อยู่บ ญ
ั ชี ผูใ้ ช้ที่ผู ้
ให้บริ การเปิ ดให้สมัครใช้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย เช่น ใน “yahoo.com” หรื อ “hotmail.com” หรื อ
“gmail.com” เป็ นต้น ก็อาจระบุ ได้ว่าเป็ นเรื่ องหลอกลวง บราวเซอร์ หรื อโปรแกรมเพิ่ มเติ ม บาง
โปรแกรมสามารถช่วยผูใ้ ช้ตรวจพบข้อมูลดังกล่าวได้
บางเว็บบราวเซอร์ และซอฟต์แวร์ ตรวจสอบเพิ่มเติมที่ติดตั้งในบราวเซอร์ และเสิ ร์จเอ็นจิน
จะเตือนผูใ้ ช้เมื่อป้ อนที่อยู่เว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลว่ารวบรวมข้อมูลส่ วนตัวและนาไปใช้ในทางที่ผิด แต่
ในบางเว็บบราวเซอร์ และซอฟต์แวร์ รวมรวมทารายการเว็บไซต์ที่ปลอดภัยเพื่อตรวจสอบให้แก่ผใู ้ ช้
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แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วรายการเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของโปรแกรมเหล่านี้ รวบรวมเพียงเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ใหญ่ๆทาให้บริ ษทั ขนาดเล็กได้รับความเสี ย หายทางธุ รกิ จจนกระทัง่ มี เรื่ องฟ้ องร้ องกันใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งผูจ้ ดั ทาระดับความปลอดภัยของเว็บไซต์ต่าง ๆ พึงระมัดระวังเพราะเป็ น
เรื่ องที่มีความสาคัญทั้งทางด้านจริ ยธรรมและมุมมองทางธุ รกิจ
บางธนาคารและองค์กรธุ รกิ จที่เป็ นเป้ าหมายของอาชญากรต่าง ๆ ได้พฒั นาวิธีการใหม่ ๆ
เพื่อให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้าก่อนที่จะป้ อนรหัสผ่านหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลที่ใช้ในการระบุตวั ตนหรื อ
กระทาธุ รกรรมทางการเงิน ใด ๆ เช่ น ในปั จจุบนั ได้ใช้ขอ้ ความยืนยันทางโทรศัพท์มือถือร่ วมกับ
การทาธุ รกรรมทางการเงิน เช่น รหัสโอทีพี (OTP หรื อ One Time Password) ซึ่ งหมายถึง รหัสผ่าน
ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อการทาธุ รกรรมหนึ่ งครั้ง โดยธนาคารจะส่ งให้กบั ผูใ้ ช้งานทางเอสเอ็มเอส
(SMS) ผ่านทางหมายเลขมือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยรหัสผ่านดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานไม่นาน
เช่ น ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็ นต้น ซึ่ ง มี ข ้อดี คื อ สามารถป้ องกันการดัก จับ ข้อ มู ล จากโปรแกรม
ประเภทสนิฟเฟอร์ (Packet Sniffer) เนื่ องจากมีการใช้งานรหัสผ่านเพียงครั้งเดียว และนามาใช้งาน
ซ้ าไม่ได้
6.5.2. การป้ องกันข้ อมูลส่ วนบุคคล
บุคคลควรระมัดระวังไม่เปิ ดเผยเอกสารสาคัญและข้อมูลส่ วนตัวที่ใช้ในการระบุตวั ตนเกิน
ความจาเป็ น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตร
ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร บัตรเครดิต บัตรถอนเงินสดหรื อบัตรเดบิต บัญชีธนาคาร รายการเรี ยกเก็บ
เงิ นจากผูค้ า้ หรื อรายการเดิ นบัญชี หรื อยอดใช้จ่ายบัตรเครดิ ตของธนาคารที่อาจระบุขอ้ มูลส่ วนตัว
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งอาจถู กใช้เป็ นข้อมูลสาคัญในการล็อกอินเข้าสู่ เว็บไซต์หรื อใช้ตอบคาถามทาง
โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินของเจ้าของข้อมูล บุคคลควรหมัน่
ตรวจสอบความผิดปกติ ที่อาจพบในรายการเรี ยกเก็บเงิ น รายการเดิ นบัญชี และยอดใช้จ่ายบัตร
เครดิ ตอยู่เสมอ และควรยกเลิ กบัญชี ธนาคารที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็ นระยะเวลานาน เช่ น นานกว่า 6
เดื อน เป็ นต้น ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางธนาคารในประเทศไทยก็ได้กาหนดเป็ นกฎเกณฑ์ออกมาในการ
ดาเนิ นการกับบัญชี ธนาคารที่ไม่มีการเคลื่ อนไหวเพื่อป้ องกันการนาบัญชี ธนาคารไปใช้ในทางมิ
ชอบ
ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ควรระมัดระวังเรื่ องการแลกเปลี่ยนแฟ้ มข้อมูลไม่ว่าจะเป็ นแบบเพีย ร์ ทู
เพียร์ หรื อผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทอ้ งถิ่นและอินเทอร์ เน็ต (File Sharing) ควรกาหนดโปรแกรม
แลกเปลี่ ย นแฟ้ ม ข้อ มู ล ให้ แ ลกเปลี่ ย นเฉพาะแฟ้ ม ข้อ มู ล ที่ ต้อ งการจริ งๆ ไม่ ค วรก าหนดให้
แลกเปลี่ยนทุกแฟ้มข้อมูลโดยไม่ป้องกันเอาไว้ก่อน
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6.5.3. การตั้งรหัสผ่าน
ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ อนุ ญาตให้ผูใ้ ช้ไม่ ต้องมี รหัส ผ่า นหรื อไม่ ต้องตั้ง รหัส ผ่า น ผูไ้ ม่
ประสงค์ดีก็อาจบุกรุ กเพื่อเข้าถึงข้อมูลในระบบได้โดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายามแต่ประการใด ดังนั้น
ระบบที่ดีควรกาหนดให้ผูใ้ ช้งานทุกคนตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของระบบ ผูใ้ ช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ ควรตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่าเสมอ การไม่ระมัดระวัง
ในการตั้งรหัสผ่านจะทาให้แฮ็คเกอร์ สามารถเข้าสู่ ระบบและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้โดยง่าย หาก
ตั้ง รหัส ผ่า นได้ถู ก วิธี ก็ จะยากต่ อการแกะรอยหรื ออาจต้องใช้เวลานานมาก แม้แฮ็คเกอร์ จะใช้
ซอฟต์แวร์ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นก็ตาม
รหัสผ่านที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ (108)
• คาว่า “password”
• ชื่อบัญชีผใู ้ ช้
• ชื่อหรื อนามสกุลของผูใ้ ช้
• ชื่อสะกดกลับหลัง เช่น ชื่อ “Robert” ใช้รหัสผ่าน เป็ น “treboR” เป็ นต้น
• ชื่ อหรื อนามสกุลเป็ นภาษาไทยแต่พิมพ์ในโหมดแป้ นพิมพ์ภาษาอังกฤษ เช่ น ชื่ อ
“สมเกียรติ” ใช้รหัสผ่านเป็ น “l,gdupi9b” เป็ นต้น
• ชื่อของสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั ผูใ้ ช้ เช่น ชื่อหน่วยงาน ชื่อคนสนิท ชื่อสัตว์เลี้ยง ยีห่ อ้ รถยนต์
ยีห่ อ้ คอมพิวเตอร์ หรื อคาที่หาได้รอบโต๊ะทางานของผูใ้ ช้ เป็ นต้น
• ชื่อบุคคลที่นบั ถือ ชื่อทีมกีฬา ชื่อภาพยนตร์ ชื่อเพลงที่ชื่นชอบ ฯลฯ
• ชื่อเมือง ชื่อประเทศ ที่ผใู ้ ช้เกิด หรื ออยู่ หรื อมีความเกี่ยวข้องด้วย
• วันเดือนปี เกิดของผูใ้ ช้ หรื อคนสนิท
• หมายเลขที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ ผู ้ใ ช้ เช่ น หมายเลขโทรศัพ ท์ หมายเลขบัต ร
ประชาชน หมายเลขหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น
• คาที่มีความหมายและอยูใ่ นพจนานุกรมทัว่ ไป เพราะซอฟต์แวร์ มกั ค้นหารหัสผ่าน
จากคาในพจนานุกรม
• ตัวเลขหรื อตัวอักษรที่เป็ นอนุกรมกัน เช่น “1111111” “123456789” “987654321”
“ABCDEFGH” เป็ นต้น
• ลาดับตัวอักษรที่ต่อเนื่ องบนแป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เช่ น “qwerty” หรื อ “asdfgh”
เป็ นต้น
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คาที่ง่ายและใกล้ตวั ผูใ้ ช้ เป็ นเบาะแสแรกที่อาชญากรจะนามาใช้ในการแกะรอยหารหัสผ่าน
เสมอ เพราะไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือหรื อซอฟต์แวร์ ใด ๆ ช่ วยเลยและยังใช้เวลาไม่นานอีกด้วย
ผูใ้ ช้งานควรเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ เช่น อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
การตั้งรหัสผ่านที่ดีและมีความปลอดภัย ควรมีลกั ษณะดังนี้ (108)
• ไม่ใช้คาใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการตั้งรหัสผ่านที่ควรหลีกเลี่ยง
• ไม่ควรตั้งรหัสผ่านที่มีตวั อักษรซ้ ากับตัวอักษรของบัญชี ผูใ้ ช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามตัวแรก เพราะจะเป็ นการเพิ่มโอกาสในการเดาให้แก่แฮ็คเกอร์
• ไม่ใช้รหัสผ่านซ้ ากับรหัสผ่านที่เคยใช้ไปแล้วในระบบงานอื่น ๆ หรื อใช้รหัสผ่าน
ที่เคยใช้อยูเ่ ดิมเป็ นเวลานาน
• ใช้คาที่ไม่มีในพจนานุกรม
• ใช้รหัสผ่านที่มีจานวนตัวอักษรอย่างน้อย 7 ตัวขึ้นไป
• ใช้อกั ขระหลายประเภทผสมอยูใ่ นรหัสผ่าน เช่น ตัวอักษรพิมพ์เล็ก (a, b, c, d, e…)
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A, B, C, D, E….) โดยคอมพิวเตอร์ จะแยกแยะว่า ตัวอักษรตัวพิ มพ์เล็ ก และ
ตัวพิมพ์ใหญ่จะต่างกัน (Case Sensitive) เช่น a และ A จะไม่ใช่ตวั อักษรตัวเดียวกัน ตัวเลข (1, 2, 3,
4, 5….) หรื ออักขระพิเศษ (~, !, @, #, $, %, ^, &, *, (, ), ) เป็ นต้น ยกเว้นเครื่ องหมายคาพูด เช่ น ‘
(Single Quote) และ “ (Double Quote) รหัสผ่านที่ ดีควรมี ตวั เลขหรื ออักขระพิเศษรวมกันตั้งแต่ 2
ตัวขึ้นไป
6.5.4. การใช้ งานบัตรเครดิตและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ
กลอุบายในการขโมยบัตรเครดิตมีมากมายหลายวิธีดว้ ยกัน ดังตัวอย่างเช่น ผูใ้ ช้บตั รเครดิต
คนหนึ่งไปใช้บริ การที่สถานออกกาลังกายแห่งหนึ่งและเก็บกระเป๋ าในล็อคเกอร์ เมื่อกลับมาก็พบว่า
ล็อคเกอร์ เปิ ดอยู่ ตรวจสอบดูเงินและบัตรเครดิตยังมีอยูค่ รบ และคิดว่าคงจะลืมปิ ดล็อคเกอร์ เอง แต่
หลายสัปดาห์ต่อมาธนาคารส่ งรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตมาให้ ก็พบยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตสู งขึ้น
มาก เมื่อติดต่อธนาคารและตรวจสอบบัตรเครดิตในกระเป๋ าของตัวเองจึงพบว่าเป็ นบัตรเครดิตของ
ธนาคารเดี ย วกันที่ หมดอายุของผูอ้ ื่ น ซึ่ งขโมยได้นามาใส่ เอาไว้แทนบัตรที่ ข โมยไป ขโมยจะ
ตรวจดูรอยรู ดที่บตั รเครดิตว่าบัตรใบนั้นมีการใช้งานบ่อยหรื อไม่และเลือกขโมยบัตรที่ไม่มีรอยรู ด
หรื อมีรอยไม่มาก ทาให้มีเวลาในการนาบัตรไปใช้งานได้นานขึ้นก่อนเจ้าของบัตรจะทราบว่าบัตร
หาย
ผูใ้ ช้บตั รเครดิ ตควรมี ความระมัดระวัง และควรตรวจสอบดู บตั รเครดิ ตอยู่เสมอว่า ยัง อยู่
หรื อไม่ ไม่ควรมอบหรื อฝากบัตรเครดิตไว้กบั ผูอ้ ื่นหรื อบอกรหัสประจาตัวให้ผอู ้ ื่นทราบ ไม่ควรถือ
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บัตรที่ไม่ค่อยได้ใช้หลายใบ และควรใช้บตั รเครดิตที่มีขอ้ สังเกตพิเศษ เช่น มีรูปของเจ้าของบัตร ทา
เครื่ องหมายช่วยจดจา หรื อมีสติกเกอร์ ส่วนตัวแปะอยู่ เป็ นต้น
ผูใ้ ช้บตั รเครดิตควรตรวจสอบบัตรให้แน่ใจทุกครั้งเมื่อได้รับกลับคืนมาหลังจากการใช้งาน
เมื่อใช้บตั รเครดิตตามร้านอาหาร ร้านค้า หรื อสถานีเติมน้ ามันเชื้อเพลิงต่าง ๆ พนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์
สามารถคัดลอกหรื อถ่ายรู ปข้อมูลชื่ อและหมายเลขต่าง ๆ ของบัตรเพื่อนาไปกรอกซื้ อสิ นค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ ควรใช้สติกเกอร์แปะปิ ดบังเลขสามตัวด้านหลังบัตรเพื่อให้มีจุดสัง เกตความผิดปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นได้และเพื่อให้อาชญากรทางานได้ยากขึ้น
ในเบื้ อ งต้น ร้ า นค้า และผู ใ้ ช้บ ัต รเครดิ ต สามารถตรวจสอบหมายเลขบัต รตัว แรกดัง นี้
หมายเลขบัตรตัวแรกของบัตรเครดิ ต บัตรประเภทวีซ่ า จะต้อ งขึ้ น ต้นด้วย 4 และบัตรประเภท
มาสเตอร์ จะต้องขึ้นต้นด้วย 5 นอกจากนี้ หมายเลขพิมพ์นูน 4 ตัวแรก ที่พิมพ์ลงหน้าบัตรจะต้องตรง
กับหมายเลข 4 ตัวที่พิมพ์ฝังอยู่ในลงในเนื้ อบัตรซึ่ งไม่สามารถขูดหรื อลบออกได้ หากไม่ตรงกัน
แสดงว่าเป็ นบัตรปลอม หมายเลขบัตรที่พิมพ์อยู่ที่แถบลายเซ็ นผูถ้ ื อบัตรด้านหลังบัตรเครดิ ตจะมี
หมายเลข 5 กลุ่ม จานวน 19 หลัก โดยหมายเลข 16 ตัวแรกจะต้องตรงกับหมายเลขหน้าบัตรที่พิมพ์
นูนอยูเ่ สมอ หากไม่ปรากฏหรื อไม่มีแสดงว่าเป็ นบัตรปลอม (104) (99)
ธนาคารและร้านค้าควรพิมพ์หมายเลขบัตรเดบิตและบัตรเครดิตเพียง 4 หลักสุ ดท้ายลงใน
ใบแจ้งรายการชาระ (Statement) และใบเสร็ จรับเงิน เพราะมิจฉาชีพอาจค้นหาหมายเลขบัตรเดบิต
และบัตรเครดิ ตจากถัง ขยะได้ และกฎหมายควรบังคับ ให้ดาเนิ นการเช่ นนี้ เพื่อหลี ก เลี่ ย งการนา
หมายเลขไปหาประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากนี้ บางธนาคารอาจตรวจสอบพฤติกรรมการใช้บตั ร
เครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าและแจ้งเตือนเมื่อมีรายการผิดปกติ
ในการใช้จ่ายเงิ นผ่านทางเว็บพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื ออีคอมเมิร์ช ผูใ้ ช้ควรระมัดระวัง
ตรวจสอบเว็บไซต์ว่าใช่ เว็บไซต์ที่ถูกต้องหรื อไม่ เว็บไซต์ที่รับการจ่ายเงิ นผ่านบัตรเครดิ ตควรใช้
โปรโตคอลการสื่ อสารที่มีการเข้ารหัสข้อมูลหรื อเอสเอสแอล (Secure Socket Layer หรื อ SSL) ซึ่ ง
ใช้ในการสื่ อสารข้อมูลกันระหว่างเครื่ องลูกข่ายกับเครื่ องแม่ข่ายหรื อไคลเอนต์กบั เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อ
ความปลอดภัยในระบบอินเทอร์ เน็ต นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจพิสูจน์การมีอยูจ่ ริ งของเซิ ร์ฟเวอร์
และไคลเอนต์ได้ดว้ ย ซึ่ งเว็บไซต์ที่ใช้โปรโตคอลนี้ จะมีสัญลักษณ์รูปกุญแจปรากฏขึ้นที่มุมด้านล่าง
ของบราวเซอร์ และการอ้างที่อยูเ่ ว็บไซต์จะขึ้นต้นด้วย “https://” เช่น “https://www.scbeasy.com/”
ในปั จจุบนั มีบริ ษทั หรื อหน่ วยงานที่ออกใบประกาศนี ยบัตรรับรองความปลอดภัยในการ
รั บ ส่ ง ข้อ มู ล ส่ ว นตัว หรื อ ท าธุ ร กรรมทางการเงิ น บนอิ น เทอร์ เ น็ ต เช่ น VeriSign Trusted หรื อ
Verified by Visa หรื อ MasterCard SecureCode ของVeriSign (http://www.verisign.com/) และ
Secured by Thawte ของ Thawte (http://www.thawte.com/) ดังแสดงในรู ป 18 และรู ป 19
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รู ป 18 สัญลักษณ์ในการรับรองของ VeriSign

รู ป 19 ตราสัญลักษณ์ในการรับรองของ Thawte
อีกตัวอย่างหนึ่ งของการใช้บุคคลที่สาม (Third party) รับรองความปลอดภัยในการชาระ
เงินออนไลน์คือเพย์พาล (PayPal) ซึ่งออกแบบมาเพื่อการส่ งชาระเงินออนไลน์โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ทางการเงินของลูกค้าให้ร้านค้า เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เลขที่บญั ชีธนาคาร และบริ การตรวจสอบ
ใบสั่งซื้ อสิ นค้าเมื่อสั่งสิ นค้าแบบออนไลน์ โดยผูส้ มัครใช้บริ การจะต้องมีบตั รเครดิตหรื อบัตรเดบิต
ที่ใช้ในการชาระค่าสิ นค้าได้และเสี ยค่าบริ การเพิ่มเติม ซึ่ งบริ การโดยบุคคลที่สามดังกล่าวช่วยเพิ่ม
ความมั่น ใจและความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารในการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น หรื อพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังลดการโกงและหลอกลวงโดยใช้บตั รเครดิต
นอกจากนี้ เพื่อป้ องกันการขโมยในกระบวนการรับส่ งไปรษณี ย ์ ธนาคารมีนโยบายแยกส่ ง
บัตรเครดิ ตและรหัส ผ่า นให้ก ับ ลู ก ค้า ในการติ ดต่ อกับ ธนาคารหรื อบริ ษ ทั ที่ ออกบัตรเครดิ ตใช้
หมายเลขโทรศัพท์ของลู กค้าไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์บา้ น โทรศัพท์สานักงาน หรื อโทรศัพท์มือถื อ
เพื่อตรวจสอบยืนยันความเป็ นเจ้าของบัตร
6.5.5. การเตรียมป้ องกันระบบคอมพิวเตอร์ จากการบุกรุ กและโจมตี
การเตรี ยมระบบคอมพิวเตอร์ ให้ พร้อมรับการบุกรุ กและโจมตีในทุกรู ปแบบนั้น ผูใ้ ช้งาน
คอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในอันตรายและมีวินยั ในการป้ องกันเป็ นอันดับแรกและ
หมั่น ติ ด ตามข่ า วสารเกี่ ย วกับ ระบบความปลอดภัย คอมพิ ว เตอร์ โดยแนวทางการป้ อ งกัน ภัย
คอมพิวเตอร์ มีดงั นี้
1) ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ ควรติดตั้งไฟร์ วอลล์และซอฟต์แวร์ ป้องกัน ตรวจสอบ และ
กาจัดโปรแกรมประเภทไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ (Malware) สปายแวร์ (Spyware) หรื อแอดแวร์
(Adware) โปรแกรมช่วยกรองและจัดการกับอีเมลสแปม ซึ่งควรแจ้งเตือนผูใ้ ช้ทนั ทีที่พบปัญหา
2) ผูใ้ ช้ง านคอมพิ วเตอร์ จะต้องตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ซอฟต์แวร์ ที่ ใ ช้ง านอยู่ให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ เช่น ปิ ดช่องโหว่ดว้ ยโปรแกรมแพ็ตช์ (Patch) ต่าง ๆ หรื อใช้งานซอฟต์แวร์จดั การ
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แพ็ตช์สาหรั บ หน่ วยงานหรื อองค์ก ร ซึ่ งรวมถึ งการปรั บปรุ งซอฟต์แวร์ ป้ องกันและกาจัดไวรั ส
คอมพิวเตอร์ ให้ทนั สมัยอย่างสม่าเสมอด้วย
3) ผูอ้ ่านอีเมลจะต้องระมัดระวังเนื้ อหาหลอกลวงให้หลงเชื่ อในอีเมล และระมัดระวัง
การเปิ ดแฟ้ ม ข้อ มู ล ที่ แ นบมากับ อี เ มล (Attachment) ซึ่ งอาจมี โ ปรแกรมไวรั ส คอมพิ ว เตอร์
หรื อมัลแวร์ ต่าง ๆ แฝงมาด้วย โดยพิจารณาจากนามสกุลของแฟ้มข้อมูล ผูส้ ่ ง และเหตุผลในการส่ ง
อีเมล ตลอดจนต้องระวังการกดคลิกไปยังลิงค์ของเว็บไซต์ที่ไม่คุน้ เคยหรื อเว็บไซต์ปลอม หากไม่
มัน่ ใจให้ตรวจสอบลิงค์ที่ถูกต้อง และไม่ส่งอีเมลเพื่อตอบกลับสแปมเมล์ที่ส่งมา การตอบสแปมเมล์
เป็ นการยืนยันที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ของผูร้ ับว่ามีอยูจ่ ริ ง ซึ่ งจะทาให้ตกเป็ นเป้ าหมายที่ชดั เจน
มากยิง่ ขึ้น
4) ผูอ้ ่านอีเมลควรแยกใช้ที่อยู่อีเมลต่างกันในเรื่ องส่ วนตัวและเรื่ องงาน โดยใช้ที่อยู่
อีเมลที่ใช้ในงานประจาวันติดต่อกับผูท้ ี่ติดต่อด้วยเป็ นประจา เช่น ผูร้ ่ วมงาน เพื่อน และครอบครัว
และควรใช้ที่อยูอ่ ีเมลอื่นในการส่ งอีเมลเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น สมัครเล่นเกมออนไลน์ ขอรับข้อมูล
ข่าวสาร สมัครเป็ นสมาชิ กเว็บบอร์ ดหรื อเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงสแปมเมล์
และการหลอกลวงต่าง ๆ ที่อาจตามมา
5) ผูอ้ ่านอีเมลควรระมัดระวังอีเมลที่ระบุว่าส่ งมาจากเพื่อนหรื อผูร้ ่ วมงานที่มีหัวข้อ
หรื อชื่อเรื่ อง (Subject) แปลกๆ ซึ่ งอาจส่ งมาโดยอัตโนมัติจากซอฟต์แวร์ ที่ไม่ประสงค์ดีต่าง ๆ เช่น
โปรแกรมหนอนเครื อข่าย
6) ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ควรหมัน่ สารองข้อมูลที่สาคัญเก็บไว้ เช่ น บันทึกลงซี ดี แฟลช
ดิสก์ ฮาร์ ดดิสก์ หรื อเทปแม่เหล็ก
7) ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ควรระมัดระวังและพิจารณาให้ดีก่อนดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง
ๆ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต มิฉะนั้นแล้วอาจมีโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อมัลแวร์ ต่าง ๆ แฝงมา
ด้วย เนื่องจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ หลายบริ ษทั ยังคงรวบรวมข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้อย่างลับๆ จึง
ควรอ่านข้อมูลและเงื่อนไขการติดตั้งของโปรแกรมก่อนตัดสิ นใจการติดตั้ง โดยส่ วนใหญ่แล้วใน
ระหว่างการติดตั้งผูใ้ ช้สามารถเลือกที่จะไม่ให้รายงานข้อมูลกลับไปยังบริ ษทั ได้
8) ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ควรเข้ารหัสแฟ้มข้อมูลที่มีความสาคัญเพื่อป้ องกันการสาเนาไป
ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
9) ผูใ้ ช้ควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง โดยอ่านนโยบายของเว็บไซต์ที่
เข้า ไปชมว่า เว็บ นั้นจะนาข้อมู ล ส่ วนตัวของผูใ้ ช้ไ ปใช้ง านอย่า งไรและใช้สปายแวร์ ใ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรื อไม่ หรื ออาจใช้โปรแกรมช่วยกรองเว็บไซต์อนั ตราย และไม่ควรโพสต์ที่อยูอ่ ีเมล
ของตนตามเว็บบอร์ ด ต่าง ๆ หรื อแม้แต่การแสดงที่ อยู่อีเมลโดยตรงในเว็บไซต์ของหน่ วยงานที่
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ทางานอยู่ เพราะอาจมีผูส้ ่ งอีเมลสแปมหรื อโปรแกรมเข้ามารวบรวมที่ อยู่อีเมลไปใช้งานได้ หาก
จ าเป็ นควรระบุ ที่ อ ยู่อี เ มลในรู ป แบบที่ มี ค วามหมายแต่ ท าส าเนาน าไปใช้ไ ม่ ไ ด้ใ นทัน ที เช่ น
“somchai at gmail.com” และป้ อ งกัน เว็บ บัก โดยตั้ง ค่ า การรั บ คุ ก กี้ ในบราวเซอร์ ที่ ใ ห้ ค่ า ความ
ปลอดภัยสู งสุ ด
เจ้าของคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลบางคนอาจคิดว่าเครื่ องของตนไม่มีทรัพย์สินหรื อข้อมูลใด
ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ุกรุ ก ดังนั้นจึงไม่คิดที่จะป้ องกัน แต่แม้ไม่มีทรัพย์สินหรื อข้อมูลใด ๆ ผู ้
บุกรุ กก็ยงั สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น หรื อก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่คอมพิวเตอร์ เครื่ องนั้นได้ เช่ น ขโมยข้อมูลส่ วนตัว เช่ น บัญชี ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน หรื อ
ข้อมูลส่ วนตัวอื่น ๆ ทาลายข้อมูลให้เสี ยหาย ทาให้บูตเครื่ องไม่ได้ ทาให้เครื่ องนั้นให้บริ การต่าง ๆ
ไม่ได้ ใช้เครื่ องนั้นในการบุกรุ กคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น ๆ ต่อไปหรื อส่ งสแปมเมล์ออกไป เป็ นต้น
(83)
เมื่อบุกรุ กเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ใด ๆ ได้แล้ว ผูบ้ ุกรุ กอาจใช้เครื่ องนั้นในการบุกรุ กหรื อ
โจมตีคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น ๆ ต่อไปทางช่องการสื่ อสารต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุ คคลให้ตดั การเชื่ อมต่อจากอินเทอร์ เน็ ตทันที ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ควรติ ดตั้งไฟร์ วอลล์ส่ วน
บุคคลและไม่ควรแอบลักลอบเข้าใช้งานหรื อเชื่ อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเพราะอาจติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรื อมัลแวร์ อื่น ๆ มาที่เครื่ องของตนได้
6.5.6. การรับมือการบุกรุ กและขโมยฐานข้ อมูลขององค์ กรธุรกิจและหน่ วยงานของรั ฐ
ในหลายกรณี โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อข้อมู ลส่ วนบุ ค คลถู กจัดเก็ บ โดยองค์ก รธุ รกิ จและ
หน่ วยงานของรัฐ เจ้าของข้อมูลหรื อผูผ้ ลิ ตข้อมูลไม่สามารถปกป้ องข้อมูลดังกล่าวได้ดว้ ยตนเอง
ดังนั้น ผูร้ วบรวมข้อมู ลดังกล่ าวจาเป็ นต้องมี ความรั บผิดชอบเชิ งจริ ยธรรมในการปกป้ องข้อมู ล
เหล่านั้น และควรคาดคะเนความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้ นและเตรี ยมพร้ อมเสมอ ซึ่ งเป็ นที่น่าเสี ยดายว่า
หลายองค์กรไม่ได้ใส่ ใจเรื่ องความปลอดภัยเท่าที่ควร เช่น ไม่ใช้การเข้ารหัสในข้อมูลที่จดั เก็บ ไม่
ตรวจสอบโปรแกรมที่ใช้วา่ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าโดยละเมิดความเป็ นส่ วนตัว ดัง
ในกรณี ที่ โ ปรแกรมที่ ร้ า นค้า ใช้ไ ด้เ ก็ บ ข้อ มู ล บัต รเครดิ ต ของลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ สิ น ค้า ผ่ า นเว็บ ลงใน
แฟ้มข้อมูลโดยไม่ได้เข้ารหัส เป็ นต้น ซึ่ งทาให้อาชญากรขโมยข้อมูลได้โดยง่าย
ห ลั ก ก า ร
สาคัญในเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลหลักการหนึ่ งคือ ไม่จดั เก็บข้อมูลที่ไม่
เกี่ยวข้องหรื อไม่จาเป็ นต่อการดาเนิ นงานหรื อธุ รกรรมนั้น ๆ
บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การบัตรเครดิตอาจกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดในการใช้งาน
บัตรเครดิ ตโดยผูค้ า้ หรื อร้ านค้าต่าง ๆ และกาหนดค่าปรับสู งในกรณี ที่ผูค้ า้ หรื อร้ านค้าต่าง ๆ ไม่
สามารถปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานนั้นได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การบัตรเครดิ ตยัง เริ่ ม ดาเนิ นการ
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ตรวจสอบและให้ประกาศนียบัตรแก่ซอฟต์แวร์ ตรวจสอบข้อบกพร่ องในการใช้งานบัตรเครดิ ตของ
ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ
ในปั จ จุ บ ัน มี ร ะบบติ ด ตามคอมพิ ว เตอร์ ที่ สู ญหายหรื อถู ก ขโมยซึ่ งช่ ว ยให้ เ จ้ า ของ
คอมพิวเตอร์ น้ นั สามารถลบแฟ้ มข้อมูลต่าง ๆ ในระยะไกลได้แม้วา่ ได้สูญหายหรื อถูกขโมยไปแล้ว
ก็ตาม กลไกการป้ องกันอื่น ๆ ได้แก่ การใช้ลายนิ้ วมือในการระบุตวั ตนของเจ้าของคอมพิวเตอร์
การล่ามคอมพิวเตอร์ ไว้กบั เครื่ องเรื อนหรื อเฟอร์ นิเจอร์ หนักๆ เป็ นต้น รวมถึงการอบรมพนักงานให้
ระมัดระวังในการดู แลรั กษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้มากขึ้ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่ องคอมพิวเตอร์
ชนิดที่พกพาได้
6.5.7. การระบุตัวตนผู้ใช้ และการป้ องกันการนาข้ อมูลทีถ่ ูกขโมยมาใช้ งานของหน่ วยงานต่ าง ๆ
องค์กรทางการเงินต่าง ๆ เพิ่มขั้นตอนกระบวนการในการระบุตวั ตนของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งาน
ทาให้ยากต่อการนาข้อมูลที่ขโมยใช้งาน บางองค์กรเก็บข้อมูลระบุ ตวั ตนจากเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของลูกค้า เช่น หมายเลขที่อยูไ่ อพี หรื อหมายเลขเครื่ องกดเงิ นสดหรื อเอทีเอ็มที่ใช้ประจา เพื่อที่จะ
ตรวจสอบความผิดปกติ ใ นการใช้งานของลู ก ค้าและแจ้งเตื อ น บางองค์ก รให้ลู ก ค้าระบุ ข้อมู ล
ส่ วนตัวเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบในการยืนยันการทาธุ รกรรมทางการเงิ นที่สาคัญใน
ภายหลัง เช่น คาถามและคาตอบเรื่ องส่ วนตัวที่ทราบโดยลูกค้าเท่านั้น เป็ นต้น บ้างก็ให้เลือกรู ปภาพ
จากกลุ่มภาพเพื่อเป็ นการระบุตวั ลูกค้าขณะเข้าใช้งานระบบ (login)
การประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาโดยหน่วยงานของรัฐพร้อมทั้งข้อกาหนดต่าง ๆ
ในกฎหมายช่วยให้มีการปรับปรุ งเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคารและหน่วยลงทุนต่าง ๆ บางบริ ษทั
ใช้ซอฟต์แวร์ ที่ใช้เทคนิ คทางปั ญญาประดิ ษฐ์ช่วยระบุตวั ตนของลู กค้าซึ่ งคานวณความเสี่ ยงของ
ธุรกรรมทางการเงินหนึ่ง ๆ โดยการนับคะแนนจากพฤติกรรมการใช้งานปกติของผูใ้ ช้ เช่น วันเวลา
และสถานที่ที่ใช้บริ การ ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้ เป็ นต้น
ในการกาหนดว่าจะใช้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างไร ผูใ้ ห้บริ การบัตรเครดิตและร้านค้าที่
ใช้บริ การจาเป็ นต้องเลือกและถ่วงดุลระหว่างความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้บริ การของ
ลูกค้า การขอดูบตั รประชาชนเมื่ อลู กค้าใช้บตั รเครดิ ตอาจทาให้ลูกค้าไม่พอใจ แม้การตรวจสอบ
ลายเซ็นหรื อรู ปภาพของลูกค้าสามารถกระทาได้ไม่ยาก แต่ร้านค้าส่ วนใหญ่ไม่ได้ใส่ ใจนักและเต็ม
ใจยอมรับความสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นจากการโกงว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิจ เช่นเดียวกับการยอมรับ
การลักเล็กขโมยน้อยในร้ านมากกว่าที่จะเก็บสิ นค้าในตูล้ ็อคกุญแจอย่างมิดชิ ดหรื อคอยตรวจตรา
จับผิดลูกค้าซึ่ งเพิ่มความไม่สะดวกในการเลือกชมสิ นค้าของลูกค้า
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ในอดีต องค์กรและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ไม่ค่อยใส่ ใจและไม่ถือว่าเป็ นหน้าที่ในการดูแล
รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับคุ ม้ ครองข้อมู ล
ส่ วนบุคคล องค์กรและหน่วยงานจึงได้เริ่ มให้ความสนใจปรับปรุ งความปลอดภัยในระบบของตน
การแจ้งเตือนการฉ้อโกงหรื อธุ รกรรมที่ผดิ ปกติ (Fraud Alert) เช่น การรายงานธุ รกรรมที่มี
การดาเนิ นการที่ผิดปกติ หรื อการเริ่ มใช้บริ การหรื อทาธุ รกรรมใหม่ ๆ เช่น การเปิ ดใช้บริ การบัตร
เครดิ ตใหม่ การขอขยายวงเงิ น การขอสิ นเชื่ อรถยนต์ การเบิกเงิ นยอดสู งกว่าปกติ เป็ นต้น ในบาง
กรณี องค์กรการเงิ นกาหนดให้มีการยืนยันหรื อรับรองธุ รกรรมดังกล่าวซ้ าโดยช่ องทางอื่นเพื่อให้
ผูใ้ ช้บริ การสามารถยับยั้งการฉ้อโกงหรื อการยักยอกเงิ นได้ทนั การณ์ ระบบธุ รกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ช่วยให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การสามารถตรวจพบการฉ้อโกงได้รวดเร็ วขึ้น แม้วา่ ในบางกรณี
การตรวจสอบระบุตวั ตนของลูกค้าที่ทาธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์กระทาได้ยากเนื่ องจากเป็ น
การดาเนินงานจากระยะไกล
ในการลดการขโมยอัตลัก ษณ์ และการสวมรอยเพื่อหลอกลวงหาประโยชน์จาเป็ นต้อง
ปรั บปรุ งวิธีการในการระบุตวั บุ คคลทั้งสองฝ่ ายของการดาเนิ นธุ รกรรมอยู่เสมอ การตอบรั บต่อ
นโยบายและให้ความร่ วมมื อจากทั้งผูค้ า้ สถาบันการเงิ น ผูใ้ ห้บริ การบัตรเครดิ ต โปรแกรมเมอร์
ผูพ้ ฒั นาเทคนิ คการป้ องกัน ผูใ้ ห้บริ การเชิ งเทคนิ ค และหน่วยงานของรัฐที่เก็บข้อมูลระบุตวั ตนเป็ น
สิ่ งจาเป็ น
6.5.8. การใช้ ข้อมูลทางชี วภาพในการพิสูจน์ บุคคล
การใช้ข ้อมู ล ทางชี วภาพในการพิ สู จน์บุ คคลหรื อไบโอเมตริ ก (Biometric) เป็ นการน า
ข้อมูลทางชี วภาพต่าง ๆ ทั้งคุณลักษณะทางกายภาพ เช่ น ลายนิ้ วมือ ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้า เสี ยงพูด ม่านตา
(Iris) เรตินา (Retina) หรื อเยื่อในตาดา โครงสร้างใบหน้า ดีเอ็นเอ (DNA หรื อ Deoxyribonucleic
Acid) ซึ่ งเป็ นสารพันธุ ก รรม เป็ นต้น และลักษณะทางพฤติก รรม เช่ น การลงลายมือชื่ อ การใช้
แป้นพิมพ์ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะในการระบุตวั บุคคลนั้น ๆ
การนาไบโอเมตริ กไปใช้ในการพิสูจน์บุคคลประโยชน์มีหลากหลาย นับตั้งแต่การพิสูจน์ผู ้
ต้องสงสัยในคดี อาญาต่าง ๆ เช่ น คดี ฆาตกรรมหรื อคดี ข่มขืนด้วยลายนิ้ วมือและดี เอ็นเอ การใช้
ลายนิ้วมือ ฝ่ ามือ ม่านตา หรื อเยือ่ ในตาดา เป็ นต้น เพื่อเปิ ดปิ ดประตูบา้ นหรื อห้องต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ ง
ใช้กุญแจ การใช้เทคนิ คการตรวจสอบโครงสร้ างใบหน้าจากภาพถ่ ายเพื่อค้นหาผูต้ อ้ งสงสัย หรื อ
ป้ องกันการปลอมแปลงบัตรประชาชนหรื อใบขับขี่ คอมพิวเตอร์ แบบพกพา เช่น โน้ตบุครุ่ นใหม่ ๆ
ใช้การสแกนลายนิ้วมือเพื่อพิสูจน์บุคคลเพื่อลดการเข้าใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยแฮ็คเกอร์ และ
การขโมย การตรวจสอบลายนิ้ วมือของผูม้ ีสิทธิ์ เข้าใช้พ้ืนที่เฉพาะของพนักงานเพื่อลดอัตราเสี่ ยง
ของการก่ อ การร้ า ย ณ สนามบิ น ต่ า ง ๆ เป็ นต้น ในอนาคตจะมี ก ารใช้ง านไบโอเมตริ ก อย่า ง
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กว้างขวางกว่าเดิ ม เช่ น การใช้ไบโอเมตริ กเพื่อตรวจสอบพิสูจน์บุคคลในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ผ่านทางเว็บ เป็ นต้น
เช่ นเดี ยวกับเทคโนโลยีทวั่ ไป เมื่อเวลาผ่านไปอาชญากรก็จะค้นพบวิธีการหลี กเลี่ ยงการ
ตรวจสอบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น การใช้กระดาษพิมพ์หรื อถ่ายเอกสารลายนิ้วมือแนบกับอุปกรณ์
ตรวจสอบลายนิ้วมือที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ซบั ซ้อนมากนัก การสาเนาลายนิ้วมือด้วยเจลาตินหรื อ
แป้ ง การใช้ภาพถ่ายดวงตาหรื อการสวมใส่ คอนแท็คเลนส์ที่สามารถลวงเครื่ องสแกนตาได้ หรื อการ
ตัดนิ้วมือหรื อเอาดวงตาของผูม้ ีสิทธิ์ จริ งๆมาใช้เปิ ดประตู เป็ นต้น ซึ่ งเมื่อมีวธิ ี การหลีกเลี่ยงเหล่านี้ ก็
จะส่ งผลให้มีการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพิสูจน์บุคคลออกมาใหม่เรื่ อยๆเช่นกัน
เมื่อไม่นานมานี้ หลังจากการค้นพบว่าคลื่นในสมองของแต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์เฉพาะตน
ไม่ ซ้ า กัน นัก วิจ ัย จากมหาวิท ยาลัย แคลิ ฟ อร์ เ นี ย เบิ ร์ ก เลย์ (University of California, Berkeley)
ประกาศว่าได้คิดค้นวิธีใหม่ในการยืนยันตัวตนโดยใช้คลื่นสมองและประดิษฐ์อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดังแสดงในรู ป 20 อุปกรณ์รับสัญญาณคลื่นสมองเพื่อระบุตวั ตนบุคคล จากการทดลองพบว่าการ
ยืนยันตัวตนด้วยคลื่นสมองจะมีโอกาสผิดพลาดน้อยมากในระดับที่ต่ากว่า 1% (109)

รู ป 20 อุปกรณ์รับสัญญาณคลื่นสมองเพื่อระบุตวั ตนบุคคล (109)
6.5.9. การป้ องกันการปลอมแปลงเอกสาร ภาพถ่ าย และวิดีโอ
แนวทางการป้ องกันการปลอมแปลงเอกสาร ได้แก่ ทาเอกสารให้ยากต่อการทาสาเนา ให้
การอบรมแก่ ผู ้ดู แ ลเอกสารซึ่ งมัก เป็ นกลุ่ ม เป้ า หมายถึ ง วิ ธี ป ฏิ บ ัติ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย ง และการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายให้ทนั สมัย
การใช้ลายน้ าที่มองเห็นได้เป็ นพื้นหลังของเอกสารดิจิทลั เช่น ภาพถ่าย หนังสื อดิจิทลั เป็ น
ต้น เป็ นแนวทางหนึ่ งที่ ช่วยแสดงความเป็ นเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ในงานสร้ างสรรค์ ซึ่ งป้ องกันการทา
สาเนาหรื อการนาฉบับพิมพ์ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ลายน้ าดิจิทลั ที่มองไม่เห็ นในภาพถ่าย
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หรื อวิดีโอหรื อแฟ้ ม ข้อมู ลเสี ยงสามารถซ่ อนข่ าวสารที่ มี ความสาคัญหรื อข้อมู ลแสดงความเป็ น
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ อย่างลับๆได้
บริ ษ ัท มาโครวิชัน (Macro Vision) ได้พ ฒ
ั นาเทคโนโลยี แ ละกระบวนการซึ่ งต่ อ มาได้
กลายเป็ นมาตรฐานที่ ใช้ในการป้ องกันการสาเนาข้อมูลวิดีโอทัว่ โลก
กระบวนการดังกล่าว
จะกระทาในขั้นตอนของการเขี ยนข้อมู ลลงบนแผ่นดี วีดี (DVD) โดยกาหนดข้อมู ลกลุ่ มหนึ่ งที่มี
ขนาดมากกว่าหนึ่ งบิตเพื่อใช้ในการควบคุ มปริ มาณการทาซ้ า บิตเหล่านี้ จะถู กกาหนดให้เป็ น “1”
ทั้งหมด การแสดงผลข้อมูลที่มี บิตควบคุ ม เหล่ า นี้ จะให้สัญญาณภาพปกติ ที่ จอภาพ แต่จะทาให้
สัญญาณภาพที่บนั ทึกมีความผิดเพี้ยนไปจากเดิมเมื่อมีการทาสาเนา
บริ ษทั ไอบีเอ็ม (IBM) ก็ได้เสนอเทคโนโลยีที่ช่วยป้ องกันการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในดีวีดีเช่นกัน
โดยเป็ นการใส่ ลายน้ าดิจิทลั ลงในแผ่นดีวีดี ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นโดยเครื่ องเล่นวิดีโอ เจ้าของ
ลิ ขสิ ทธิ์ สามารถกาหนดข้อความสาหรั บควบคุ มการทาซ้ าแบบต่าง ๆ เช่ น “Never Copy” “Copy
Once” หรื อ “Copy Free” เป็ นต้น เมื่ อพบการกระท าที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามข้อความควบคุ ม อุ ปกรณ์
บันทึกหรื อเครื่ องเล่นดีวดี ีก็จะหยุดการทางานโดยอัตโนมัติ
ฮาร์ ดล็อค (Hard Lock หรื อ Dongle) เป็ นอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ที่ช่วยควบคุ มการใช้และลด
ปั ญหาการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ (รู ป 21) โดยจะมีโปรแกรมควบคุ มเก็บอยู่ในหน่ วยความจา
ภายในตัวฮาร์ ดล็อค ทุกครั้งที่ซอฟต์แวร์ ทางานจะตรวจสอบรหัสของฮาร์ ดล็อคว่าเป็ นรหัสเดียวกับ
ที่ติดตั้งไว้ครั้งแรกหรื อไม่ เนื่องจากฮาร์ ดล็อคแต่ละตัวจะมีรหัสที่แตกต่างกันไม่สามารถใช้แทนกัน
ได้ หากไม่ใช้ฮาร์ ดล็อคที่ตรงกับที่ติดตั้งไว้ครั้งแรกซอฟต์แวร์ ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
นอกจากนี้ ฮาร์ ดล็อคยังสามารถใช้จากัดจานวนผูใ้ ช้สาหรับซอฟต์แวร์ ตรวจสอบรหัสผ่านของผูใ้ ช้
กาหนดอายุการใช้งานของซอฟต์แวร์ กาหนดจานวนครั้ งในการสาเนาซอฟต์แวร์ และกาหนด
จานวนผูใ้ ช้ซอฟต์แวร์ ภายในระบบเครื อข่าย เป็ นต้น

รู ป 21 ฮาร์ดล็อครู ปแบบต่าง ๆ
ฮาร์ ดล็อคตัวหนึ่ งสามารถควบคุมการทางานของซอฟต์แวร์ หลายชุ ดได้ในเวลาเดี ยวกัน
ฮาร์ ดล็อคสามารถเชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ที่รันซอฟต์แวร์ ที่ตอ้ งการควบคุมผ่านทางพอร์ ตต่าง ๆ
เช่น พอร์ ตยูเอสบี (USB หรื อ Universal Serial Bus) พอร์ ตอนุ กรม พอร์ ตขนาน เป็ นต้น นอกจากนี้
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ยังมี ฮาร์ ดล็อคแบบคู่แฝดมี ความยืดหยุ่นสู งสุ ด โดยเชื่ อมต่อผ่า นได้ท้ งั พอร์ ตอนุ ก รมและพอร์ ต
ขนาน และฮาร์ ดล็อคแบบพีซีการ์ ด (PC Card) หรื อ พีซีเอ็มซี ไอเอการ์ ด (PCMCIA หรื อ Personal
Computer Memory Card International Association) ที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุคทัว่ ไป
เงินตราในปั จจุบนั ใช้แถบพิเศษที่สะท้อนแสงเพื่อให้ ไม่สามารถใช้เครื่ องสแกนเนอร์ หรื อ
เครื่ องถ่ายเอกสารทาสาเนาได้ วัสดุ ที่ไวต่อความร้ อน และฮอโลแกรม (Hologram) ซึ่ งเป็ นภาพที่
บันทึกลงบนฟิ ล์มหรื อแผ่นเคลื อบด้วยสารสาหรับบันทึกแสง ซึ่ งใช้เทคนิคการบันทึกด้วยแสงที่มี
หน้าคลื่นสอดคล้องกัน เช่น แสงเลเซอร์ เมื่อถูกส่ องสว่างอย่างเหมาะสมก็จะแสดงให้เห็นภาพที่มี
ลักษณะ 3 มิติ โดยภาพถ่ายธรรมดาจะบันทึกความเข้มและสี ซ่ ึ งก็คือความยาวคลื่นของแสงของแต่
ละจุดในภาพที่ฉายตกลงบนฟิ ล์ม แต่สาหรับภาพฮอโลแกรมนั้น นอกจากความเข้มและสี แล้ว ยัง
บันทึกเฟส (Phase) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ทาให้สามารถสร้างหน้าคลื่ นของแสงให้เหมือนหรื อคล้ายกับ
หน้าคลื่นที่สะท้อนออกจากวัตถุ มาเข้าตาเราโดยตรงได้ ทาให้มองเห็ นภาพนั้นมีลกั ษณะเหมือน 3
มิติ ซึ่ งมีการนาเทคนิคภาพฮอโลแกรมมาใช้ร่วมกับบัตรเครดิตหรื อเอกสารระบุตวั ตนต่าง ๆ
6.5.10. การรับมือการตกปลาและการทาฟาร์ ม
วิ ธี ก ารตกปลา (Phishing) ใช้ วิ ธี ท างจิ ต วิ ท ยา (Social Engineering) โดยการส่ ง อี เ มล
หลอกลวง ผูอ้ ่านอีเมลควรสังเกตที่ อยู่อีเมลที่ส่งมาและลักษณะอี เมลที่มีพิรุธ เช่ น ข่าวการลงทุ น
สิ นค้าหรื อบริ การที่ดูดีอย่างไม่น่าจะเป็ นไปได้ ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ สามารถติดตามข่าวสารเรื่ องการตก
ปลาได้ที่เว็บไซต์ “www.antiphishing.org” ซึ่ งเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารโดยกลุ่มทางานต่อต้านการตก
ปลา (Anti-Phishing Working Group)
การแก้ปั ญหาของวิธี ก ารท าฟาร์ ม นั้นสามารถแก้ไ ขในระยะสั้ นได้โดยการตรวจสอบ
แฟ้ ม ข้อมู ล ชื่ อรายชื่ อ โฮสต์ (Host) ที่ อยู่ใ นระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ง านบ่ อยๆ และติ ดตามอ่ า น
ข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกี่ ยวข้องเป็ นระยะๆ วิธีการแก้ไขในระยะยาวแบบบู รณาการ คือ การใช้ระบบ
บริ หารจัดการตรวจสอบการแสดงตัวตนและควบคุมการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งต้องใช้ประกาศนียบัตร
ดิจิทลั (Digital Certificate) มาช่ วยในการตรวจสอบการเข้าถึ งระบบ (Authentication Process) อีก
ทั้งยังเกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้ประกาศนี ยบัตรรับรองตัวตน (Certificate Authority) และโครงสร้างพื้นฐาน
กุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) นอกจากนี้ ผูด้ ูแลเซิ ร์ฟเวอร์ โดเมนเนมหรื อดีเอ็นเอส
(DNS Server) เช่ น ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต (Internet Service Provider) ก็ตอ้ งหมัน่ ปรับปรุ งแก้ไข
โปรแกรมให้ทนั สมัยด้วยโปรแกรมแพ็ตช์ และหมัน่ ตรวจสอบประเมิ นความเสี่ ยง (Vulnerability
Assessment) ของระบบอย่างสม่าเสมอ (110)
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6.6. กฎหมายและการบังคับใช้
ในปั จจุ บนั กฎหมายของหลายประเทศรวมทั้งกฎหมายของประเทศไทยได้ปรับปรุ งให้
ครอบคลุ มอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และมีแนวโน้มที่จะออกกฎหมายลู กเพิ่มเติมเพื่อให้รองรั บ
พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้งานอินเทอร์ เน็ต ในเกือบทุกกรณี การบุกรุ กเข้าสู่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตเป็ นอาชญากรรม การโจมตีดว้ ยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรม
ที่มีเจตนาร้ายต่าง ๆ ถือเป็ นการก่ออาชญากรรม หากมีเจตนารบกวน ขัดขวาง หยุดยั้ง หรื อทาให้การ
ทางานของการดาเนิ นงานของหน่ วยงานของรั ฐและเอกชน ระบบสื่ อสาร ระบบขนส่ ง บริ การ
สาธารณู ปโภคต่าง ๆ ผิดเพี้ยนไป ก็ถือเป็ นการกระทาที่ผดิ กฎหมายเช่นกัน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการ
เข้าถึ งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อกระทาการหลอกลวง ขโมยรหัสผ่าน หรื อการเข้าถึ งโปรแกรมของ
ผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้มีความพยายามจากฝ่ ายรัฐบาลที่จะออกกฎหมายลงโทษผู ้
ประกอบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบกิ จกรรมออนไลน์ของผูต้ อ้ ง
สงสัยได้โดยไม่ตอ้ งใช้หมายศาล
6.6.1. การกาหนดฐานความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พฒั นาขึ้นโดยคานึ งถึงลักษณะการ
กระทาความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบเครื อข่าย ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่ งอาจ
สรุ ปฐานความผิดที่มีวตั ถุ ประสงค์ในการให้ความคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาที่แตกต่างกันได้ 3 ประการ
คือ
1) การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access)
2) การนาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางที่ผดิ (Computer Misuse)
3) ความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime)
6.6.1.1. การเข้ าถึงระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ ได้ รับอนุญาต
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตถื อเป็ นการกระทาที่คุกคามหรื อเป็ นภัย
ต่อความปลอดภัย ของระบบคอมพิ วเตอร์ และระบบข้อมูล และส่ ง ผลกระทบต่ อความครบถ้วน
สมบูรณ์ เสถียรภาพ และความไว้วางใจในระบบข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
การเข้าถึ งระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตอาจกระทาได้หลายวิธี เช่ น การบุกรุ ก
หรื อล่วงล้ าเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Trespass) โดยไม่ได้รับอนุ ญาต การเจาะหรื อฝ่ า
ระบบป้ องกันเข้าสู่ ระบบ (Hacking หรื อ Cracking) เพื่อทาลายระบบคอมพิวเตอร์ เปลี่ ยนแปลง
แก้ไขข้อมูล หรื อเข้าถึงข้อมูลที่เก็บรักษาไว้เป็ นความลับ เช่น รหัสผ่าน (Passwords) หรื อความลับ
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ทางการค้า เป็ นต้น ทั้ง ยัง อาจเป็ นที่ ม าของการกระท าความผิ ด ฐานอื่ น ๆ ต่ อ ไป เช่ น การใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อฉ้อโกง หลอกลวง หรื อปลอมแปลงเอกสาร
การเข้าถึ งในที่ น้ ี หมายความรวมถึ ง การเข้าถึ งที่ผูก้ ระทาความผิดกระทาโดยอยู่ต่อหน้า
ระบบคอมพิวเตอร์ เป้ าหมายนั้น ๆ หรื อแม้จะอยู่ห่างไกลจากระบบคอมพิวเตอร์ เป้ าหมายนั้น ๆ ก็
ตามที ไม่วา่ จะโดยผ่านเครื่ องมือเชื่อมต่อระยะไกลใด ๆ ทั้งเครื อข่ายท้องถิ่นหรื อเครื อข่ายสาธารณะ
แต่สามารถบุ ก รุ ก เข้าไปกระท าการในระบบที่ ต้องการได้ไ ม่ ว่า จะทั้ง หมดหรื อแต่บ างส่ วน ซึ่ ง
รวมถึงการเข้าถึงฮาร์ ดแวร์ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ หรื อข้อมูลบันทึกเก็บไว้ในระบบ
เช่น ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
การเข้า ถึ ง ระบบคอมพิ วเตอร์ โดยไม่ไ ด้รับ อนุ ญาตถื อเป็ นความผิดตามกฎหมาย แม้ว่า
ผูก้ ระทาจะมิ ได้มีมูล เหตุ จูงใจเพื่ อก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายก็ ตาม ทั้งนี้ เพราะการกระทาดัง กล่ า ว
สามารถก่อให้เกิดการกระทาความผิดฐานอื่นต่อไปได้ง่าย และอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรง
หรื อสู ญเสี ยทรัพย์สินเป็ นมูลค่ามหาศาลได้ อีกทั้งยังกระทาการพิสูจน์มูลเหตุจูงใจได้ยาก
6.6.1.2. การนาคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในทางทีผ่ ดิ
การนาคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในทางที่ผิดหรื อโดยฝ่ าฝื นกฎหมายหมายถึงการนาคอมพิวเตอร์
หรื ออุ ปกรณ์ ที่มีคอมพิวเตอร์ เป็ นส่ วนประกอบไปใช้ในทางที่ หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย แต่ไม่รวมถึ ง
อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อป้ องกันระบบหรื อทดสอบระบบหากได้รับอนุญาตให้กระทาต่อระบบนั้น ๆ
ได้
การนาคอมพิ วเตอร์ ไ ปใช้ใ นทางที่ ผิด หรื อโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย หมายความรวมถึ ง การ
ลักลอบดักข้อมูล ดักฟั ง ตรวจสอบหรื อติดตามเนื้ อหาสาระหรื อบันทึกของข่าวสารที่สื่อสารถึ งกัน
ระหว่างบุ คคล หรื อจัดหาข้อมู ล ดังกล่ า วให้กบั บุ ค คลอื่ น การรบกวนระบบทั้งระบบข้อมู ล และ
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจงใจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งกฎหมาย
คุม้ ครองความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูลและเสถียรภาพในการใช้งานทั้งข้อมูลและซอฟต์แวร์
ตามปกติ
ตัวอย่างของการกระทาความผิด ได้แก่ การแพร่ กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่ทาลายข้อมู ล
หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อการติดตั้งโปรแกรมม้าโทรจันในระบบเพื่อขโมยรหัสผ่านของผูใ้ ช้
คอมพิวเตอร์ การลบ เปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูล หรื อการติดตั้งโปรแกรมที่ทาให้ระบบปฏิเสธ
การทางานหรื อทาให้ระบบทางานช้าลง หรื อกระทาการใด ๆ ที่เป็ นการรบกวนข้อมูลและระบบ
เป็ นต้น
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6.6.1.3. ความผิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับคอมพิวเตอร์
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ แตกต่างจากการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับ
อนุ ญ าตและการน าคอมพิ ว เตอร์ ไ ปใช้ ใ นทางที่ ผิ ด ตรงที่ ผ ลกระทบไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ นกับ ระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยตรง แต่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน เช่น การปลอมแปลงข้อมูล
การฉ้อโกงโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อ การแพร่ กระจายสื่ อลามกอนาจาร การหมิ่นประมาท หรื อ
การปลุกระดมซึ่ งส่ งผลต่อความมัน่ คงของชาติโดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายเป็ นสื่ อ เป็ นต้น
การปลอมแปลงข้อมูลที่จดั ทาขึ้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อระบบคอมพิวเตอร์ เทียบฐาน
ความผิดได้เท่ากับการปลอมแปลงเอกสารในระบบกระดาษ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวบุคคลซึ่ ง
เป็ นเจ้าของเอกสารและความถูกต้องของข้อความในเอกสารและการบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งใน
กรณี ที่จดั ทาขึ้นโดยประชาชนทัว่ ไปและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปลอมแปลงในที่น้ ี รวมถึ ง
กระท าโดยการน าเข้า หรื อ ป้ อ นข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น การปลอมแปลงทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วน รวมทั้งการลบข้อมูลหรื อการโยกย้ายข้อมูลออกจากสื่ อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลนั้น ซึ่ งทา
ให้ขอ้ มูลผิดไปจากต้นฉบับเพื่อให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดหลงเชื่อว่าเป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้อง โดยกระทา
การในลักษณะน่าที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นก็ถือเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมายได้
โดยไม่จาเป็ นต้องมีผรู ้ ับผลของการกระทานั้น
การกระท าโดยเจตนาทุ จ ริ ตในการแก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง ลบข้อมู ล คอมพิ ว เตอร์ นาเข้า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อรบกวนการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่น และการกระทาดังกล่าว
ทาให้ได้ประโยชน์ในลักษณะที่ เป็ นทรัพย์สิน เช่ น การสร้ างโปรแกรมซาลามิ (Salami Program)
เพื่อปั ดเศษเงินในบัญชี ของบุคคลอื่ นมารวมเก็บไว้ในบัญชี ของตนเอง หรื อโปรแกรมเฝ้ าติ ดตาม
ความเคลื่อนไหวของระบบบัญชีหรื อระบบเงินเดือนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลขให้เอื้อประโยชน์ตนถือ
เป็ นความผิดฐานฉ้อโกง
การกระทาด้วยประการใด ๆ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ปรากฏแก่สาธารณชน
ด้วยการผลิต ส่ งผ่าน จัดให้ได้มา หรื อทาให้แพร่ หลายซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นสิ่ งลามกอนาจาร
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มีความผิดฐานแพร่ กระจายสื่ อลามกอนาจาร
ในท านองเดี ย วกั น
การหมิ่นประมาท ใส่ ร้าย กลัน่ แกล้ง หรื อการปลุ กระดมซึ่ งส่ งผลต่อความมัน่ คงของชาติ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายเป็ นสื่ อก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีการกระทาความผิดตามกฎหมายเดิ ม แต่กระทาบนอินเทอร์ เน็ต เช่ น การ
สร้างหรื อจัดทาเว็บไซต์ที่มีการจัดหาหญิงหรื อชายเพื่อการค้าประเวณี
เว็ บ ก ารพนั น เช่ น
ทายผลฟุตบอล เว็บของกลุ่มก่อการร้ ายที่กระทบต่อความมัน่ คงของชาติ เว็บขายสิ นค้าแต่ไม่ส่ง
สิ นค้าให้หรื อเพื่อหลอกรับข้อมูลบัตรเครดิ ต การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) ที่มีชื่อ
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คล้ายคลึงกับบริ ษทั หรื อองค์กรที่มีชื่อเสี ยงแล้วเสนอขายชื่ อโดเมนเนมให้ในราคาสู ง หากไม่ซ้ื อก็
อาจขู่วา่ จะทาเป็ นเว็บลามกหรื อทาให้เสี ยชื่อเสี ยง ซึ่ งในกรณี น้ ีเข้าข่ายข้อหาพยายามกรรโชกทรัพย์
6.6.2. ฐานความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และโทษ
ฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และโทษโดยสรุ ป ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (หัวข้อ 6.7.1) มีดงั แสดงในตาราง 6
ตาราง 6 ฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และโทษ (65)
มาตรา
5
6
7
8
9
10
11
12

ฐานความผิด
เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
ล่วงรู ้มาตรการป้ องกัน
เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทาให้เสี ยหาย ทาลาย แก้ไข
ทาให้ระบบไม่สามารถทางานได้
สแปมเมล์
กระทาผิดมาตรา 9 หรื อ 10 ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน
กระทบความมั่น คงปลอดภัย ของประเทศหรื อ
เศรษฐกิจ
การท าความผิด ตามข้อ 2) เป็ นเหตุ ใ ห้ ผู อ้ ื่ น ถึ ง แก่
ชีวติ
13 การจาหน่ายหรื อเผยแพร่ ชุดคาสั่ง
14 การเผยแพร่ เนื้อหาอันไม่เหมาะสม
15/26 ความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริ การ
16 การตัดต่อภาพผูอ้ ื่น
17 การทาความผิดนอกประเทศไทย ต้องได้รับโทษใน
ประเทศไทย

โทษจาคุก
≤ 6 เดือน
≤ 1 ปี
≤ 2 ปี
≤ 3 ปี
≤ 5 ปี
≤ 5 ปี
ไม่มี

โทษปรับ
≤ 10,000 บาท
≤ 20,000 บาท
≤ 40,000 บาท
≤ 60,000 บาท
≤ 100,000 บาท
≤ 100,000 บาท
≤ 100,000 บาท

≤ 10 ปี
3 – 5 ปี
10 – 20 ปี

≤ 200,000 บาท
60,000 – 300,000
บาท
ไม่มี

≤ 1 ปี
≤ 5 ปี
≤ 5 ปี
≤ 3 ปี

≤ 20,000 บาท
≤ 100,000 บาท
≤ 100,000 บาท
≤ 60,000 บาท

หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายตรวจพบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งอาจเป็ นข้อมูล
ข้อความ คาสั่ง ชุ ดคาสั่ง หรื อสิ่ งอื่นที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ ระบบคอมพิวเตอร์ อาจ
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ประมวลผลได้ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจักร
หรื อมีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมี ชุดคาสั่งที่ไม่พึง
ประสงค์ อาจยื่นขอต่อศาลให้มีคาสั่งระงับการแพร่ หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั ได้ เช่ น การ
บล็อคหรื อปิ ดกั้นไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์น้ นั ๆ ได้ (65)
พนักงานเจ้าหน้าที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายมีอานาจที่ดาเนินการส่ งหนังสื อสอบถามไปยังผูต้ อ้ ง
สงสั ย หรื อ องค์ ก รเพื่ อ ให้ ส่ ง ค าชี้ แจง เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล และเรี ย กหรื อ สั่ ง ให้ ส่ ง มอบข้อ มู ล จราจร
คอมพิ วเตอร์ ไ ด้โดยไม่ ต้องใช้อานาจศาล (65) พนัก งานเจ้าหน้าที่ ผูบ้ งั คับใช้ก ฎหมาย ต้องขอ
อนุ ญ าตศาล หากต้อ งการท าส าเนาข้อ มู ล เข้า ถึ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์
ถอดรหัสลับ หรื อยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร์ (65)
6.6.3. การบังคับใช้ หลักเกณฑ์ การเก็บรักษาข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้ บริการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกาหนดหลักเกณฑ์การเก็บรั กษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ ข องผูใ้ ห้บ ริ การ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไว้ดงั นี้ (65)
กฎหมายนี้ บ งั คับ ใช้ท้ งั กับ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารแก่ บุ ค คลทัว่ ไปในการเข้า สู่ อินเทอร์ เน็ ตหรื อ ให้
สามารถติ ด ต่ อ ถึ ง กั น โดยผ่ า นทางระบบคอมพิ ว เตอร์ และผู ้ใ ห้ บ ริ การในการเก็ บ รั ก ษา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคล
ผูใ้ ห้บริ การแก่บุคคลทัว่ ไปในการเข้าสู่ อินเทอร์ เน็ต หรื อให้สามารถติดต่อถึงกัน โดยผ่าน
ทางระบบคอมพิวเตอร์ จาแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่
1) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายภาพและเสี ยง เช่น ผูใ้ ห้บริ การ
โทรศัพท์พ้นื ฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ วงจรเช่า และดาวเทียม
2) ผู้ให้ บริ การการเข้ าถึงระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ เช่ น ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ ต
ผูป้ ระกอบการซึ่งให้บริ การในการเข้าถึงระบบเครื อข่ายในห้องพัก ห้องเช่า โรงแรม หรื อร้านอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารการเข้า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ องค์ ก รต่ า ง ๆ เช่ น
หน่วยงานราชการ บริ ษทั หรื อสถาบันการศึกษา
3) ผู้ให้ บริ การเช่ าระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ อให้ บริ การโปรแกรมประยุกต์ ต่ าง ๆ เช่น ผู ้
ให้บริ การเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรื อเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ การแลกเปลี่ยนแฟ้ มข้อมูล การเข้าถึงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับฝากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
4) ผู้ให้ บริ การร้ านอินเทอร์ เน็ต เช่น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ร้านเกมออนไลน์
ผูใ้ ห้บริ การในการเก็บรั กษาข้อมู ลคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ของบุคคล โดยให้บริ การ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผา่ นโปรแกรมงานประยุกต์ต่าง ๆ เช่น เว็บบอร์ ด บล็อก การทาธุ รกรรมทางการ
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เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Internet Banking) การช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เว็บ เซอร์ วิส พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions)
ผูป้ ระกอบกิ จการโทรคมนาคมและกิจการกระจายภาพและเสี ยงมีหน้าที่เก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ (65)
1) ข้ อมูลที่สามารถระบุและติดตามถึงแหล่ งกาเนิดต้ นทาง ปลายทาง และเส้ นทางใน
การติดต่ อสื่ อสาร เช่น ข้อมูลระบบชุมสายโทรศัพท์พ้นื ฐาน โทรศัพท์วทิ ยุมือถือ หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขวงจร ชื่ อและที่อยูข่ องผูใ้ ช้บริ การหรื อผูใ้ ช้งานที่ลงทะเบียนไว้ วันเวลาและตาแหน่ งที่ต้ งั
ของเซลล์ไอดี (Cell ID) หรื อหมายเลขของสถานีรับส่ งสัญญาณพื้นฐาน (Base Transceiver Station)
2) ข้ อมูลที่สามารถระบุ วันที่ เวลา และระยะเวลาในการติ ดต่ อสื่ อสาร ซึ่ งรวมวันที่
และเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของการใช้งาน
3) ข้ อมูลที่สามารถระบุที่ตั้งในการใช้ โทรศัพท์ มือถือหรื ออุปกรณ์ ติดต่ อสื่ อสารแบบ
ไร้ สาย เช่ น ต าแหน่ ง ในการเชื่ อ มต่ อ กับ สถานี รั บ ส่ ง สั ญ ญาณพื้ น ฐานหรื อ เซลล์ ไ อดี เ มื่ อ เริ่ ม
ติดต่อสื่ อสาร ตาแหน่งของโทรศัพท์มือถือที่เชื่ อมโยงกับสถานี รับส่ งสัญญาณพื้นฐานหรื อเซลล์ไอ
ดีขณะติดต่อสื่ อสาร การตรวจสอบบุคคลผูใ้ ช้บริ การ
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารการเข้า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์ และการเช่ า ระบบคอมพิ วเตอร์ เ พื่ อ
ให้บริ การโปรแกรมงานประยุกต์ต่าง ๆ มีหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ (83)
1) ข้ อมูลอิ นเทอร์ เน็ตที่เกิดจากการเข้ าถึงระบบเครื อข่ าย เช่ น บันทึกรายการการเข้า
ใช้ระบบเครื อข่ายซึ่ งระบุ ตวั ตนและสิ ทธิ ในการใช้งาน วันและเวลาที่ ติดต่อเข้ามาใช้บริ การและ
เครื่ องที่ให้บริ การ ข้อมูลบัญชี ผูใ้ ช้ หมายเลขที่อยู่ไอพีที่กาหนดให้โดยระบบของผูใ้ ห้บริ การ การ
ระบุตวั ตนของสายที่เรี ยกเข้า
2) ข้ อมูล อิ นเทอร์ เน็ต บนเครื่ องผู้ใ ห้ บริ การจดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น รายการ
บันทึกเมื่อจดหมายมาถึงเครื่ องให้บริ การไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ (Simple Mail Transfer Protocol
Log หรื อ SMTP Log) ที่ประกอบด้วย หมายเลขข้อความ (Message ID) ที่อยูอ่ ีเมลของผูส้ ่ งและผูร้ ับ
ข้อมูลระบุสถานะอีเมล ได้แก่ ส่ งสาเร็ จ ส่ งคื น ล่ าช้า เป็ นต้น และหมายเลขที่ อยู่ไอพีของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้บริ การที่เชื่ อมต่อเข้ามา วันและเวลาในการติดต่อของเครื่ องที่เข้ามาใช้บริ การ
และเครื่ องที่ให้บริ การ หมายเลขที่อยู่ไอพีของเครื่ องที่ให้บริ การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ บัญชี
ผูใ้ ช้งาน ข้อมูลบันทึกการเข้าถึง อีเมลผ่านโปรแกรมจัดการจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้บริ การ
(Post Office Protocol Version 3 Log หรื อ POP3 Log) หรื อการเชื่ อมต่ อ เพื่ อ ดึ ง ข้อ มู ล อี เมลไปยัง
เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารโดยยัง จัดเก็ บ อี เมลไว้ที่ เครื่ องให้บ ริ ก าร (Internet Message
Access Protocol Version 4 Log หรื อ IMAP4 Log)
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3) ข้ อมูลอิ นเทอร์ เน็ตจากการโอนแฟ้มข้ อมูลบนเครื่ องให้ บริ การ เช่น รายการบันทึก
การเข้าถึงเครื่ องให้บริ การ วันและเวลาการติดต่อของเครื่ องที่เข้ามาใช้บริ การและเครื่ องที่ให้บริ การ
หมายเลขที่อยูไ่ อพีของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยูข่ องผูใ้ ช้ บัญชีผใู ้ ช้ ตาแหน่งที่อยูแ่ ละชื่ อของ
แฟ้มข้อมูลแฟ้มข้อมูลที่ดาวน์โหลดหรื ออัปโหลด
4) ข้ อมูลอิ นเทอร์ เน็ตบนเครื่ องผู้ให้ บริ การเว็บ เช่ น รายการบันทึกการเข้าถึ งเครื่ อง
ให้บริ การ วันและเวลาการติดต่อของเครื่ องที่เข้ามาใช้บริ การและเครื่ องที่ให้บริ การ หมายเลขที่อยู่
ไอพีของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่ออยูข่ องผูใ้ ช้ คาสั่งการใช้งานระบบ เส้นทางการเรี ยกดูขอ้ มูล
ตาแหน่งของหน้าเว็บ
5) ชนิดของข้ อมูลบนเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ขนาดใหญ่ (Usenet) เช่น รายการบันทึก
การเข้า ถึ ง เครื อข่ า ย วันและเวลาการติ ดต่ อของเครื่ องที่ เข้า มาใช้บ ริ ก ารและเครื่ องที่ ใ ห้บ ริ ก าร
หมายเลขพอร์ ตที่เชื่อมต่อ ชื่อเครื่ องที่ให้บริ การ หมายเลขลาดับข้อความที่ส่งออกไป
6) ข้ อมูลการโต้ ตอบกันบนเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต เช่ น การแช็ต โดยรวมถึ งรายการ
บันทึ กเกี่ ยวกับวันเวลาในการเชื่ อมต่อของผูใ้ ช้บริ การ ชื่ อเครื่ องบนเครื อข่าย หมายเลขเครื่ องที่
ให้บริ การ
ผูใ้ ห้บริ การร้านอินเทอร์เน็ต มีหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ (83)
1) ข้อมูลที่สามารถระบุตวั บุคคล
2) เวลาเข้าใช้และเลิกใช้บริ การ
3) หมายเลขที่อยูไ่ อพีของเครื่ องที่ใช้บริ การ
ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ มี ห น้า ที่ เ ก็ บ ข้อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์
ดังต่อไปนี้ (83)
1) รหัสประจาตัวผูใ้ ช้หรื อข้อมูลที่สามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริ การได้ เลขประจาตัวของ
ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ เลขประจาตัวและที่อยูอ่ ีเมลของผูใ้ ช้บริ การ
2) บันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริ การ
3) ข้อมูลของผูป้ ระกาศหรื อโพสต์ขอ้ มูล ในกรณี ของผูใ้ ห้บริ การเว็บบอร์ดหรื อบล็อก
6.6.4. การตรวจจับการกระทาผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
หน่ วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายรวมถึ งสานักงานตารวจแห่ งชาติ และศาลเริ่ มใช้ผูม้ ีค วามรู ้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ การสื่ อสาร และไอที และมีความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของการ
แฮ็คและวัฒนธรรมของแฮ็คเกอร์ เจ้าหน้าที่และผูม้ ีอาชีพด้านระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ จะ
ประพฤติตนเหมือนแฮ็คเกอร์ อ่านข่าวสารจากจดหมายข่าวที่ส่งผ่านในวงของแฮ็คเกอร์ หรื อเข้า
ร่ วมในวงสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับการแฮ็ค โดยทั้งปกปิ ดและไม่ปกปิ ดสถานะของตน ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
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ด้านระบบปลอดภัยบางครั้งสร้างและดูแลบล็อกหรื อช่ องทางแช็ตของบรรดาแฮ็คเกอร์ หรื อแม้แต่
ติดตั้งเว็บไซต์ที่ล่อให้แฮ็คเกอร์ บุกรุ กเข้ามาในระบบเพื่อศึกษาพฤติกรรมของแฮ็คเกอร์ หน่วยงานที่
บังคับใช้กฎหมายใช้วธิ ี การดักฟังหรื อดักข้อมูลข่าวสารเพื่อรวบรวมหลักฐาน และดาเนินคดีกบั แฮ็ค
เกอร์ผตู ้ อ้ งสงสัย
หน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายมักสามารถจับกุมแฮ็คเกอร์ ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ระมัดระวัง
และชอบโอ้อวดการกระทาของตนได้ไม่ยากนัก ในบางกรณี ก็ใช้รางวัลนาจับเพื่อเร่ งรัดการจับกุม
นอกจากนี้ ยงั มีศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมหลักฐานจากแฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
สารองหรื อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฮาร์ ดดิสก์ ซี ดี หรื อแฟลชดิสก์ ที่เรี ยกว่านิ ติเวชศาตร์ ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านนิ ติเวชศาตร์ คอมพิวเตอร์ สามารถกูค้ ืนแฟ้ มข้อมูลที่ลบทิ้งไปแล้วหรื อ
แม้แต่ในกรณี ที่ผูใ้ ช้ได้ลบไดรฟ์ นั้น ๆ ไปแล้วจากอุ ปกรณ์ จดั เก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ทั้งยังสามารถ
รวบรวมประวัติการใช้งานอินเทอร์ เน็ตของผูต้ อ้ งสงสัย ติดตามไวรัส และตามรอยการบุกรุ กโดยใช้
บันทึกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์ เน็ตจากผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต และรายการบันทึกการใช้งานเรา
เตอร์ (Router) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ ที่ ทาหน้าที่ หาเส้ นทางเชื่ อมต่อเพื่อรั บส่ งแพ็คเก็ตหรื อข้อความใน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่ งข้อมูลต่อ หรื อ
ตรวจสอบว่า แหล่ งที่ ม าของแพ็คเก็ ตข้อมูลที่ เข้ามา และตัดสิ นว่าควรจะส่ งผ่านแพ็คเก็ตต่า ง ๆ
หรื อไม่
โปรแกรมประมวลผลคาหรื อเวิร์ดโปรเซสเซอร์ (Word Processor) ส่ วนใหญ่บนั ทึกข้อมูล
มากกว่าที่ปรากฏให้เห็นบนหน่วยแสดงผลหรื อจอภาพคอมพิวเตอร์ ในบางครั้งโปรแกรมดังกล่าวก็
บรรจุขอ้ มูลส่ วนตัวเกี่ยวกับผูใ้ ช้โปรแกรมลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมประมวลผลคาที่บนั ทึกไว้
ซึ่ งผู ้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นนิ ติ เ วชศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ข ้อ มู ล ดัง กล่ า วในการตามรอยไวรั ส
คอมพิวเตอร์ บางประเภท เทคนิ คต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตามแฮ็คเกอร์ ประสบความสาเร็ จเพราะแฮ็ค
เกอร์ น้ นั ๆ ไม่ทราบเกี่ ยวเทคนิ คเหล่ านี้ แต่ก็ได้มีการเปิ ดเผยเทคนิ คต่าง ๆ เหล่ านี้ ต่อสาธารณะ
และแฮ็คเกอร์ ในปั จจุบนั เรี ยนรู ้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของแฮ็คเกอร์ รุ่นก่อนๆ บ้างก็ลบข้อมูลส่ วนตัว
ออกจากแฟ้ มข้อมูล หรื อดัดแปลงข้อมูลให้ไม่สามารถติดตามได้ หรื อปลอมแปลงหมายเลขไอพี
เมื่อใช้งานอินเทอร์ เน็ต ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาต้องปรับปรุ งพัฒนาเทคนิ ค
และเครื่ องมือที่ใช้เพื่อให้ทนั ต่อการปรับตัวของแฮ็คเกอร์ เช่นเดียวกัน
การแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์เพียงชัว่ ครั้งชัว่ คราวอาจไม่สามารถตรวจพบการกระทาความผิด
ในบางรู ปแบบได้ ในปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ เฝ้ าระวังที่ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ และสร้ าง
ฐานข้อมูลของกิ จกรรมที่น่าสงสัยต่าง ๆ ได้ ซอฟต์แวร์ บางชนิ ดสามารถตรวจสอบฮาร์ ดดิ สก์เพื่อ
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ค้นหาแฟ้มข้อมูลที่น่าสงสัยว่าจะเป็ นเรื่ องหรื อภาพลามกจากชื่อแฟ้มข้อมูล หรื อเปรี ยบเทียบกับภาพ
จากคลังข้อมูลภาพ
6.6.5. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างประเทศ
โดยปกติแล้ว การฟ้ องร้องและพิจารณาคดีกระทากัน ณ ศาลที่อยูใ่ กล้สถานที่เกิดเหตุหรื อ
อาชญากรรม แต่การกระทาความผิดบนอินเทอร์ เน็ตในบางครั้งผูก้ ระทาความผิดที่ส่งผลกระทบต่อ
บุ คคลในประเทศหนึ่ งกลับอยู่ในอี กประเทศหนึ่ ง ซึ่ งกฎหมายในประเทศต่าง ๆ แตกต่างกันไป
แล้วแต่แต่ละประเทศและมาตรฐานของสังคมว่าการกระทาใดเป็ นความผิดตามกฎหมายในแต่ละ
ท้องที่ที่ไม่เหมือนกัน รัฐบาลอาจเลือกสถานที่ดาเนิ นคดีซ่ ึ งอัยการมีประสบการณ์ดา้ นอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ หรื อลู กขุนจะตัดสิ นเอาผิดกับจาเลยได้ แต่การเลื อกสถานที่ดาเนิ นคดี ที่ไกลจากที่อยู่
ของจาเลยอาจทาให้จาเลยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าทนายค่อนข้างสู ง
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและสหภาพยุโ รปร่ ว มกัน ร่ า งสนธิ สั ญ ญาระหว่า งชาติ เ กี่ ย วกับ
อาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ โดยมี จุดประสงค์เพื่ อสนับ สนุ น ความร่ วมมื อข้า มประเทศระหว่า ง
หน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายในประเทศต่าง ๆ ในการต่อสู ้กบั การละเมิดลิขสิ ทธิ์ การเผยแพร่ ภาพ
โป๊ ของเด็ก การหลอกลวง เล่ห์อุบาย การบุกรุ กหรื อโจมตีระบบ หรื ออาชญากรรมออนไลน์อื่น ๆ
ซึ่ งประเทศต่าง ๆ ต้องลงนามในสนธิ สัญญาเพื่อร่ างข้อกาหนดและบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ความร่ วมมือของหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการรับมือ
กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ในยุคอินเทอร์ เน็ตนี้ อีกทั้งยังต้องปรับเปลี่ยนให้การกระทา
บางอย่างที่เคยถูกกฎหมายในอดีตกลายเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายตามสนธิ สัญญา โดยปกติแล้ว
การบังคับใช้กฎหมายที่รัฐบาลของประเทศหนึ่ งไม่สามารถร้ องขอความช่วยเหลื อจากอีกประเทศ
หนึ่ งได้ ยกเว้นในกรณี การกระทาของผูต้ อ้ งสงสัยจะถือเป็ นอาชญากรรมในทั้งสองประเทศ ดังนั้น
สนธิ สัญญาระหว่างชาติเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จะช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อสู ้
กับ อาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ร้ า ยแรง โดยแลกกับ การลดความคุ ้ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนในประเทศ
โดยทัว่ ไปแล้ว กฎหมายของประเทศต่าง ๆ มักแตกต่างกันในหัวข้อดังต่อไปนี้
1) การควบคุ ม และตรวจตราเนื้ อ หา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การเมื อง
ศาสนา ภาพลามก การสื บสวนอาชญากรรม คดีต่าง ๆ
2) ทรัพย์สินทางปัญญา
3) การพนัน
4) การบุกรุ กหรื อโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ และไวรัสคอมพิวเตอร์
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5) ความเป็ นส่ วนตัว
6) การดาเนิ นธุ รกิ จการค้าหรื อพาณิ ชย์ เช่ น การโฆษณา เวลาเปิ ดปิ ดร้ านค้า การซื้ อ
ขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า
7) สแปมเมล์
8) การหมิ่นประมาท
ในการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ นักท่องเที่ยวจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ท้องถิ่ นของประเทศนั้น ๆ ในอดี ตเมื่ออยู่ในประเทศของตนก็มีเพียงกฎหมายในประเทศที่ ต้อง
ปฏิบตั ิตาม แต่ในปั จจุบนั เวิร์ลไวด์เว็บได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ซึ่ งเป็ นประเด็นปั ญหาว่า
ควรใช้กฎหมายของประเทศใดหากเนื้ อหาในเว็บส่ งผลกระทบข้ามประเทศ ในหลายกรณี รัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ มีสมมติฐานบนหลักการที่ว่าความรับผิดชอบในการขัดขวางการเข้าถึ งระบบหรื อ
บริ การหรื อข้อมูลของผูใ้ ห้บริ การคือ ป้ องกันไม่ให้เนื้ อหาหรื อข้อมูลดังกล่าวเข้าถึงได้โดยผูท้ ี่อยูใ่ น
ประเทศที่พิจารณาว่าเนื้ อหาหรื อข้อมูลนั้น ๆ ผิดกฎหมาย ซึ่ งอาจถูกฟ้ องร้องหรื อจาคุกในประเทศ
ดังกล่าวได้หากไม่ดาเนินการหรื อดูแล
แม้ว่า กฎหมายของทั้ง สองประเทศจะเหมื อนกัน แต่ ส ถานที่ ดาเนิ น คดี ก็ มี ค วามส าคัญ
เนื่ องจากการดาเนิ นคดีในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสู งและเสี ยเวลาในการเดินทาง ต้องใช้ทนายและ
คณะลูกขุนต่างชาติ ทั้งยังมีรูปแบบ กระบวนการ และวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่เป็ นที่คุน้ เคย
ตามกฎหมายว่า ด้วยการหมิ่ นประมาท บุ คคลใด ๆ สามารถฟ้ องร้ องบุ คคล ธุ รกิ จ หรื อ
องค์กรที่กล่าวหาหรื อทาลายชื่อเสี ยงของบุคคลนั้น ๆ ได้ ไม่วา่ จะกระทาบนสื่ อใด ๆ เช่น สิ่ งตีพิมพ์
โทรทัศน์หรื อเว็บ แต่กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทของประเทศต่าง ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ ข้อพิสูจน์หรื อพิจารณาในการหมิ่นประมาทในแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน หนังสื อพิมพ์
นักข่าว หรื อผูเ้ ขียนบล็อกที่แม้ให้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริ ง แต่เป็ นการวิพากษ์วิจารณ์หรื อนาเสนอสิ่ งที่
ขัดต่อกฎหมายในบางประเทศ ก็อาจถูกดาเนินการฟ้องร้องคดีในประเทศนั้น ๆ ได้
ในบางประเทศก็อาจมีกฎหมายจากัดหรื อห้ามการเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าโดยตรง การให้
ทดลองสิ นค้า หรื อการโฆษณานโยบายรับประกันคืนเงิ นหากไม่พึงพอใจสิ นค้า หรื อธุ รกิ จที่ หัก
กาไรในสิ นค้าต่อชิ้นให้แก่องค์กรการกุศล เป็ นต้น
หากการเผยแพร่ ในเว็บต่าง ๆ ต้องอนุ โลมตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก เนื้ อหา
ของข่าวต่าง ๆ ก็อาจถู กตัดทอนลง และผูพ้ ฒั นาเว็บจะมี ภาระเพิ่มขึ้นในการเรี ยนรู ้ กฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ บางคนกังวลว่าการอนุ โลมตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เช่นนี้ จะทาลายโอกาส
และความคล่องตัวในการแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างกันของเว็บ แต่บางคนก็มีความเห็ นว่าบริ ษทั
ซอฟต์แวร์ ก็จะสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ให้จดั การกรองข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

349
ในที่สุด บางคนก็เชื่ อว่าหากแต่ละประเทศควบคุ มเนื้ อหาภายในประเทศของตน ตามวัฒนธรรม
ประวัติศ าสตร์ และคุ ณค่ า ของประเทศ ก็ จะท าให้เว็บ ต่ า ง ๆ มี ค วามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยและ
สร้ า งสรรค์ม ากกว่า นี้ บางคนคิ ดว่า ผูเ้ ขี ย นบล็ อกควรให้ค วามเคารพมาตรฐานและกฎหมายที่
แตกต่างกันของประเทศต่าง ๆ และป้ องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ เนื้ อหาต้องห้ามในประเทศนั้น ๆ
แต่บางคนก็ไม่ตอ้ งการให้ดาเนิ นการตามวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบางประเทศ เช่น กฎหมาย
ที่จากัดสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออกของของประชาชนในบางประเทศ หรื อการพนันที่ถือว่าถูก
กฎหมายในประเทศหนึ่งแต่ผดิ กฎหมายในบางประเทศ เป็ นต้น
นอกจากนี้ หลายคนยังมองว่าการนากฎหมายที่เข้มงวดของประเทศหนึ่งมาบังคับใช้กบั เว็บ
ของอี กประเทศหนึ่ งหรื อกระท าการอันก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อประชาชนในประเทศอื่ นนั้นไม่
เหมาะสม และแม้วา่ ประชาชนส่ วนใหญ่ในประเทศสนับสนุ นการห้ามเผยแพร่ เนื้ อหาบางประเภท
แต่ก็อาจเป็ นการขัดต่อสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออกของชนกลุ่มน้อยในประเทศนั้นก็ได้
สนธิ สัญญาระหว่างประเทศสามารถกาหนดมาตรฐานหรื อแนวทางในการคลี่คลายปั ญหา
ระหว่างประเทศที่ลงนามร่ วมกันได้ ประเทศที่อยูใ่ นกลุ่มสมาชิ กองค์การการค้าโลก (World Trade
Organization หรื อ WTO) ตกลงที่จะไม่ขดั ขวางไม่ให้ประชาชนของประเทศเหล่านั้นซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การจากประเทศอื่นหากสิ นค้าหรื อบริ การนั้นถูกกฎหมายในประเทศของตน แต่จะไม่ช่วยเหลือ
ในกรณี ที่สินค้า บริ การ หรื อข้อมู ลนั้น ๆ ถู กกฎหมายในประเทศหนึ่ ง แต่ไม่ถูกกฎหมายในอี ก
ประเทศหนึ่ง (111)
สนธิ สั ญญาเกี่ ย วกับ อาชญากรรมคอมพิ วเตอร์ พ ยายามที่ จะเชื่ อมโยงกฎหมายระหว่า ง
ประเทศให้เป็ นหนึ่ งเดี ยวและลงนามเพื่อบังคับใช้ร่วมกัน แต่ก็ไม่สามารถครอบคลุ มได้ทุกกรณี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี เกี่ยวกับสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออกที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และ
การกระทาที่ผดิ กฎหมายในบางประเทศแต่ถูกกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง
ทางเลือกที่มกั ถือปฏิบตั ิกนั คือ รัฐบาลของประเทศหนึ่ งสามารถดาเนิ นการภายในประเทศ
นั้น ๆ เพื่ อที่ จะขัดขวางไม่ ใ ห้มี ก ารเข้า มาของเนื้ อ หาที่ ถื อว่า ผิดกฎหมายในประเทศนั้น แต่ ไ ม่
สามารถบังคับใช้กฎหมายของประเทศตนกับผูท้ ี่สร้างหรื อเผยแพร่ เนื้ อหาหรื อให้บริ การที่ถือว่าไม่
ผิ ด กฎหมายในประเทศอื่ น เช่ น ในกรณี ก ารพนัน ที่ ถื อ ว่า ผิ ด กฎหมายบางประเทศ แต่ ก ลับ ถู ก
กฎหมายในอีกประเทศหนึ่ ง ภายในของเขตของประเทศตนรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ สามารถใช้
เครื่ องมือนานาชนิ ดเพื่อขัดขวางข้อมูลหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถือว่าผิดกฎหมายเฉพาะในประเทศนั้น
ๆ
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อย่า งไรก็ ดี แนวทางนี้ ก็ มี จุ ด อ่ อ นเช่ น กัน ประเทศที่ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกับ อาชญากรรม
คอมพิ วเตอร์ ที่ ล้า หลัง ก็ ม กั จะดึ ง ดู ดอาชญากรให้เข้า ไปก่ ออาชญากรรมในประเทศนั้น ๆ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการถูกดาเนินคดีตามกฎหมายของประเทศตน
การรอมชอมให้บงั คับใช้กฎหมายของประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง อาจเป็ นการลิดรอน
สิ ทธิ เสรี ภาพที่เคยมีของประชาชนในอีกประเทศหนึ่ งก็ได้ ดังนั้น ในประเด็นของกฎหมายระหว่าง
ประเทศยัง คงต้องการการพัฒนาแนวทางการแก้ปั ญหาว่า จะใช้ก ฎหมายใดในกรณี ปั ญหาของ
กิจกรรมอินเทอร์ เน็ตข้ามพรมแดน
6.6.6. การลงโทษแฮ็คเกอร์ ผ้ เู ยาว์
แฮ็ ค เกอร์ ผู เ้ ยาว์เ ป็ นรู ป แบบใหม่ ข องเยาวชนรุ่ น ใหม่ ที่ ไ ม่ ว่า จะในยุ ค สมัย ไหนก็ จ ะมี
ช่ วงเวลาของชี วิตที่มีพฤติกรรมท้าทาย เช่ น ต้องการเข้าไปยังในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุ ญาต ซึ่ งใน
อดี ตก็อาจเป็ นผับ บาร์ ดิ สโกเธค หรื อสถานที่ตอ้ งห้ามสาหรับเยาวชน เป็ นต้น หรื อเล่นตลกพิเร
นทร์ และกระทาการละเมิดข้อจากัดหรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ งบางครั้งก็ผดิ กฎหมาย
สังคมต้องการให้แฮ็คเกอร์ รุ่นเยาว์เติ บโต มี วุฒิภาวะเพิ่มขึ้ น เรี ยนรู ้ มากขึ้ นเกี่ ยวกับการ
กระท าที่ เสี่ ย งและไม่ ปลอดภัย ต่ า ง ๆ และใช้ท กั ษะของพวกเขาในทางที่ ดีข้ ึ น เพื่ อให้ส ามารถ
ประสบความสาเร็ จในชีวิตและสร้างสรรค์งานอาชีพที่เป็ นประโยชน์ สังคมไม่ตอ้ งการให้แฮ็คเกอร์
รุ่ นเยาว์เติบโตไปเป็ นอาชญากรที่เจ็บแค้นและก้าวร้ าว ทั้งยังไม่ตอ้ งการทาลายโอกาสในชี วิตของ
พวกเขาด้วยการจับกุมให้อยูแ่ ต่ในห้องขัง
อย่า งไรก็ ต ามเมื่ อ ผู เ้ ยาว์ก ระท าผิ ด พวกเขาก็ ค วรที่ จ ะมี โ อกาสได้ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขสิ่ ง ที่
ผิดพลาด ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ควรมีการลงโทษแฮ็คเกอร์ ผูเ้ ยาว์หากพวกเขาบุกรุ กเข้าไปใน
ระบบโดยไม่ได้รับอนุ ญาตหรื อก่ อให้เกิ ดความเสี ยหาย แต่หมายความว่าไม่ควรที่จะลงโทษเบา
เกินไป เพราะจะไม่เข็ดหลาบ หรื อหนักเกินไปเพราะผูถ้ ูกลงโทษจะเจ็บแค้นและต้องการเอาคืน
แฮ็ ค เกอร์ รุ่ น เยาวในอดี ต หลายคนกลายเป็ นนัก ประดิ ษ ฐ์ ผูย้ ิ่ ง ใหญ่ ห รื อ นัก วิช าการที่ มี
ชื่อเสี ยง เช่น
สตี เฟน ว็อซเนี ย ค (Stephen Wozniak) ผูส้ ร้ างคอมพิ วเตอร์ ยี่ห้อแอปเปิ ล (Apple) และผู ้
ก่ อตั้งบริ ษทั แอปเปิ ล (Apple Computer Corporation) ซึ่ งก่ อนหน้านี้ เขาได้สร้ างอุ ปกรณ์ ซ่ ึ งท าให้
สามารถโทรทางไกลโดยไม่ ต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยโดยใช้วิ ธี ก ารปรั บ คลื่ น ความถี่ ใ นสายสั ญ ญาณ
โทรศัพท์
ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) ผูป้ ระดิษฐ์คิดค้นเวิร์ลไวด์เว็บ (World Wide Web) ที่
ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ เอกสาร และแฟ้มข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ตได้ ในขณะที่เขายังเป็ นนักศึกษา
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อยูท่ ี่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ ด (Oxford University) เขาและเพื่อนถูกจับได้ว่าบุกรุ กเข้าไปในระบบ
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยและถูกประกาศห้ามไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
โรเบิร์ต แท็ปปั น มอริ ส (Robert Tappan Morris) ผูส้ ร้างหนอนมอริ ส (Morris Worm) ซึ่ ง
เป็ นหนอนตัวแรกที่ ระบาดในอิ นเทอร์ เน็ ต เขาเขี ยนโปรแกรมหนอนดังกล่ าวในระหว่า งที่ เ ป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยคอร์ เนล (Cornel University) โปรแกรมหนอนดังกล่ า วสาเนาตัวเองไปยัง
คอมพิ ว เตอร์ อื่ น ๆ และท าให้เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท างานช้า ลงจนไม่ ส ามารถท างานต่ อ ไปได้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญประมาณว่าการกระทาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ มากกว่าหกพันเครื่ อง โร
เบิร์ต ถูกพิพากษาให้ควบคุมความประพฤติเป็ นเวลาสามปี ให้บริ การสาธารณะเป็ นเวลา 400 ชัว่ โมง
และปรับเป็ นเงินจานวน 10,500 เหรี ยญสหรัฐ ในปัจจุบนั โรเบิร์ตทางานเป็ นอาจารย์สอนในสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรื อเอ็มไอที (Massachusetts Institute of Technology หรื อ MIT) ซึ่ งเป็ น
สถานศึกษาชั้นนาใน 10 อันดับแรกของสหรัฐอเมริ กา
พฤติกรรมของแฮ็คเกอร์ วยั รุ่ นส่ วนใหญ่เป็ นการเล่นตลกพิเรนทร์ บุกรุ กเข้าสู่ ระบบโดย
ไม่ได้รับอนุญาต และสร้างความเสี ยหายแก่แฟ้มข้อมูลหรื อระบบ พวกเขามักไม่ได้ประโยชน์ในเชิ ง
การเงิน ซึ่ งทาให้หลายคนรวมทั้งตัวแฮ็คเกอร์ เองมักมองว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ผดิ
เป็ นการยากที่จะตัดสิ นใจลงโทษแฮ็คเกอร์ รุ่นเยาว์ที่ไม่ได้มีเจตนาก่อความเสี ยหาย หรื อ
กระทาการโดยอุ บตั ิ เหตุ รู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่เอาใจใส่ หรื อขาดความรั บผิดชอบ แต่สร้ างความ
เสี ยหายมากกว่าที่พวกเขาจะสามารถทดแทนหรื อจ่ายคืนได้ การบุกรุ กเข้าไปในระบบโดยไม่ได้รับ
อนุญาตเป็ นการกระทาที่ผดิ กฎหมาย หากแต่ละกรณี ก็มีระดับความรุ นแรงที่แตกต่างกัน การลงโทษ
ก็ควรที่จะแตกต่างกันไปตามลาดับ เช่น โทษสาหรับการบุกรุ กโดยไม่ได้ก่อความเสี ยหายย่อมน้อย
กว่าการบุกรุ กที่ก่อความเสี ยหาย ล่วงละเมิดความเป็ นส่ วนตัว หลอกลวง หรื อขโมย เป็ นต้น
การพิพากษาลงโทษการแฮ็คขึ้นอยูก่ บั เจตนา อายุ และความเสี ยหายที่เกิดขึ้น เหมือนกับใน
กรณี อาชญากรรมอื่น ๆ ในหลายกรณี โดยเฉพาะที่เกี่ ยวข้องกับเยาวชน เมื่อหลักฐานชัดเจนโจทก์
หรื ออัยการมักเจรจาตกลงกับแฮ็คเกอร์ ให้ยอมสารภาพและให้การรับผิดซึ่ งแฮ็คเกอร์ รุ่นเยาว์มกั ยอม
สารภาพแต่โดยดี แฮ็คเกอร์ ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี มักได้รับการพิพากษาลงโทษอย่างเบาซึ่ งมักเป็ น
การควบคุมความประพฤติประมาณสองถึงสามปี ให้บริ การสาธารณะ และมีค่าปรับ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการลงโทษก็ เ พื่ อ ห้ า มหรื อ ป้ อ งกัน การก่ อ อาชญากรรม เป็ นการส่ ง
สัญญาณเตือนให้กบั ผูท้ ี่คิดจะกระทา บางคนสนับสนุ นการลงโทษหนักเพื่อไม่ให้เป็ นเยี่ยงอย่าง
การแก้ปัญหาไม่ควรมองเฉพาะอันตรายหรื อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วกาหนดบทลงโทษ แต่
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความยุติธรรมด้วย

352
บางบริ ษทั ที่ระบบคอมพิวเตอร์ ถูกบุกรุ กมีนโยบายจ้างงานแฮ็คเกอร์ หลังจากที่จบั ได้ แต่ผู ้
ประกอบวิ ช าชี พ ด้า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเจ้า หน้ า ที่ ผู ้บ ัง คับ ใช้ ก ฎหมายก็ วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ ก ารให้
รางวัล แฮ็ ค เกอร์ ด้ว ยงานด้า นระบบความปลอดภัย เช่ น นี้ ว่า ไม่ ส ามารถลดการแฮ็ ค ได้โ ดยการ
สนับสนุนให้เยาวชนคิดว่าการบุกรุ กเข้าไปในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถกระทาได้และเป็ น
ที่ยอมรับ หรื อเปรี ยบเสมือนใบเบิกทางหรื อประวัติที่น่าภาคภูมิใจ อย่างไรก็ดีในบางกรณี วธิ ี การนี้ ก็
ได้ผล ตาแหน่ งงานซึ่ งมี ความรั บผิดชอบและการได้รับความนับถื อหรื อมี หน้ามี ตาประกอบกับ
บทลงโทษที่น่าเกรงขามสามารถเปลี่ยนความสนใจของแฮ็คเกอร์ ให้ใช้ทกั ษะและแรงงานไปในทาง
ที่เป็ นประโยชน์
การตัดสิ นลงโทษควรขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของความผิดที่ก่อ ในกฎหมายอาชญากรรมทัว่ ไป
บทลงโทษมี ส องแบบคื อบทลงโทษแบบตายตัวไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ และบทลงโทษที่
ยืดหยุ่นเปลี่ ยนแปลงได้ ซึ่ งต่างก็มีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ย บทลงโทษแบบตายตัวกาหนดขึ้นเพื่อความ
ยุติธรรมและความเท่าเทียมกันและเพื่อหลีกเลี่ยงการเลื อกที่รักมักที่ชงั ในขณะที่บทลงโทษแบบ
ยืดหยุ่นเปลี่ ยนแปลงได้กาหนดใช้เฉพาะกรณี พิเศษบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ของผูเ้ ยาว์
บทลงโทษอาจเน้นไปที่การนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ของแฮ็คเกอร์ มาใช้ในทางสร้างสรรค์และ
หากเป็ นไปได้ก็รวมถึ งการจ่ายค่าชดเชยความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นแก่ ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายด้วย การ
ตัดสิ นว่าการลงโทษควรเป็ นอย่างไรในสถานการณ์ หนึ่ ง ๆ จึงจะเหมาะสมเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ของผูเ้ ยาว์
ในการที่ จ ะชัก จู ง ให้ เ ยาวชนเลิ ก พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ เ ช่ น นี้ จ าเป็ นต้อ งอาศัย
องค์ประกอบร่ วมกันหลายประการ เช่น การกาหนดบทลงโทษที่เหมาะสม การให้ความรู ้ เกี่ ยวกับ
จริ ยธรรมและความเสี่ ยงต่าง ๆ และการปลุ กความรับผิดชอบของผูป้ กครอง ผูป้ กครองของแฮ็ค
เกอร์ รุ่นเยาว์หลายคนไม่เข้าใจว่าลูกหลานหรื อเยาวชนในปกครองของตนได้ทาอะไรลงไป ดังนั้น
การให้ความรู ้ผูป้ กครองจนเข้าใจและสามารถดู แลและป้ องกันลู กหลานหรื อเยาวชนในปกครอง
ของตนจากพฤติ ก รรมที่ เ สี่ ย งและอัน ตรายในการแฮ็ ค ได้เ ช่ น เดี ย วกับ ในกรณี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสมบนเว็บที่ได้กล่าวมาแล้วในบทต้นๆ
6.7. ตัวอย่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
6.7.1. พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (65) มีดงั นี้
มาตรา 5 ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิ ชอบซึ่ งระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้ องกันการเข้าถึ งโดย เฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาท หรื อทั้งจา
ทั้งปรับ
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มาตรา 6 ผูใ้ ดล่วงรู ้มาตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผอู ้ ื่นจัดทาขึ้น เป็ นการเฉพาะถ้านา
มาตรการดังกล่าวไปเปิ ดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิด ความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 7 ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้ องกันการเข้าถึ ง โดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาทหรื อทั้งจาทั้ง ปรับ
มาตรา 8 ผู ้ใ ดกระท าด้ว ยประการใดโดยมิ ช อบด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ดัก รั บ ไว้ ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นที่อยู่ระหว่างการส่ งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั มิได้มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรื อเพื่อให้บุคคล ทัว่ ไปใช้ประโยชน์ได้ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 9 ผูใ้ ดทาให้เสี ยหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ ยนแปลง หรื อเพิ่มเติ มไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา 10 ผูใ้ ดกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นถูก
ระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรื อรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 11 ผูใ้ ดส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิ ด หรื อปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 12 ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 9 หรื อมาตรา 10
(1) ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน ไม่วา่ ความเสี ยหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรื อในภายหลังและ
ไม่วา่ จะเกิดขึ้น พร้อมกันหรื อไม่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิ บปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(2) เป็ นการกระทาโดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรื อการบริ การสาธารณะ หรื อเป็ นการกระทาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิ บห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาทถ้า
การกระทาความผิดตาม (2) เป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบปี ถึงยีส่ ิ บปี
มาตรา 13 ผูใ้ ดจาหน่ ายหรื อเผยแพร่ ชุดคาสั่งที่ จดั ทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้เป็ น เครื่ องมือในการ
กระทาความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรื อมาตรา 11 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 14 ผูใ้ ดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นห้าปี หรื อปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(1) น าเข้า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ป ลอมไม่ ว่ า ทั้ง หมดหรื อบาง ส่ ว น หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นหรื อประชาชน
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(2) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหาย
ต่อความมัน่ คงของประเทศหรื อก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ อันเป็ นความผิดเกี่ ยวกับความมัน่ คงแห่ ง
ราชอาณาจักรหรื อความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่ หรื อส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าเป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรื อ
(4)
มาตรา 15 ผูใ้ ห้บริ การผูใ้ ดจงใจสนับสนุนหรื อยินยอมให้มีการกระทาความผิดตามมาตรา 14 ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยูใ่ นความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทาความผิดตามมาตรา 14
มาตรา 16 ผูใ้ ดนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้ซ่ ึงข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏ
เป็ นภาพของผู ้อื่ น และภาพนั้น เป็ นภาพที่ เ กิ ด จากการสร้ า งขึ้ น ตัด ต่ อ เติ ม หรื อ ดัด แปลงด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรื อวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทาให้ผอู ้ ื่นนั้นเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรื อ
ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นสามปี หรื อปรับไม่เกิ นหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ถ้าการ
กระทาตามวรรคหนึ่ ง เป็ นการนาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยสุ จริ ต ผูก้ ระทาไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่ง
เป็ นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผูเ้ สี ยหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสี ยก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส
หรื อ บุตรของผูเ้ สี ยหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็ นผูเ้ สี ยหาย

6.7.2. ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีดงั นี้
6.7.2.1. ความผิดเกีย่ วกับการปลอมแปลงเอกสาร
ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร มีดงั นี้
หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
มาตรา 264 ผูใ้ ดทาเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรื อแต่ส่วนหนึ่ งส่ วนใด เติมหรื อ ตัดทอนข้อความ หรื อ
แก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่ แท้จริ ง หรื อประทับตราปลอม หรื อลงลายมื อชื่ อปลอมในเอกสาร โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นหรื อประชาชน ถ้าได้กระทาเพื่อให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดหลงเชื่อว่าเป็ นเอกสารที่
แท้จริ ง ผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นสามปี หรื อปรับไม่เกิ นหกพันบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ผูใ้ ดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรื อวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม
หรื อโดยฝ่ าฝื นคาสัง่ ของผูอ้ ื่นนั้น ถ้าได้กระทาเพื่อนาเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด
หรื อประชาชน ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

6.7.2.2. ความผิดเกีย่ วกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นี้
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
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หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา 269/1 ผูใ้ ดทาบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรื อแต่ส่วนหนึ่ งส่ วนใด เติมหรื อตัดทอน
ข้อความ หรื อแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริ ง
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นหรื อประชาชน ถ้าได้กระทาเพื่อให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดหลงเชื่ อว่า
เป็ นบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ที่แท้จริ ง หรื อเพื่อใช้ประโยชน์อย่างหนึ่ งอย่างใด ผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานปลอมบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 269/2 ผูใ้ ดทาเครื่ องมือหรื อวัตถุสาหรับปลอมหรื อแปลง หรื อสาหรับให้ได้ขอ้ มูลในการปลอม
หรื อแปลงสิ่ งใด ๆ ซึ่ งระบุไว้ใน มาตรา 269/1 หรื อมีเครื่ องมือหรื อวัตถุเช่นว่านั้น เพื่อใช้หรื อให้ได้ขอ้ มูลในการ
ปลอมหรื อแปลง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 269/3 ผูใ้ ดนาเข้าในหรื อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่ งสิ่ งใด ๆ ตาม มาตรา 269/1 หรื อ มาตรา
269/2 ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่ หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 269/4 ผูใ้ ดใช้หรื อมีไว้เพื่อใช้ซ่ ึงสิ่ งใด ๆ ตาม มาตรา 269/1 อันได้มาโดยรู ้วา่ เป็ นของที่ทาปลอม
หรื อแปลงขึ้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงเจ็ดปี หรื อปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนสี่ หมื่นบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ผูใ้ ดจาหน่ ายหรื อมีไว้เพื่อจาหน่ายซึ่ งสิ่ งใด ๆ ที่ ทาปลอมหรื อแปลงขึ้นตาม มาตรา 269/1 ต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิ บปี หรื อปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผูก้ ระทาความผิดตามวรรคแรกหรื อวรรคสองเป็ นผูป้ ลอมซึ่ งบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ตาม มาตรา 269/1
ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว
มาตรา 269/5 ผูใ้ ดใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย
แก่ผอู ้ ื่นหรื อประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 269/6 ผูใ้ ดมีไว้เพื่อนาออกใช้ซ่ ึ งบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ของผูอ้ ื่น โดยมิชอบตาม มาตรา 269/5 ใน
ประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นหรื อประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 269/7 ถ้าการกระทาดังกล่าวในหมวดนี้ เป็ นการกระทาเกี่ ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ที่ผอู ้ อกได้
ออกให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการชาระค่าสิ นค้า ค่าบริ การหรื อหนี้ อื่นแทนการชาระด้วยเงินสด หรื อ
ใช้เบิกถอนเงินสด ผูก้ ระทาต้องระวางโทษหนักกว่าที่บญั ญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง

6.7.2.3. ความผิดเกีย่ วกับการเผยแพร่ สื่อลามก
ในประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ สื่อลามก มีดงั นี้
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
มาตรา 287 ผูใ้ ด
(1) เพื่อความประสงค์แห่ งการค้า หรื อโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรื อเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน
ทา ผลิต มีไว้ นาเข้าหรื อยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่ งออกหรื อยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรื อ
ยังให้พาไปหรื อทาให้แพร่ หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่ งพิมพ์ รู ปภาพ
ภาพโฆษณา เครื่ องหมาย รู ปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสี ยง แถบบันทึกภาพหรื อสิ่ งอื่นใดอันลามก
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(2) ประกอบการค้า หรื อมีส่วนหรื อเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรื อ สิ่ งของลามกดังกล่าวแล้ว
จ่ายแจกหรื อแสดงอวดแก่ประชาชน หรื อให้เช่าวัตถุหรื อสิ่ งของเช่นว่านั้น
(3) เพื่อจะช่วยการทาให้แพร่ หลาย หรื อการค้าวัตถุหรื อสิ่ งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรื อไขข่าว
โดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทาการอันเป็ นความผิดตามมาตรานี้ หรื อโฆษณาหรื อไขข่าวว่าวัตถุ หรื อสิ่ งของ
ลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรื อโดยวิธีใด
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

6.7.2.4. ความผิดเกีย่ วกับการหมิ่นประมาท
ในประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท มีดงั นี้
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพและชื่อเสี ยง
หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา 326 ผูใ้ ดใส่ ความผูอ้ ื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทาให้ผอู ้ ื่นนั้นเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น
หรื อถูกเกลียดชัง ผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรื อปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทาโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี
ภาพยนตร์ ภาพหรื อตัวอักษรที่ ทาให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสี ยง หรื อสิ่ งบันทึ กเสี ยง บันทึ กภาพ หรื อ
บันทึ กอักษร กระทาโดยการกระจายเสี ยง หรื อการกระจายภาพ หรื อโดยกระทาการป่ าวประกาศด้วยวิธีอื่น
ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

6.7.2.5. ความผิดเกีย่ วกับการลักทรัพย์
ในประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงทรัพย์ มีดงั นี้
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง
มาตรา 341 ผูใ้ ดโดยทุจริ ต หลอกลวงผูอ้ ื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่ ง
ควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผูถ้ ูกหลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม หรื อทาให้
ผูถ้ ูกหลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม ทา ถอน หรื อทาลายเอกสารสิ ทธิ ผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 342 ถ้าในการกระทาความผิดฐานฉ้อโกง ผูก้ ระทา
(1) แสดงตนเป็ นคนอื่น หรื อ
(2) อาศัย ความเบาปั ญ ญาของผูถ้ ู ก หลอกลวงซึ่ ง เป็ นเด็ ก หรื อ อาศัย ความอ่ อ นแอแห่ ง จิ ต ของผูถ้ ูก
หลอกลวง
ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

6.7.3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการกระทาที่ ผิด
กฎหมายที่ครอบคลุมสื่ ออินเทอร์ เน็ต ดังนี้
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มาตรา 7 ผูใ้ ดโฆษณาหรื อรับโฆษณา ชักชวน หรื อแนะนาด้วยเอกสาร สิ่ งพิมพ์ หรื อกระทาให้แพร่ หลาย
ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้วา่ เป็ นการเรี ยกร้องหรื อการติดต่อเพื่อการค้าประเวณี ของตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี หรื อ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

6.8. แบบฝึ กหัด
6.8.1. คาถามท้ายบท
1) การตกปลาคืออะไร
2) การปล่ อยไวรั สคอมพิวเตอร์ ที่แสดงข้อความตลกๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่
ไม่ได้ทาลายแฟ้มข้อมูลใด ๆ ถือเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมายหรื อไม่
3) จงระบุปัญหาในการใช้งานไบโอเมตริ กมาอย่างน้อย 1 ปัญหา
4) จงระบุเทคนิคในการลดการหลอกลวงในการประมูลออนไลน์
5) จงเปรี ยบเทียบสองกรณี ต่อไปนี้วา่ มีความแตกต่างและความเหมือนกันอย่างไรบ้าง
ก. ในขณะที่ตอ้ มกาลังหลับ ติ๋มเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคของต้อมและใช้
ซอฟต์แวร์ บางตัวทางานส่ งอาจารย์ โดยต้อมยังไม่ได้อนุญาต
ข. นิดเอารถของนกไปใช้ตอนนกหลับ
6) จงวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบความเห็นทั้งสองต่อไปนี้
ก. เป็ นหน้า ที่ ข องเจ้า ของระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ จะดู แลระบบให้ดีเพื่ อป้ อ งกัน
ไม่ให้บุคคลภายนอกล่วงล้ าเข้ามาในระบบได้
ข. การบุ ก รุ ก เข้า ไปในระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องผู ้อื่ น โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต ก็
เหมื อ นกับ การบุ ก รุ ก เข้า ไปในบ้า นของผู อ้ ื่ น ไม่ ว่า บ้า นนั้น จะล็ อ คประตู
หรื อไม่
7) บางคนมี ความเห็ นว่า แฮ็คเกอร์ ที่บุกรุ กเข้าไปในเว็บไซต์ของหน่ วยงานของรัฐ
เช่ น สานักงานตารวจแห่ งชาติ หรื อทาเนี ยบรัฐบาล ควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับโทษมากกว่า
แฮ็คเกอร์ ที่บุกรุ กเข้าไปในเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อองค์กรอื่น จงวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบว่า
เห็นด้วยหรื อไม่ อย่างไร
8) จงวิเคราะห์ และเปรี ยบเที ยบกรณี ท้ งั สองกรณี ต่อไปนี้ ว่าเป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นในยุค
สมัยใหม่ซ่ ึ งบุคคลพึงทาความคุน้ เคยและยอมรับหรื อไม่ อย่างไร
ก. กรณี การเกิ ดช่ วงเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ทางาน (Downtime) เนื่ องจากไวรัส
หรื อหนอนคอมพิวเตอร์ หรื อการโจมตีเพื่อให้ระบบไม่สามารถให้บริ การได้
ข. กรณี ที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ชา้ ในช่วงเวลาเร่ งด่วน หรื อในช่วงที่สภาพอากาศไม่
ดี
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9) จงให้ ค วามเห็ น ว่ า ควรสนั บ สนุ น กฎหมายที่ จ ะท าให้ ก ารเขี ย นและเผยแพร่
โปรแกรมเจาะระบบการรักษาความปลอดภัยเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายหรื อไม่ อย่างไร และให้
เหตุผลประกอบ
10) เพื่ อเป็ นการลดอาชญากรรมในกรณี ธ นาคารออนไลน์ หลายคนแนะนาให้ใ ช้
โดเมนอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ น “.bank” เฉพาะธนาคารที่ ไ ด้รับอนุ ญาตให้ดาเนิ นการตามกฎหมาย จง
พิจารณาว่าการดาเนิ นการดังกล่ า วจะช่ วยลดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ใ นเรื่ องใดบ้าง และเป็ น
แนวคิดที่ดีหรื อไม่ อย่างไร
11) จงวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแนวคิดในการยอมรับการขาดรายได้ไปบางส่ วนระหว่าง
การลักเล็กขโมยน้อยในห้างร้ านต่าง ๆ และกลโกงบัตรเครดิ ต พร้ อมทั้งระบุจุดอ่อนจุดแข็งของ
แนวคิดดังกล่าว
12) จงเสนอแนวทางในการขโมยอัตลัก ษณ์ ที่ อาจเป็ นไปได้ใ นการใช้เ ทคโนโลยี
ปั จจุบนั พร้อมกับเสนอแนวทางป้ องกันและแก้ไข
13) เพื่ อป้ องกันการนาเครื่ องไปใช้ใ นการปลอมแปลงใบสั่ ง จ่ า ยเช็ ค ธนบัตร หรื อ
เอกสารสาคัญอื่น ๆ เครื่ องพิมพ์หรื อเครื่ องถ่ายเอกสารบางตัวพิมพ์หมายเลขเครื่ องลงในทุกสาเนาที่
สร้างขึ้น จงอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวในการดาเนินการเช่นนี้
14) สมมติ ว่ า มี ก ารก าหนดให้ เ ครื่ องสแกนลายนิ้ ว มื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตใช้ลายนิ้วมือในการล็อกอินเข้าใช้ระบบ จงให้
ความเห็นว่า ควรใช้ลายนิ้วมือทดแทนรหัสผ่านหรื อไม่ และจาเป็ นหรื อไม่ที่จะใช้ท้ งั สองแบบควบคู่
กันไป อภิปราย
6.8.2. การบ้ าน
1) สมมติว่าแฮ็คเกอร์ รุ่นเยาว์อายุ 15 ปี ใช้ซอฟต์แวร์ ที่หมุนโทรศัพท์อตั โนมัติเพื่ อ
เรี ยกไปยัง 1133 ซึ่ งเป็ นบริ การค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ จนเต็มทุกคู่สาย และไม่สามารถให้บริ การ
แก่บุคคลอื่นได้ จงพิจารณาว่าแฮ็คเกอร์ รุ่นเยาว์สมควรได้รับการลงโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสม
2) จงคาดคะเนปั ญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในอีก 5 ปี ข้างหน้า
3) ค้นหาบทความข่าวจากหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสารต่าง ๆ เกี่ยวกับแฮ็คเกอร์ ในช่วง
3 ปี ที่ผา่ นมา และนาเสนอกรณี ที่น่าสนใจ
4) ค้นหาบทความข่าวจากหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสารต่าง ๆ เกี่ ยวกับนิ ติเวชศาสตร์
ทางด้านคอมพิวเตอร์ และนาเสนอเทคนิ คที่น่าสนใจในบทความนั้น
5) จงหาว่าในเมืองที่คุณอาศัยอยูม่ ีการใช้งานไบโอเมตริ กที่ใดบ้าง อย่างไร และคาด
ว่าจะมีความเสี่ ยงอย่างไรบ้าง
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6.8.3. อภิปราย
1) จงอภิ ป รายในประเด็ น ข้อ อ้า งของแฮ็ ค เกอร์ ที่ ว่ า ได้ช่ ว ยกระท าประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะในการค้น หาและเปิ ดเผยจุ ด อ่ อ นหรื อข้อ บกพร่ อ งด้า นความปลอดภัย ของระบบ
คอมพิวเตอร์
2) ลูกค้าธนาคารผูเ้ สี ยประโยชน์สืบเนื่ องจากกรณี การโจมตีของโปรแกรมที่เขียนขึ้น
โดยนักศึกษาซึ่งทาให้คอมพิวเตอร์ของธนาคารพาณิ ชย์หยุดการให้บริ การเป็ นเวลา 1 วันทัว่ ประเทศ
ฟ้องร้องผูเ้ กี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ก. นักศึกษาในรายวิชาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยแห่ ง
หนึ่ งซึ่ งโพสต์สาเนาโปรแกรมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของชั้นเรี ยนเพื่อพิจารณา
การทางานของโปรแกรมดังกล่าว
ข. นั ก ศึ ก ษาผู ้ น าโปรแกรมดั ง กล่ า วมารั น และท าให้ โ ปรแกรมดั ง กล่ า ว
แพร่ กระจายออกไปในอินเทอร์ เน็ต
ค. อธิ การบดีของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ง. ผูอ้ านวยการของบริ ษทั ให้บริ การอินเทอร์เน็ต
จ. ประธานกรรมการบริ หารธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ งก็ให้เกิดความ
เสี ยหายในธุ รกิจต่าง ๆ ในวงกว้าง
3) จงอภิปรายโดยแบ่งกลุ่มโต้แย้งแทนผูท้ ี่เกี่ยวข้องดังกล่าว และพิจารณาว่าสมควร
ตัดสิ นพิจารณาคดีเช่นไร
4) จงอภิปรายว่าผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ ทุกคนควรมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล
รักษาและติดตั้งซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อป้ องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ ในความดู แลติด
ไวรัสคอมพิวเตอร์ และส่ งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น หรื อไม่ อย่างไร
5) จงสร้ างสไลด์ที่ใช้เวลานาเสนอนานประมาณ 15 นาที เพื่อแนะนาการป้ องกัน
อาชญากรรมในเรื่ องต่อไปนี้
ก. การขโมยและปลอมแปลงอัตลักษณ์
ข. บัตรเครดิต
ค. กลอุบายหลอกลวงทางอีเมลในอินเทอร์เน็ต
ง. การประมูลและซื้ อขายออนไลน์
6) จงอภิ ป รายข้อดี ข ้อเสี ย ในกรณี ที่ ห น่ วยงานบัง คับ ใช้ก ฎหมายใช้ซ อฟต์แ วร์ ซ่ ึ ง
ทางานอัตโนมัติในการค้นหาหลักฐานการก่ออาชญากรรมบนคอมพิวเตอร์ ห้องสนทนาออนไลน์
และเว็บไซต์ต่าง ๆ
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บทที่ 7 คอมพิวเตอร์ กบั งาน
บทนี้ กล่าวถึ งผลกระทบของคอมพิวเตอร์ ที่มีต่องานในรู ปแบบต่าง ๆ ปั ญหาการจ้างงาน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุ รกิจ และประเด็นเกี่ยวกับสุ ขภาพของคนทางานที่ใช้คอมพิวเตอร์
7.1. ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีต่องานในรู ปแบบต่ าง ๆ
ในยุคแรก ๆ การนาคอมพิวเตอร์ เข้ามาในสานักงานต่าง ๆ ก่ อให้เกิ ดความกังวลต่าง ๆ
นานา และคอมพิวเตอร์ เสมือนเป็ นสิ่ งคุกคาม หลายคนคาดว่าจะทาให้เกิดการว่างงานเป็ นจานวน
มากหากประสิ ทธิ ภาพการทางานของคอมพิวเตอร์ ดีกว่าคน
หลายคนมองว่าทักษะทางคอมพิวเตอร์ ที่ตอ้ งอบรมเพิ่มเติมเป็ นภาระ และเกรงว่าช่ องว่าง
ระหว่างผูท้ ี่มีและผูท้ ี่ไม่มีทกั ษะทางคอมพิวเตอร์ จะก่อให้เกิดความแตกต่างของค่าแรงเป็ นอย่างมาก
หลายคนคัดค้านการจ้างงานคนหรื อบริ ษ ทั ต่ างด้า วที่ รับค่า แรงน้อยกว่า ซึ่ งจะทาให้แรงงานใน
ประเทศต้องว่างงานเป็ นจานวนมาก
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ ต เว็บ และคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ส่ งผลกระทบต่อ
แนวทางและสภาพการทางาน การเรี ยนรู ้ การค้นหางาน การรับพนักงาน เปลี่ ยนขนาดของธุ รกิ จ
และจานวนบุคลากร เพิ่มจานวนผูท้ ี่ทางานส่ วนตัวโดยไม่เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงานบริ ษทั ทาให้เกิด
วิ ธี ก ารท างานทางไกลซึ่ งแตกต่ า งจากการท างานในส านัก งานหรื อ โรงงานในรู ป แบบเดิ ม ๆ
ในขณะที่ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ อิ ส ระในการท างานแก่ ค นท างาน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารก็เพิ่มอานาจในการตรวจสอบการทางาน การสื่ อสาร การเคลื่อนที่ และ
กิ จกรรมทางเว็บ ต่ าง ๆ ของพนัก งานให้แก่ นายจ้า ง ความเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ ส่ งผลกระทบต่อ
ผลิตผล ประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ ความเป็ นส่ วนตัว ขวัญและกาลังใจของคนทางาน
7.1.1. การสร้ างและทาลายงาน
ตั้งแต่เริ่ มปฏิ วตั ิอุตสาหกรรม เทคโนโลยีได้ก่อให้เกิ ดความกังวลในเรื่ องการจ้างงานเป็ น
อย่างมาก ในอดีตเคยมีการเผาเครื่ องทอผ้าและการทาลายเครื่ องจักรเย็บผ้าด้วยสาเหตุจากความกลัว
ว่าเครื่ องมือดังกล่าวจะทาให้ไม่มีงานทา
ในอดีต วิศวกรใช้สไลด์รูล (Slide Rule) หรื อไม้บรรทัดที่มีลิ้นชักเข้าออกได้ เพื่อช่ วยใน
การคู ณและหารตามหลักลอการิ ทึม แต่เมื่อมีการผลิ ตเครื่ องคิ ดเลขที่สามารถคานวณฟั งก์ชันทาง
คณิ ตศาสตร์ได้ สไลด์รูลจึงล้าสมัย เมื่อวิศวกรเลิกใช้ งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจาหน่ายสไลด์
รู ลจึงหมดไป
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ในทานองเดี ยวกัน งานที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา ผลิ ต จาหน่ าย และให้บริ การต่าง ๆ ของ
เทคโนโลยีที่ลา้ สมัยหลายเทคโนโลยีได้หมดไป เช่ น เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เครื่ องเล่นวิดีโอ เครื่ อง
เล่นเทป เครื่ องพิมพ์ดีด กล้องถ่ายรู ปที่ใช้ฟิล์ม โทรเลข เป็ นต้น
ในช่ ว งหนึ่ ง ในหลายประเทศ จ านวนสาขาของธนาคารและพนัก งานธนาคารลดลง
เนื่ องจากระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาทดแทนการทางานของพนักงาน และธนาคารเลื อกใช้ระบบ
อัตโนมัติมากขึ้น เช่น ตูก้ ด เงินสด ตูฝ้ ากเงินสด ตูป้ รับรายการสมุดบัญชี และธนาคารออนไลน์ เป็ น
ต้น ในทานองเดี ยวกัน การซื้ อขายสิ นค้าแบบออนไลน์ทางเว็บลดความต้องการพนักงานขายลง
เช่นเดียวกับที่แผ่นเสี ยง เทป ซี ดี ดีวดี ี เข้ามาแทนที่การแสดงสด
ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้นมา บริ ษทั ขนาดใหญ่หลายบริ ษทั เช่ น ไอบีเอ็ม (IBM) เจน
เนอรั ล มอเตอร์ (General Motor) โกดั ก (Kodak) เป็ นต้ น มี น โยบายปรั บ ลดขนาดบริ ษั ท (
Downsizing) ด้วยการลดจานวนพนักงานเป็ นจานวนมาก
วัตถุ ประสงค์หลักของการพัฒนาเทคโนโลยีก็คือลดจานวนทรัพยากร เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพชีวติ เมื่อพิจารณาแรงงานมนุษย์เป็ นทรัพยากรก็เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป
ว่า เทคโนโลยีมี บ ทบาทในการลดงานและปรั บ เปลี่ ย นงาน เราจะพบว่า จะมี ง านที่ เกี่ ย วข้องกับ
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาทดแทนเทคโนโลยีเดิมที่สูญหายไปเสมอ โลกเปลี่ยนแปลงและมีพฒั นาการ
อยู่เสมอทั้งในเชิ งสัง คม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี จะเห็ นได้ว่า เครื่ องมื อต่า ง ๆ ถู กพัฒนาขึ้ น
ตลอดเวลาเพื่อช่วยทุ่นแรงมนุษย์
เราจะเห็ นได้ว่าแม้เทคโนโลยีใหม่จะลดการจ้างงานในบางสาขา และบางช่ วงเวลา แต่
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก็ไม่ได้ทาให้เกิดการว่างงานเป็ นจานวนมาก แม้ระบบอัตโนมัติจะทดแทน
พนักงานธนาคาร แต่ต่อมาธนาคารได้ปรั บปรุ งเพิ่มบริ การเพิ่มเติ ม เช่ น รู ปแบบสิ นเชื่ อและการ
ประกันภัย ท าให้ข อบเขตบริ การของธนาคารกว้า งขึ้ น และมี ก ารจ้า งงานเพิ่ม ขึ้ น แม้ว่า พาณิ ชย์
อิ เล็กทรอนิ กส์ และระบบตรวจรายการสิ นค้า อัตโนมัติจะลดความต้องการพนัก งาน แต่ก็ไม่ ไ ด้
หมายความว่าจะมีจานวนคนในงานลดลง เมื่ออุตสาหกรรมและบริ การต่าง ๆ ขยายตัวการจ้างงานก็
เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่พฒั นาขึ้นจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เกิดขึ้นจานวนนับไม่ถว้ นและใน
ขณะเดี ย วกันก็ ส ร้ า งงานและอุ ตสาหกรรมใหม่ จานวนมาก ทั้ง ในด้า นการออกแบบ การตลาด
โรงงาน การขาย การซ่ อมบ ารุ ง และบริ ก ารใหม่ ๆ เทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ ที่ พฒั นาอย่า งก้าว
กระโดดยิ่งทาให้การปรับเปลี่ ยนรู ปแบบของสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ และบริ การเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ทา
ให้มีผลกระทบต่อรู ปแบบและลักษณะงานอย่างมาก
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คอมพิ วเตอร์ ช่ วยให้ม นุ ษ ย์ไ ม่ต้องท างานที่ ซ้ าซากและน่ า เบื่ อ ท าให้มี เวลาเพิ่ ม ขึ้ นที่ จะ
ทางานสร้างสรรค์หรื องานอื่นที่ใช้ความสามารถของมนุษย์ได้เต็มศักยภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ และ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ท าให้ เ ราเข้า ถึ ง ข้อ มู ล อย่า งรวดเร็ ว ท าให้ เ ราสามารถท างานได้อ ย่า งฉลาดและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เทคโนโลยีนาความสะดวกสบายและสิ่ งที่เคยเป็ นเรื่ องฟุ่ มเฟื อยหายากในอดีต
กระจายสู่ คนส่ วนใหญ่ เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ เกม โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
เทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ และผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ ๆ สร้ า งงานใหม่ ที่ ช่ วยให้ก ารท างานของ
พนักงานต่าง ๆ ดี ข้ ึน เช่ น พนักงานต้อนรับ พนักงานตรวจสอบสิ นค้า พนักงานส่ งของ พนักงาน
กรอกรายการ พนักงานบัญชี เป็ นต้น
วิศวกรและสถาปนิ กใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบอาคาร นักบัญชี ใช้โปรแกรมสเปรดชี ต
ช่วยคานวณ นักกีฬาใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์เกมการเล่น กรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และกล้อง
วิดีโอช่วยในการตัดสิ นตาแหน่งของลูกบอลในกีฬาเทนนิส บริ กรใช้คอมพิวเตอร์ แบบพกพาช่วยจด
เมนู สั่งอาหารในครัว และคิดเงิน ยามหรื อพนักงานรักษาความปลอดภัยใช้กล้องวงจรปิ ดที่ควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรื อจับภาพใบหน้าของขโมยหรื อผูบ้ ุก
รุ ก ทันตแพทย์ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างโมเดลภาพสามมิติเพื่อช่วยในการทาฟั น แพทย์ใช้เครื่ องมือ
ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยผ่าตัดระยะไกล เป็ นต้น คนเหล่านี้ ยงั คงเป็ นที่ตอ้ งการในงานนั้น ๆ
การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยทาให้พวกเขามีเวลามากขึ้นที่จะคิด วิเคราะห์ และวางแผนในงานของตน
อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่ถูกให้ออกจากงานมักไม่สนใจผลประโยชน์หรื อพัฒนาการของสังคมใน
ระยะยาวและให้ค่าแก่ความสู ญเสี ยและผลกระทบส่ วนตัวทั้งของตนเองและครอบครัวเป็ นหลัก เมื่อ
มี ผูว้ ่างงานมากขึ้นเป็ นจานวนมากก็จะเกิ ดปั ญหาสังคมเป็ นเงาตามตัว ดังนั้น จึ งจาเป็ นที่ ทุกฝ่ าย
รวมทั้งผูท้ ี่ทางานส่ วนตัว พนักงานบริ ษทั สังคม สถาบันการศึกษาจะต้องมีความยืดหยุน่ และพร้อม
ที่จะปรับเปลี่ ยนแผนงาน องค์กรต่าง ๆ มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดอบรมให้ความรู ้ เพิ่มเติมแก่
พนักงาน สถาบันการเงิ นให้การสนับสนุ นบริ ษทั ที่ เพิ่งเริ่ มดาเนิ นงาน แนวทางการแก้ปัญหาการ
ว่างงานไม่ใช่การพยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แต่เป็ นการฟื้ นคืนเศรษฐกิจและสังคมให้
สามารถรองรับและปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง
อีกประเด็นหนึ่ งที่เป็ นข้อถกเถียงกันคือ เมื่อคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามาทดแทนงานที่มนุ ษย์เคย
ทา คุณค่าของมนุษย์ลดลงหรื อไม่ หลายคนพิจารณาอัตราค่าจ้างเป็ นตัวกาหนดคุณค่าของมนุษย์ แต่
ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ช่วยให้ราคาค่าใช้จ่ายของสิ นค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ลดลงจากเดิมเป็ น
อย่างมากเช่นกัน ในทุกวันนี้ แทบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรู ปซึ่ งในอดีตถือว่าเป็ นของ
ฟุ่ มเฟื อยและมีราคาสู ง
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7.1.2. การเปลีย่ นแปลงระดับของทักษะ
เทคโนโลยี น าไปสู่ ง านและผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ ก ารใหม่ ๆ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบของงานไปมากกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้เคยกระทามา เทคโนโลยีโดยทัว่ ไปมัก
กระทบเพี ย งหนึ่ งกิ จกรรมหรื ออุ ตสาหกรรม เทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ มี ผ ลกระทบที่ ก ว้างขวาง
รวดเร็ วกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ มาก ความก้าวหน้าและการพัฒนาทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่ องทาให้
หลายคนต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงในงานอย่างต่อเนื่ องเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ทางานใน
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรื อวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยตรง งานอาชีพในด้านการออกแบบและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตอ้ งการผูท้ ี่มีความรู ้และทักษะระดับสู ง ผูท้ ี่ ประกอบอาชี พนี้ มกั ต้องจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาเฉพาะทาง แต่แม้กระนั้นก็ยงั มีความจาเป็ นต้องอบรมหรื อศึกษาหาความรู ้
และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยูเ่ สมอเมื่อเทคนิ คการพัฒนาระบบทั้งในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส่ วนของซอฟต์แวร์ เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาในปั จจุบนั ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมทักษะทางคอมพิวเตอร์ แก่
นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา จะเห็ น ได้จ ากความพยายามจัด หาเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ข องโรงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาเพื่อช่วยในการเรี ยนการสอนให้แก่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และประถมศึกษาปี ที่ 1 ในปี พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ เมื่อมีความต้องการ
ทัก ษะใหม่ ๆ ในงานต่ า ง ๆ หลายคนพยายามเรี ย นรู ้ เ พิ่ ม เติ ม และมี ก ารจัด การอบรมทั้ง ใน
สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐและเอกชน
นอกจากนี้ ในการอบรมเพิ่มเติมความรู ้ ต่าง ๆ ยังอาจใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการฝึ กอบรม
อีกด้วย บางซอฟต์แวร์ สามารถช่ วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการฝึ กอบรมทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ ง ในงานที่ ซับ ซ้ อ น เช่ น การฝึ กบิ น แก่ นัก บิ น ด้ว ยระบบจ าลองการบิ น ระบบแนะน าผู ้
ตรวจสอบบัญชี ระบบช่วยสอนภาษาด้วยเกมและภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้น ซึ่งทาให้หลายบริ ษทั ยินดี
ที่ จ ะรั บ ผู ้ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ท ัก ษะเฉพาะเพื่ อ มาฝึ กอบรมอย่ า งรวดเร็ ว หรื อใช้ ร ะบบช่ ว ยอบรมด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ แทนที่จะต้องจ้างแรงงานทักษะสู งที่มีค่าแรงแพง
การใช้ซ อฟต์แ วร์ ช่ ว ยตัด สิ น ใจสามารถลดการจ้างงานผูเ้ ชี่ ย วชาญหรื อ ผูท้ ี่ มี ทกั ษะได้
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์และรับรองผลต่าง ๆ งานออกแบบต่าง ๆ เริ่ มใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
และสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติมากขึ้น แม้กระทัง่ ในการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ก็ยงั
ช่ วยสร้ างระบบต้นแบบอย่างรวดเร็ ว (Rapid Prototype) ได้ คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบผังวงจรใน
ชิ ป คอมพิ ว เตอร์ โ ดยอัต โนมัติ แ ม้ว่ า คงยัง ต้อ งใช้วิ ศ วกรที่ ฝึ กอบรมมาโดยเฉพาะ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หลายโปรแกรมช่ วยให้ผูท้ ี่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ หรื อผูช้ านาญการเฉพาะทางสามารถ
ออกแบบรู ปแบบโปรแกรมในหลายลักษณะ เช่ น การออกแบบหน้าเว็บ หรื อส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ เป็ น
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ต้น ในอดีตงานทางด้านการพิมพ์ตอ้ งการผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ แต่ในปั จจุบนั โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ร่ วมกับแบบตัวอย่างงานพิมพ์จานวนมากในโปรแกรมและในอินเทอร์ เน็ตช่ วยให้งานออกแบบ
สามารถกระทาได้โดยคนทัว่ ไป
7.1.3. การจ้ างงานข้ ามชาติ
เมื่อการคมนาคมและการติดต่อสื่ อสารพัฒนาขึ้น อุตสาหกรรมและงานในโรงงานต่าง ๆ
ได้ยา้ ยฐานการผลิตจากประเทศที่พฒั นาแล้วไปยังประเทศที่กาลังพัฒนาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
งาน เนื่องจากอัตราค่าแรงของประเทศกาลังพัฒนาถูกกว่าเป็ นอย่างมากและสามารถชดเชยค่าขนส่ ง
ได้ นอกจากนี้ ยังลดการจ่ายภาษีที่มกั มีอตั ราสู งในประเทศที่พฒั นาแล้วได้อีกด้วย
ตัวอย่างการจ้างงานข้ามชาติยงั พบในการผลิ ตสิ นค้าอุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่ประเทศที่
จ้างงานนั้น ๆ เช่ น การเปิ ดโรงงานผลิ ตรถยนต์ในประเทศไทยและประเทศสหรั ฐอเมริ ก าของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์จากประเทศญี่ ปุ่น การจ้างงานแรงงานชาวอเมริ กนั จานวนหลายพันคนโดย
บริ ษทั ซอฟต์แวร์ ของประเทศเยอรมัน เป็ นต้น ซึ่ งโดยปกติงานเหล่านี้ มกั จ่ายค่าแรงสู งกว่าค่าแรง
เฉลี่ยของคนในประเทศนั้น ในเศรษฐกิจโลกที่ไร้พรมแดนการจ้างงานข้ามชาติเป็ นอีกหนทางหนึ่ง
ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และให้บริ การแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อินเทอร์ เน็ตและเว็บช่ วยทาให้บริ ษทั ต่าง ๆ สามารถติดต่อสื่ อสารกันระหว่างประเทศได้
อย่างสะดวกรวดเร็ ว โดยเฉพาะในงานหรื อบริ การที่เกี่ ยวข้องกับสารสนเทศล้วนๆที่ไม่ตอ้ งขนส่ ง
สิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ สามารถโอนถ่ายงานจากประเทศหนึ่ งมายังอีกประเทศหนึ่ งได้อย่างง่ายดาย
การจ้างงานข้ามชาติผา่ นระบบอินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทัว่ โลก
การจ้างงานข้ามชาติ ในช่ วงแรกเน้นการประมวลผลข้อมู ลและการพัฒนาโปรแกรม ซึ่ ง
ประเทศที่ เ ป็ นที่ นิ ย มในการจ้า งให้ ท างานลัก ษณะนี้ คื อ ประเทศอิ น เดี ย เนื่ อ งจากประชากรพู ด
ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี แต่ต่อมาการจ้างงานข้ามชาติเริ่ มแพร่ กระจายออกไปในหลายประเทศ
และจ้างงานข้ามชาติในหลากหลายบริ การมากขึ้น ตัวอย่างเช่น งานศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์
ไม่วา่ จะเป็ นการสั่งซื้ อสิ นค้า การตอบคาถาม หรื อให้บริ การช่วยเหลือลูกค้าต่าง ๆ หลายบริ ษทั ส่ ง
งานสานักงานบางประเภท เช่น การประมวลผลการจ่ายเงินเดือนไปประมวลผลในประเทศอื่น หรื อ
จ้างบริ ษทั ในต่างประเทศให้ดูแลบริ หารจัดการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ บริ ษทั ใหญ่ๆหลายบริ ษทั
ก่อตั้งบางแผนกของบริ ษทั ขึ้นในประเทศอื่น เช่น แผนกวิจยั และพัฒนา เป็ นต้น
นอกจากประเทศอิ น เดี ย แล้ว ประเทศอื่ น ๆ เช่ น สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น บราซิ ล
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิ โก ฟิ ลิปปิ นส์ โปแลนด์ รัสเซี ย อัฟริ กาใต้ ตุรกี รวมถึงประเทศไทยก็เป็ น
หนึ่ งในประเทศที่รับงานข้ามชาติในลักษณะดังกล่าว เช่ น การสร้ างภาพเคลื่ อนไหวให้กบั บริ ษทั
ภาพยนตร์ ในต่างประเทศ หรื อการออกแบบชิป เป็ นต้น

367
ก่อนปี ค.ศ. 1990 ประเทศไอร์ แลนด์เคยเป็ นประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรป แต่ในปั จจุบนั
เป็ นประเทศที่ ค่ อนข้างร่ า รวยเนื่ องจากผลกระทบของการรั บ จ้างทางานข้ามชาติ ใ ห้แก่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทั้งในเรื่ องการผลิตยา ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ส่ วนหนึ่ งก็เป็ นเพราะ
อัตราเรี ยกเก็บภาษีของบริ ษทั ต่าง ๆ ในไอร์ แลนด์ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริ กา (2)
ค่าจ้างแรงงานที่ต่ าและประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มขึ้นช่ วยลดราคาของสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ และ
เพิ่มความสามารถในการผลิ ตและให้บ ริ การในท้องตลาดซึ่ งเป็ นส่ วนส าคัญที่ ทาให้ราคาสิ น ค้า
คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฮาร์ ดแวร์ ลดต่าลงมาก อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
เริ่ ม จ้า งงานข้า มชาติ เป็ นอุ ตสาหกรรมแรก ๆ ในประเทศไทยก็ มีบ ริ ษทั ต่ างชาติ ม าเปิ ดโรงงาน
ประกอบแผงวงจรคอมพิ ว เตอร์ แ ละฮาร์ ด ดิ ส ก์ ผลพวงจากราคาที่ ล ดลงท าให้ เ ศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมเจริ ญเติบโต
ในขณะที่ การจ้างงานข้ามชาติ ส ร้ า งงานและรายได้ให้แก่ ป ระชากรของประเทศที่ ก าลัง
พัฒนา แต่ก็สร้างความกังวลให้กบั พนักงานที่มีทกั ษะค่อนข้างสู งและกลุ่มชนชั้นกลางในสังคมของ
ประเทศพัฒนาแล้วเป็ นอย่างมาก หลายบริ ษทั ย้ายงานและบริ การในหลากหลายสาขาออกนอก
ประเทศ เช่ น บริ การให้คาปรึ กษาเรื่ องกฎหมาย วิศวกรรมอากาศยาน เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจยั
เรื่ องยา การวิเคราะห์หุ้น และบริ การทางการเงิ นอื่น ๆ ธุ รกิ จขนาดเล็กต่าง ๆ จ้างงานข้ามชาติใน
บริ การย่อยๆอื่น ๆ เช่น การสอนพิเศษ การออกแบบตราสัญลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ เป็ นต้น
ในประเทศที่กาลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศอินเดียมีทรัพยากรบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาสู งเท่า
เทียมบุคลากรในประเทศที่พฒั นาแล้วแต่มีอตั ราเงิ นเดื อนต่ ากว่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นสาขาขาดแคลนในทุกประเทศ
นักการเมืองและนักสังคมวิทยารวมถึงองค์กรหลายองค์กรมองเรื่ องแรงงานในยุคโลกาภิ
วัตน์ (Globalization) เป็ นปรากฏการณ์ที่คุกคามและน่าตกใจซึ่ งสวนกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารและความต้องการเพิ่มกาไรของบริ ษทั ต่าง ๆ มุ มมองของคนทางานในประเทศ
พัฒนาแล้วที่ ได้รับผลกระทบจากปั ญหาการจ้างงานข้ามชาติ น้ ี เห็ นว่า นอกจากจะสู ญเสี ยงานใน
ประเทศเป็ นจานวนมากแล้วยังส่ งผลถึงการลดค่าแรงและคุณภาพชีวติ ของแรงงานที่เหลืออยูอ่ ีกด้วย
อัตราการสู ญเสี ยงานเนื่ องจากการจ้างงานข้ามชาติน้ ี ยงั ไม่มากเมื่อเทียบกับการจ้างงานข้าม
ชาติซ่ ึ งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มประเทศที่มีความร่ วมมือระหว่างประเทศ
เช่น อาเซี ยน (Association of South East Asian Nations หรื อ ASEAN) สหภาพยุโรป หรื อระหว่าง
ประเทศที่กาหนดเขตการค้าเสรี (Free Trade Area หรื อ FTA) และเขตปลอดภาษีร่วมกัน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ในการแก้ปัญหาการสู ญเสี ยงานและรายได้ของประชาชนในประเทศพัฒนา
แล้วและประเทศกาลังพัฒนาจาเป็ นจะต้องได้รับความช่ วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่ ง สถาบัน การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ งจ าเป็ นต้อ งวิ เ คราะห์ ปรั บ ตัว และวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงในโปรแกรมการให้การศึกษา ฝึ กอบรม และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรหรื อแรงงานด้อย
ทักษะต่าง ๆ
7.1.3.1. ปัญหาและผลข้ างเคียงของการจ้ างงานข้ ามชาติ
ตัวอย่างปั ญหาและผลข้างเคียงของการจ้างงานข้ามชาติ เช่น ในกรณี ที่มีศูนย์บริ การข้อมูล
อยูใ่ นต่างประเทศมักมีปัญหาเรื่ องสาเนี ยงแปร่ งยากที่จะเข้าใจ ผูใ้ ห้บริ การตอบคาถามไม่คุน้ เคยกับ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ลูกค้าถามถึง ซึ่ งอาจเป็ นเพราะไม่เคยใช้สินค้าหรื อไม่เคยเห็นตัวสิ นค้าหรื อไม่มี
ประสบการณ์ แต่อ่านจากคู่มือ เป็ นต้น
สาหรับผูท้ ี่ทางานให้กบั บริ ษทั ต่างชาติมกั พบปั ญหาความแตกต่างเรื่ องเวลาในการทางาน
ซึ่ งไม่ใช่เวลาทางานปกติในประเทศของตน บางคนมองว่าค่าจ้างที่สูงคุม้ ค่ากับการแลกเปลี่ยนเวลา
ส่ วนตัวและเวลาของครอบครัว แต่บางคนก็ลาออก
พนักงานของบริ ษทั ที่ ส่งงานออกไปดาเนิ นการข้ามชาติ จาเป็ นต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ
เพิ่มเติม เช่น ทักษะในการบริ หารจัดการคนและงานในประเทศอื่น หรื อต้องปรับตารางการติดต่อ
หรื อการประชุมให้เข้ากับชัว่ โมงการทางานของพนักงานในประเทศอื่น
ในกรณี ของประเทศอินเดีย ความต้องการแรงงานทักษะสู งทาให้เงิ นเดื อนหรื อค่าจ้างของ
วิศวกรในประเทศอินเดียทั้งประเทศเพิม่ สู งขึ้น ปั ญหานี้ไม่เป็ นที่น่าแปลกใจนัก เมื่อช่องว่างระหว่าง
เงินเดือนของพนักงานในทั้งสองประเทศไม่ได้ห่างกันมาก การจ้างงานในลักษณะดังกล่าวก็จะไม่
เป็ นที่นิยมอี กต่อไป ซึ่ งก็เป็ นสาเหตุ หนึ่ งที่ทาให้บริ ษทั ขนาดใหญ่ท้ งั ในอุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ และ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงฐานการผลิตหรื อบริ การอยูเ่ สมอ
7.1.3.2. จริยธรรมในการจ้ างงานข้ ามชาติ
ประเด็นผลกระทบของการจ้างงานข้ามชาติ เป็ นที่ถกเถี ยงกันมากทั้งในแง่ ของเศรษฐกิ จ
และจริ ยธรรม หลายประเทศผ่านร่ างกฎหมายจากัดการจ้างพนักงานต่างชาติในบางอุตสาหกรรม
หรื อบางอาชี พ บางคนมีความเห็นว่าการจ้างงานข้ามชาติก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมกับทั้งวิศวกร
ในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากวิศวกรในประเทศก็จะตกงานในขณะที่วิศวกรในต่างประเทศ
ก็จะได้รับค่าแรงต่ ากว่าวิศวกรในประเทศผูจ้ า้ งงาน อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจเห็ นว่าวิศวกรใน
ต่างประเทศอาจเลือกเองที่จะรับค่าแรงต่ากว่าวิศวกรในประเทศผูจ้ า้ งงานและพิจารณาว่าเหมาะสม
แล้วสาหรับค่าครองชีพในประเทศที่รับจ้างงานนั้น
ตัว อย่า งพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรมของการจ้า งงานข้า มชาติ เช่ น บริ ษ ัท ผู ว้ ่า จ้า งมี ส่ วน
ทางการเมืองในการสนับสนุ นการจากัดการนาเข้าซอฟต์แวร์ ที่ผลิตในประเทศที่รับจ้างงานนั้นและ
ไม่ยินยอมให้มีการแข่งขันเสรี ซ่ ึ งเป็ นการตัดทางเลือกของแรงงานในประเทศกาลังพัฒนานั้น อีก
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ประการหนึ่ งคือ สภาพแวดล้อมและสวัสดิ การในการทางานที่ไม่ทดั เทียมลักษณะการจ้างงานใน
ประเทศผูว้ า่ จ้าง เช่น สานักงานแคบแออัด สภาพแวดล้อมไม่น่าทางาน หรื อไม่มีเครื่ องปรับอากาศ
เป็ นต้น
แม้ประเทศของผูร้ ับจ้างทางานข้ามชาติจะเป็ นประเทศที่กาลังพัฒนาและมีสภาพแวดล้อม
หรื อสังคมที่ยงั ไม่ได้มาตรฐาน แต่บริ ษทั ผูว้ า่ จ้างพึงมีมนุษยธรรมและจิตใจที่กว้างขวางเพียงพอที่จะ
ช่วยยกระดับมาตรฐานการทางานและชี วติ ของพนักงานในประเทศนั้น ๆ ซึ่ งคาดได้วา่ จะมีผลตอบ
กลับมาเป็ นประสิ ทธิ ภาพการทางานและความจงรักภักดีต่อบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นตามขวัญและกาลังใจ
การบริ หารจั ด การบริ ษั ท ที่ มี ก ารจ้ า งงานข้ า มชาติ ส่ งผลกระทบต่ อ หลายฝ่ ายทั้ ง
โปรแกรมเมอร์ ลู ก ค้ า เจ้ า ของ หรื อผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษัท ทั้ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
โปรแกรมเมอร์ ต่า งชาติ มี ง านท าด้วยค่ า จ้า งที่ สู ง กว่า มาตรฐานในประเทศของตน ลู ก ค้า ได้รั บ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีราคาลดลง บริ ษทั ได้กาไรมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็อาจต้องยุง่ ยากในการ
บริ หารจัดการและควบคุมคุณภาพของงานมากขึ้น เมื่อวิเคราะห์และประมวลความแล้วบริ ษทั อาจมี
นโยบายหรื อเลื อกที่จะรับเฉพาะพนักงานเฉพาะในประเทศเท่านั้นก็ได้ อย่างไรก็ดี การเลื อกจ้าง
พนักงานเฉพาะในประเทศหรื อเลื อกจ้างพนักงานข้ามชาติหรื อไม่ ไม่ได้เป็ นประเด็นรุ นแรงทาง
จริ ยธรรมเท่าใดนัก
7.1.4. การสมัครงาน
เว็บและอินเทอร์ เน็ตทาให้การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานและบริ ษทั ต่าง ๆ กระทาได้ง่ายขึ้น
เราสามารถเรี ยนรู ้วา่ บริ ษทั ที่เราสนใจมีประวัติ ผลการดาเนิ นงาน และนโยบายต่าง ๆ อย่างไร หาก
เข้าไปทางานแล้วจะมีบรรยากาศอย่างไร เราสามารถคัดกรองงานที่มีคุณลักษณะตรงตามที่ตอ้ งการ
ได้ เราอาจทราบสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ณ ที่ต้ งั ของบริ ษทั เช่ น โรงเรี ยน โรงพยาบาล ที่พกั ตลาด
หรื อสถานที่สนใจต่าง ๆ ทาให้สามารถพิจารณาปั จจัยเงื่ อนไขชี วิตความเป็ นอยู่ได้ล่วงหน้า ใน
ทานองเดียวกัน บริ ษทั หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการจ้างงานก็อาจค้นหาข้อมูลหรื อภูมิหลังเกี่ยวกับผูส้ มัครหรื อผู ้
ที่มีความรู ้ความสามารถตามที่ตอ้ งการได้ง่ายขึ้นจากเว็บไซต์รวบรวมรายชื่อผูส้ มัครในสาขาต่าง ๆ
หรื อ ข้อ มู ล ประวัติ ก ารท างาน ความชอบ ความสนใจ และตัว อย่า งผลงานจากเว็บ ไซต์สั ง คม
ออนไลน์ต่าง ๆ นอกจากนี้ บริ ษทั หรื อนายจ้างอาจสัมภาษณ์ผสู ้ มัครด้วยระบบสื่ อสารทางไกลเพื่อ
เป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางทั้งในกรณี ผูส้ มัครเดิ นทางมาสัมภาษณ์ ณ บริ ษทั ที่อยู่ห่างไกล
และกรณี นายจ้างหรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั เดินทางไปรับสมัครเอง
หลายเว็บไซต์มีบริ การให้คาแนะนาในการสมัครงานและช่วยส่ งประวัติและใบสมัครไปยัง
นายจ้า งหรื อ บริ ษ ัท ต่ า ง ๆ ที่ ต้อ งการรั บ พนัก งาน ส าหรั บ ผู ท้ ี่ ว่า งงานหรื อ ผู ท้ ี่ ต้อ งการติ ด ตาม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โปรแกรมฝึ กอบรมออนไลน์สามารถช่วยผูท้ ี่มีเวลาหรื อทรัพยากรจากัดให้เรี ยนรู ้
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ทักษะใหม่ ๆ ได้ เทคโนโลยีเว็บช่วยให้มีขอ้ มูลและบริ การมากมายสาหรับผูส้ มัครงานและนายจ้าง
ที่สะดวกรวดเร็ วทั้งยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเว็บและสังคมออนไลน์ยงั อาจนาไปสู่ เรื่ องราวหรื อผลบางอย่างที่
เราไม่ ค าดคิ ด เช่ น คนส่ ว นใหญ่ ค าดว่ า ข้อ ความที่ ป ระกาศหรื อโพสต์ อ อกไปจะปรากฏอยู่
เพียงชัว่ คราวเหมือนการสนทนาทัว่ ไป แต่ในความเป็ นจริ งแล้วข้อความดังกล่าวอาจคงอยูต่ ลอดไป
แล้วแต่นโยบายการจัดการข้อมูลของผูด้ ูแลเว็บ นายจ้างบางคนอาจพบข้อความในใบสมัครเก่าหรื อ
ข้อความที่เราโพสต์ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ดว้ ยความคะนอง สะเพร่ า แสดงความคิดเห็นส่ วนตัว
หรื อความคิดเห็ นทางการเมืองโดยไม่ระมัดระวัง นายจ้างบางคนอาจค้นภูมิหลังของผูส้ มัครหรื อ
สามารถวิเคราะห์นิสัย ความประพฤติ ความสามารถในการเขียน มุมมองและแนวคิดทางการเมือง
ของผูส้ มัครจากข้อมูลในเว็บดังกล่าว
ในบางครั้ ง ข้อ มู ล ที่ ค ้น ได้ จ ากเว็ บ อาจสะท้อ นหรื อไม่ ส ะท้ อ นบุ ค ลิ ก ลัก ษณะหรื อ
ความสามารถของผูน้ ้ นั นายจ้างพึงระวังในการพิจารณากับข้อมูลที่ได้รับเช่นเดียวกับที่ผสู ้ มัครและ
บุคคลทัว่ ไปพึงตระหนักถึงภัยอินเทอร์เน็ตและระมัดระวังการเผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนตัว
7.2. สภาพการทางานทีเ่ ปลีย่ นไป
ในยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรม รู ปแบบการทางานเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็ นอุตสาหกรรม จาก
การทางานตามเรื อกสวนไร่ นาหรื อทางานหัตถกรรมที่บา้ นได้เปลี่ยนไปเป็ นการทางานในโรงงาน
และสานักงาน แต่ในยุคหลังจากนั้นการทางานที่ บา้ นกลับถู กมองเป็ นเรื่ องแปลกใหม่เนื่ อ งจาก
สังคมได้คุน้ เคยกับการทางานนอกบ้านเสี ยแล้ว แต่การสื่ อสารทางไกลเปลี่ ยนลักษณะธุ รกิ จและ
มุมมองการใช้ชีวติ และการทางานใหม่ให้การทางานที่บา้ นเป็ นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
ในยุคก่อนปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ไม่ค่อยมีปัญหาการปลีกตัวออกจากสังคม (Social Isolation)
สาหรับคนที่ทางานในบ้านหรื อใกล้บา้ น พวกเขาทางาน ดาเนิ นชี วิต และเข้าสังคมในท้องถิ่น การ
ทางานนอกบ้านและการใช้ชีวิตในเมื องใหญ่ทาให้คนมี ปัญหาการปลี กตัวออกจากสังคม แม้จะ
พบปะผูค้ นมากหน้าหลายตาแต่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมแต่อย่างใด
การทางานทางไกลอาจช่วยให้คนทางานสามารถจัดสรรและแบ่งปั นเวลาเข้าร่ วมในสังคม
ท้องถิ่นได้มากขึ้น และลดปั ญหาการปลีกตัวออกจากสังคม ในขณะเดียวกัน การสื่ อสารที่เชื่ อมโยง
ผูค้ นทัว่ โลกด้วยอินเทอร์ เน็ตก็อาจทาให้คนทางานเก็บตัวอยูแ่ ต่ในบ้านหมกมุ่นกับการติดต่อสื่ อสาร
ทางไกลจนทาให้ไม่รู้จกั เพื่อนบ้านได้เหมือนกับคนที่ทางานนอกบ้านเช่นเดียวกัน
การสื่ อสารทางไกลด้วยเทคโนโลยีการสื่ อสารและคอมพิวเตอร์ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ธุ รกิจ สภาพการทางาน การตรวจสอบพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวทั้งทางกายภาพและกิจกรรม
ออนไลน์ของลูกจ้างโดยนายจ้าง
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7.2.1. การกระจายสานักงานและการทางานทางไกล
อินเทอร์ เน็ตทาให้สานักงานของบริ ษทั ต่าง ๆ ไม่จาเป็ นต้องตั้งอยูใ่ นเมืองหลวงหรื อเมื อง
ใหญ่ที่มีประชากรอยูม่ ากมายและค่าใช้จ่ายสู ง แต่อาจตั้งอยูใ่ นเมืองเล็กและกระจายออกไปได้หลาย
สาขา เทคโนโลยีการสื่ อสารและคอมพิวเตอร์ ทาให้หลายคนสามารถทางานได้โดยไม่ตอ้ งเดิ นทาง
ไปทางานที่สานักงาน หากแต่สามารถทางานในสานักงานส่ วนตัวของตนเองได้ ซึ่ งอาจเป็ นที่บา้ น
หรื อที่ พกั แทนที่ จะเป็ นสานักงานที่ อยู่ห่างไกลออกไปและเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
หลายคนอาจทางานและสร้ างธุ รกิ จของตนเองที่บา้ นได้ ในบางงาน เช่ น งานขาย งานสนับสนุ น
หรื อให้คาปรึ กษาทางด้านเทคนิ ค เป็ นต้น เป็ นงานที่ตอ้ งเคลื่อนที่ สถานที่ทางานของงานประเภทนี้
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ลูกจ้างอาจพกพาคอมพิวเตอร์ แบบพกพาหรื ออุปกรณ์สื่อสาร เดินทาง
โดยรถยนต์ และนัดพบลูกค้าตามสถานที่ต่าง ๆ หลายคนทางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ในร้ า นกาแฟ สวนสาธารณะ หรื อ บนเครื่ อ งบิ น พนัก งานของบริ ษ ัท ในลัก ษณะเช่ น นี้ อาจไม่
จาเป็ นต้องอาศัยอยูใ่ นเมือง รัฐ หรื อภาคเดียวกับสานักงานของบริ ษทั ที่จา้ งงาน อย่างไรก็ตาม การ
กระจายสานักงานและการทางานทางไกลมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยดังต่อไปนี้
การทางานทางไกลช่ วยลดค่ าใช้จ่า ยของนายจ้า งหรื อบริ ษ ทั เช่ น ค่าสถานที่ ค่าตกแต่ ง
สานักงาน พนักงานหลายคนระบุ ว่าการทางานทางไกลช่ วยให้พวกเขาสามารถจัดสรรเวลาของ
ตนเองและทางานได้มากขึ้น เช่น เวลาสาหรับออกกาลังกาย เวลานอน และเวลาสาหรับครอบครัว
หรื อเพื่อนฝูง เวลาทางานที่ยืดหยุน่ ทาให้พ่อแม่สามารถดูแลลูกที่บา้ นได้ การทางานทางไกลทาให้
พวกเขามีความพึงพอใจในงานและเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าชุด
ทางาน นอกจากนี้ การทางานทางไกลทาให้คู่สามีภรรยาไม่จาเป็ นต้องแยกกันอยู่ พวกเขาสามารถ
ทางานให้กบั บริ ษทั ที่อยูห่ ่างไกลเป็ นหลายร้อยกิโลเมตรได้ โดยไม่ตอ้ งย้ายบ้าน
การทางานและการสื่ อสารทางไกล ช่ วยอานวยความสะดวกให้กบั การทางานและติ ดต่ อ
ประสานงานกับลูกค้า นายจ้าง และพนักงานในประเทศอื่น ๆ การติดต่อกับผูร้ ่ วมงานหรื อลูกค้าที่
อยูใ่ นประเทศอื่นกระทาได้ไม่ยากเมื่อพนักงานทางานอยูท่ ี่บา้ น
การทางานทางไกลช่วยลดปั ญหาการจราจรติดขัดและความเครี ยดที่เกิดจากการเดินทางใน
สภาพดังกล่าว นอกจากนี้ ยังให้ทางเลือกในการทางานแก่คนชรา ผูพ้ ิการ หรื อผูท้ ี่มีปัญหายุง่ ยากใน
การเดิ นทาง การทางานทางไกลยังช่ วยให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่ อง แม้มีอุบตั ิเหตุ ภัยพิบตั ิ
หรื อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่ งทาให้การเดินทางไม่สะดวก
ในยุคแรก ผูท้ ี่ทางานทางไกลมักอาสาสมัครเนื่ องด้วยต้องการทางานที่บา้ นเองอยูแ่ ล้ว พวก
เขามักเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พอิสระ แต่เมื่อหลายธุ รกิจเริ่ มต้องการจ้างพนักงานในลักษณะนี้ มากขึ้น
หรื อต้องการให้พนักงานที่มีอยูย่ า้ ยสานักงานไปที่บา้ น ปั ญหาอาจเกิดขึ้นได้จากทั้งสองฝ่ าย
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บางบริ ษทั พบว่าพนักงานบางคนอาจมีความรู ้ สึกอึดอัดขัดเคืองที่ตอ้ งทางานที่สานักงาน
ในขณะที่ พ นัก งานบางคนสามารถท างานที่ บ ้า นได้ บางบริ ษ ทั พบว่า ความจงรั ก ภัก ดี ต่อบริ ษ ทั
เปลี่ยนไปเมื่อพนักงานทางานทางไกล การที่ไม่มีผใู ้ ห้คาปรึ กษาได้ทนั ทีหรื อต่อหน้าทาให้พนักงาน
บางคนมีประสิ ทธิ ภาพน้อยลง บางคนทางานอย่างหนักและใช้เวลากับการทางานมากไป เนื่ องด้วย
ไม่สามารถแยกแยะระหว่างสถานที่ทางานกับบ้านหรื อจัดแบ่งเวลาได้ ซึ่ งก่อให้เกิ ดความเครี ยด
ระหว่างพนักงานกับครอบครัวในบางกรณี ได้
การทางานที่บา้ นทาให้สามารถทางานกับผูค้ นรอบโลกได้ตลอดเวลา ทาให้ตอ้ งทางานใน
ช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับวิถีชีวติ ทัว่ ไป การทางานอยูท่ ี่บา้ นอาจมีเรื่ องกวนใจหรื อเรื่ องที่เข้ามาขัดจังหวะ
การทางานได้มากการทางานที่สานักงานโดยเฉพาะในกรณี ที่พอ่ แม่ตอ้ งเลี้ยงดูบุตร
พนักงานบางรายบ่นว่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเตรี ยมสานักงานของตนเองและต้อง
แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ งสาหรับทางานที่บา้ น ในขณะที่บริ ษทั ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างสานักงาน
ลง พนักงานต้องมีภาระในการดู แลและบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางานเพิ่มขึ้น ในขณะที่
เมื่อก่อนทางบริ ษทั เป็ นฝ่ ายดูแล พนักงานบางคนเชื่ อว่าการทางานที่บา้ นทาให้ขาดการดูแลใกล้ชิด
จากฝ่ ายบริ หารและเสี ยโอกาสในการเลื่อนขั้น สาหรับหลายคน การปฏิสัมพันธ์และความสนิทสนม
ระหว่างเพื่อนร่ วมงานเป็ นส่ วนสาคัญและสร้ างบรรยากาศในการทางาน การทางานทางไกลอาจ
ก่อให้เกิดการแยกตัวออกจากสังคมและขาดขวัญและกาลังใจในการทางานได้
การใช้คอมพิวเตอร์ ชุดเดี ยวกันในกิ จกรรมการทางานและเรื่ องส่ วนตัว อาจมีประเด็นใน
ด้านความปลอดภัย ณ สานักงานของบริ ษทั อาจมีไฟร์ วอลล์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
หรื อมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่ น ๆ แต่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของพนักงานที่บา้ นอาจไม่มีการ
ป้ องกันอย่างเพียงพอ เปิ ดโอกาสให้แฮ็คเกอร์ หรื อซอฟต์แวร์ ไม่พึงประสงค์เข้าสู่ ระบบได้ง่าย ทั้ง
นายจ้างและลูกจ้างจาเป็ นต้องพัฒนาระบบป้ องกันและปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ ในบางประเทศที่ มีการแบ่งเขตที่ พกั อาศัยออกจากเขตอุ ตสาหกรรมและเขต
ธุ รกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศที่พฒั นาแล้ว กฎหมายห้ามธุ รกิจที่ทาที่บา้ นไม่ให้รับจดหมายหรื อ
พัสดุหรื อรับลูกค้าที่บา้ น เนื่องจากอาจก่อให้เกิดเสี ยงรบกวนและปั ญหาการจราจรแก่เพื่อนบ้าน
แนวทางการลดปั ญหาของการทางานทางไกลที่กล่าวมาแล้ว อาจกระทาได้โดยการใช้อีเมล
และการสนทนาออนไลน์หรื อการประชุ มทางไกลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน ทางบริ ษทั อาจจัดประชุ มสม่าเสมอหรื อจัดกิจกรรมที่ทาให้พนักงานพบปะกัน เช่ น
กีฬา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรื อกิจกรรมสังสรรค์อื่น ๆ บางบริ ษทั อาจตั้งสานักงานย่อยกระจาย
ในที่ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถมาพบปะกัน ให้คาปรึ กษา ให้บริ การอุปกรณ์ สานักงานหรื อ
บริ การที่พนักงานไม่มีที่บา้ น เป็ นต้น
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7.2.2. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทางธุรกิจ
ในปั จจุบนั เมื่อธุ รกิ จเกี่ ยวพันกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ธุ รกิ จเริ่ มมีแนวโน้มที่จะ
เป็ นธุ รกิจขนาดเล็กหรื อที่ปรึ กษาอิสระหรื อผูร้ ับเหมาอิสระมากขึ้น คนทางานสามารถทางานให้กบั
นายจ้าง บริ ษทั หรื อลูกค้าที่แตกต่างกันได้ ทั้งยังสนับสนุ นให้คนทางานอิสระหรื อเป็ นนายตัวเอง
มากขึ้น ธุ รกิจขนาดเล็กบางแห่งดาเนินการทัว่ โลกผ่านเว็บ ปั จเจกชนสามารถมีธุรกิจบนเว็บได้
บนเว็บ นักถ่ายภาพขายภาพของตนเอง ผูส้ ร้างงานฝี มือขายงานหัตถกรรมของตนเอง นัก
ดนตรี ขายเพลงเอง หลายคนเริ่ มจากบริ ษทั ขนาดเล็กซึ่ งในที่สุดประสบความสาเร็ จจนกลายเป็ น
ธุ รกิจขนาดใหญ่ เช่น เฟสบุค อีเบย์ กูเกิล เป็ นต้น
การนาคอมพิวเตอร์ และเว็บเข้ามาใช้ในองค์กรมีส่วนช่วยในการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ของบรรษัทขนาดใหญ่ที่มีธุรกิ จในหลายประเทศ เช่นกัน บริ ษทั ขนาดใหญ่หลายบริ ษทั รวมตัวกัน
ในขณะที่ หลายบริ ษ ทั แบ่ ง แยกออกเป็ นบริ ษ ทั เล็กๆ ท าให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงและจัดรู ป แบบ
องค์กรใหม่เป็ นจานวนมาก
นิ ตยสารเดอะอีโคโนมิสต์ (The Economist) รายงานการสารวจพบความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้คอมพิวเตอร์ จานวนมากและบริ ษทั ที่มีขนาดเล็ก คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ทาให้คนต้องออกจาก
งานแต่เป็ นเพราะบริ ษทั ต่าง ๆ ลดขอบเขตกิ จกรรมการดาเนิ นงานหรื อเลื อกซื้ อส่ วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากบริ ษทั อื่น ๆ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายข้อมูลช่วยลดค่าใช้จ่าย
และความไม่แน่นอนในการค้นหาหรื อความจาเป็ นต้องพึ่งพาที่ปรึ กษาหรื อผูจ้ ดั หาสิ่ งของให้ (2)
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้หลายธุ รกิ จให้ขอ้ มูลและอานาจในการตัดสิ นใจแก่พนักงาน
มากขึ้ น จนท าให้ ก ารจัด ล าดับ ชั้น ในองค์ก รลดลงหรื อ ลดความซับ ซ้ อ นในโครงสร้ า งองค์ ก ร
ตัวอย่างเช่ น คนงานในโรงงานสามารถเข้าถึ งข้อมูลสิ นค้าคงคลังและข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้าแบบ
ออนไลน์และตัดสิ นใจกาหนดตารางและรายการผลิ ตสิ นค้าได้เอง ผูแ้ ทนของบริ ษทั บัตรเครดิ ต
สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีลูก ค้าและตัดสิ นใจให้วงเงินบัตรเครดิตเพิ่มได้อย่างรวดเร็ ว งานด้านการ
บริ หารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้โครงสร้ างในองค์กรไม่จาเป็ นต้องมีหลายชั้นซึ่ งสามารถลด
จานวนผูบ้ ริ หารระดับกลางลงได้ หลายคนพบว่างานของตนมีลกั ษณะเหมือนเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกมากกว่าที่ จะเป็ นผูจ้ ดั การ นอกจากนี้ เครื่ องมื อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังช่ วยให้
พนักงานจัดการงานของตนเองได้ดีข้ ึนอีกด้วย
7.3. อาชญากรรมทีก่ ระทาโดยพนักงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้การฉ้อโกงหรื อการลักลอบขโมยทรัพย์สิ นที่ก ระท าโดย
พนักงานซึ่ งทางบริ ษ ทั หรื อนายจ้า งไว้ใ จมี มูลค่ าความเสี ย หายเพิ่ม ขึ้ นมากมาย บางกรณี ต้อ งใช้
ความรู ้เฉพาะทางหรื อทักษะในการเขียนโปรแกรม พนักงานหรื อลูกจ้างถือโอกาสจากระบบความ
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ปลอดภัยที่ไม่ได้มาตรฐานของบริ ษทั ของตน ความซับซ้อนของระบบการดาเนิ นการทางธุ รกิจและ
การเงินในยุคสมัยใหม่ เพิ่มโอกาสให้เกิ ดการยักยอกในระบบที่มีผูร้ ู ้ และเข้าใจระบบค่อนข้างน้อย
คุ ณสมบัติที่ซับซ้อนและซ่ อนเร้ นผูก้ ระทาการของระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยซ่ อนเล่ ห์อุบาย เหยื่อที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุดมักเป็ นธนาคาร บริ ษทั นายหน้าซื้ อขายบ้าน บริ ษทั ประกัน และสถาบัน
การเงินขนาดใหญ่ พนักงานสามารถสร้างข้อมูลการซื้ อขายปลอมและขึ้นเงินจากเช็คเอง พนักงาน
สามารถขโมยข้อมู ลที่ สาคัญจากคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั และขายให้กบั คู่แข่งของบริ ษทั หรื อผูท้ ี่
สนใจอื่น ๆ ได้
พนักงานที่ถูกไล่ออกหรื อพนักงานที่โกรธแค้นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อนายจ้าง อาจแกล้ง
ทาลายระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ให้ใช้การไม่ได้ เช่น เคยมีกรณี ที่พนักงานพยายามทาลายระบบ
ด้วยความหวังว่าจะได้รับเงิ นพิเศษในการแก้ปัญหาและฟื้ นคืนระบบ พฤติกรรมเช่ นนี้ ไม่ใช่ เรื่ อง
ใหม่ ซึ่ งพบเห็นได้ทวั่ ไป แต่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้ผกู ้ ่อความเสี ยหายกระทาการได้ใหญ่โต
ขึ้น
การปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บตั ิ ท้ งั ทางด้านเทคนิ คและการจัดการช่ วยลดโอกาสที่ จะเกิ ดการ
ฉ้อโกงขนาดใหญ่ เช่น การหมุนเวียนงานระหว่างพนักงาน ทาให้สามารถพบการกระทาที่น่าสงสัย
ได้ง่ายขึ้น พนักงานแต่ละคนควรมีบญั ชีผใู ้ ช้และรหัสผ่านส่ วนตัว ระบบควรบันทึกและอนุ ญาตการ
เข้าถึ งข้อมูลและกิ จกรรมที่พนักงานแต่ละคนกระทา ควรลบทิ้งบัญชี ผูใ้ ช้ของพนักงานหลังจากที่
ลาออกหรื อถู กไล่ออกทันที ไม่ควรอนุ ญาตให้พนักงานไม่ว่าคนใดมีสัดส่ วนความรับผิดชอบใน
ระบบเพียงพอที่จะกระทาการฉ้อโกงได้ เช่น ผูพ้ ฒั นานโยบายการให้สินเชื่ อและผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิ
สิ นเชื่ อไม่ควรเป็ นคนเดี ยวกัน เป็ นต้น บริ ษทั ต่าง ๆ หรื อนายจ้างพึงตรวจสอบบัญชี และบันทึก
รายการดาเนินงานและข้อมูลพนักงานผูก้ ระทาการหรื ออนุมตั ิการดาเนิ นงานต่าง ๆ เพื่อช่วยป้ องกัน
การฉ้อโกง แม้วา่ จะมีความยุง่ ยากเพิ่มขึ้น หากมุ่งเน้นแต่ความสะดวกสบายหรื อความรวดเร็ ว อาจ
ทาให้ระบบไม่ปลอดภัยและไม่คุม้ กันกับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
พนักงานหลายคนที่ฉ้อโกงนายจ้างหรื อบริ ษทั มักไม่มีประวัติอาชญากรรม บางคนมีปัญหา
การเงิ น บางคนมีความโกรธแค้นส่ วนตัว บางคนไม่อาจทนต่อการยัว่ ยุ นายจ้างพึงตรวจสอบภู มิ
หลังของผูส้ มัครอย่างระมัดระวัง
การโกงลู กค้าไม่ใ ช่ เรื่ องใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการโกงโดยบริ ษทั โดยตรงหรื อการโกงโดย
พนักงาน บางคนเชื่อสิ่ งที่คอมพิวเตอร์ ผลิตออกมาทุกข้อความ เช่น ใบแจ้งหนี้ แต่บางคนก็สงสัยไม่
แน่ใจในสิ่ งที่ออกมาจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ประเด็นที่สาคัญคือ ชื่อเสี ยงและลักษณะของธุ รกิจมี
ความสาคัญมากกว่าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถขโมยหรื อฉ้อโกงเองได้หากไม่มีผูต้ ้ งั ใจ
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กาหนดหรื อสั่งงานให้เป็ นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ ช่วยซ่ อนกลโกงและ
ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ต้ งั ใจ องค์กรธุ รกิจที่รับผิดชอบพึงระมัดระวังในทั้งสองประเด็น
7.3.1. การตรวจสอบพนักงาน
ผูจ้ ดั การและผูด้ ูแลพนักงานมักตรวจสอบสอดส่ องดูแลพฤติกรรมของลูกจ้างและพนักงาน
เสมอ แนวทางการสอดส่ องตรวจตราพนักงานไม่ว่าจะเป็ นความเข้ม งวด ความสม่ าเสมอ และ
รายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของงาน ปั จจัยทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ คอมพิวเตอร์
ทาให้มีวิธีการใหม่ ๆ ในการสอดส่ องดูแลพฤติกรรมและช่วยทาให้วิธีการเดิมมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น
ในอดีต การตรวจสอบเวลาทางานของพนักงานใช้นาฬิกาและใบบันทึกรายการเวลาเข้า
ออกจากงานหรื อ การตอกบัต รเวลา ในงานหลายประเภทอาจใช้วิธี ก ารนับ จานวนผลผลิ ต ต่ อ
ช่วงเวลาหนึ่ ง เช่น จานวนชิ้นที่ผลิตได้ จานวนบรรทัดหรื อคา เป็ นต้น บางงานในโรงงาน เช่น ใน
สายการผลิ ตใช้ความเร็ วของสายการผลิตเป็ นตัวตรวจสอบและควบคุ มการทางานของพนักงาน
ทางอ้อม ผูด้ ูแลพนักงานบันทึกเสี ยงและฟั งการสนทนาระหว่างพนักงานกับลูกค้าในธนาคารและ
ร้ านค้าต่าง ๆ ใช้กล้องวงจรปิ ดในการสอดส่ องพฤติ ก รรมที่ ไม่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตามผูด้ ู แล
พนักงานอาจมองข้ามพฤติกรรมที่ผิดปกติเนื่องจากต้องดูแลพนักงานจานวนมากหรื อมีงานอื่นต้อง
ทา
ในยุ ค สมัย ใหม่ คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยทุ น แรงและอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของพนักงาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การตรวจตราและเก็บบันทึกข้อมูลกระทา
ได้ง่ายขึ้น ในปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ ที่ใช้เทคนิ คการประมวลผลภาพและปั ญญาประดิษฐ์ช่วยในการ
ตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่ น การเข้าออกสถานที่ตอ้ งห้าม ผูด้ ู แลพนักงานไม่จาเป็ นต้องจ้อง
จอภาพจากวิดีโอวงจรปิ ดตลอดเวลา ซอฟต์แวร์ สามารถช่ วยคัดกรองเหตุ การณ์ ที่ผิดปกติ ใ ห้ไ ด้
ซอฟต์แวร์ ตรวจสอบอี เมลสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานส่ งอี เมลส่ วนใหญ่ไปยังที่อยู่อีเมลที่
สมควรติดต่อหรื อไม่ บางซอฟต์แวร์ ช่วยให้ผดู ้ ู แลพนักงานเห็ นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ของพนักงาน
และรับทราบว่าพนักงานกาลังทาอะไรอยู่ บางซอฟต์แวร์ เก็บข้อมูลการกดแป้ นพิมพ์ของพนักงาน
ทุกตัวอักษร ความจุที่เพิ่มมากขึ้นของอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลทาให้นายจ้างสามารถเก็บบันทึกการ
สนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล เมล์เสี ยง (Voice Mail) กิจกรรมทางเว็บ และวิดีโอได้เป็ นระยะเวลานาน
ทั้งยังสามารถค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานมีดงั ต่อไปนี้
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7.3.2. การตรวจสอบประสิ ทธิภาพการทางาน
ระบบตรวจตราพนักงานอัตโนมัติสามารถนับจานวนครั้ง ความถี่ห่างในการกดแป้ นพิมพ์
เพื่อตรวจพิจารณาดูความหนักเบาของงานและประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน บางระบบอาจร้องเตือน
เพื่อแจ้งให้ผูด้ ูแลทราบหากพนักงานหยุดการทางาน บางระบบเก็บบันทึกข้อมูลและรายงานการ
สนทนาทางโทรศัพท์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ช่วงเวลาที่ใช้ ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็ นบันทึกประจาตัว
ของพนักงานเพื่อการพิจารณาเงินเดือนหรื อสถานะการจ้างงาน
พนักงานหลายคนมีความเห็นว่าการสอดส่ องดูแลเช่นนี้ ทาให้สูญเสี ยความเป็ นส่ วนตัวและ
ความเป็ นตัวของตัวเอง เสี ยความรู ้สึก และทาลายความมัน่ ใจในการทางาน เป็ นการมองพนักงาน
เหมือนกับเครื่ องจักรไม่ใช่ มนุ ษย์ ทาให้เกิ ดความเครี ยด เบื่อหน่ าย เสี ยสุ ขภาพ และลดทอนขวัญ
และกาลังใจ เป็ นการเน้นที่ ปริ มาณมากกว่าคุ ณภาพ ซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน ความ
กดดันจากการให้ระยะเวลาสนทนากับลูกค้าอย่างจากัดอาจทาให้พนักงานรี บตัดบทและสร้างความ
ไม่ประทับใจแก่ผรู ้ ับบริ การได้ ซึ่ งอาจเป็ นที่มาของการทางานเพียงเพื่อให้ได้ผลตามเกณฑ์และหา
หนทางหลีกเลี่ยงการตรวจตราด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา
บริ ษทั ขนาดใหญ่มกั ให้ผูด้ ูแลพนักงานฟั งการสนทนาระหว่างพนักงานและลูกค้าเป็ นระยะ
เพื่อให้สามารถอบรมและประเมินพนักงานใหม่ การตรวจฟั งการสนทนาระหว่างพนักงานและ
ลู กค้าช่ วยกระตุน้ ให้บริ การมีความแม่นยา มีประสิ ทธิ ภาพ และสุ ภาพเพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า นายจ้างยังอ้างว่าการสนทนากับลูกค้าไม่ใช่เรื่ องส่ วนตัว แต่เป็ นการคุยกับคนแปลกหน้าและ
เป็ นการทางาน
นอกจากนี้ การตรวจสอบพนักงานยังเป็ นการป้ องกันขโมยอีกด้วย การตรวจสอบพนักงาน
ควรกาหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจนเพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงานถึงวิธีการตรวจสอบและประเมิน
การทางาน นายจ้างควรให้อิสระและความเคารพในสิ ทธิ ส่วนตัวของพนักงานตามสมควรเพื่อบารุ ง
ขวัญและกาลังใจของพนักงานซึ่ งจะช่วยเพิ่มความจงรักภักดีและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
7.3.3. การตรวจสอบตาแหน่ งทีอ่ ยู่
ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารช่ วยในการตรวจสอบตาแหน่ งที่ อยู่
ของพนักงานได้ตลอดเวลา เช่น การใช้ระบบระบุตาแหน่งจีพีเอสติดตามยานพาหนะ เช่น เรื อ รถ
แท็กซี่ รถบรรทุก เป็ นต้น ซึ่ งสามารถรายงานตาแหน่ งที่อยู่ของยานพาหนะ การออกนอกเส้ นทาง
ความเร็ วในการขับขี่ เวลาที่คนขับเปิ ดไฟหน้าหรื อปั ดน้ าฝน เวลาพักรถ รายงานสถานะว่ารถว่าง
หรื อไม่ว่าง พร้ อมรับผูโ้ ดยสารหรื อไม่ คนขับสามารถติดต่อกับสานักงานได้ดว้ ยระบบอัตโนมัติ
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น กาหนดการที่เปลี่ยนแปลง สภาพถนนและการจราจร กรณี รถเสี ย
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หรื อรถชน เป็ นต้น การทราบตาแหน่ งที่ อยู่ของคนขับรถแท็กซี่ ทาให้สามารถกาหนดงานรั บส่ ง
ผูโ้ ดยสารใหม่ได้อย่างง่ายดายและแม่นยา เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ลดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการใช้เข็มกลัดหรื อกระดุ มติดตามที่อยูข่ องพนักงาน การใช้การ์ ดเพื่อระบุการเข้าออก
ห้องหรื อสานักงาน ผูด้ ู แลพนักงานสามารถระบุ ตาแหน่ งที่ อยู่ข องพนักงานในกรณี ฉุกเฉิ นและ
ทราบว่าเมื่อใดพนักงานคนไหนเข้าห้องน้ า หรื อทานข้าวกับใคร ข้อเสี ยของระบบติดตามตาแหน่งที่
อยูด่ งั ที่กล่าวมาแล้ว คือ พนักงานมองการใช้งานระบบเป็ นการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว และไม่ชอบ
การเฝ้ าสังเกตการณ์ ทุกฝี ก้าว ในกรณี สุดโต่ง บางบริ ษทั ให้พนักงานฝั งชิ ประบุตวั ตนในแขนของ
พนักงาน ซึ่ งไม่สามารถถอดออกหรื อปิ ดการทางานได้เมื่อหมดวัน นับเป็ นการก้าวล่วงความเป็ น
ส่ วนตัวอย่างยิง่
7.3.4. การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
การสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตไม่ว่าจะเป็ นอีเมล การสนทนาออนไลน์ และการแลกเปลี่ยน
บนเว็บบอร์ ดทาให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและน่ าพึงพอใจ เป็ นประโยชน์ต่อทั้ง
นายจ้างและลูกจ้าง ในปั จจุบนั หลายคนนิยมใช้อีเมลแทนที่จะเป็ นจดหมายหรื อโน้ตย่อบนกระดาษ
ในการติดต่อสื่ อสารรวมทั้งการสื่ อสารในเรื่ องส่ วนตัว
แต่ในบางครั้งการสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตอาจทาความลาบากใจ ไม่สะดวกใจ ไม่พึงพอใจ
หรื ออับอายให้กบั อีกฝ่ าย เนื่ องจากการสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตมักเป็ นแบบสบายๆไม่มีกฎเกณฑ์
หรื อพิธีรีตอง ดังนั้น ผูท้ ี่สื่อสารทางอินเทอร์ เน็ตพึงระวังเรื่ องกาลเทศะและความเหมาะสม
นอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อสานักงานหรื อองค์กรและช่ วยให้การติดต่อสื่ อสารระหว่าง
กัน เป็ นไปอย่า งสะดวกรวดเร็ ว แล้ว คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ยังเป็ นช่ อ งทางเข้า สู่
แหล่งข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่าง ๆ อีกด้วย พนักงานในองค์กรอาจใช้เวลากับความบันเทิง
หรื อเรื่ องส่ วนตัวมากเกินไปจนกลายเป็ นผลเสี ยต่อการทางาน หรื อหากเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่
ส่ อไปในทางผิดกฎหมายอาจส่ งผลลบต่อองค์กรได้ เจ้าของกิ จการหรื อผูจ้ ดั การบริ ษทั จึง มีความ
จาเป็ นที่จะต้องเฝ้าดูและสอดส่ องพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ตของพนักงาน
หลายบริ ษ ัท มี น โยบายตรวจสอบพฤติ ก รรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ของพนัก งานซึ่ ง
ก่ อให้เกิ ดประเด็ นการละเมิ ดความเป็ นส่ วนตัวได้อีก เช่ นกัน แม้ว่า พนัก งานจะมี บ ญ
ั ชี ผูใ้ ช้และ
รหัสผ่านส่ วนตัว แต่ขอ้ ความหรื ออีเมลที่สนทนากับผูอ้ ื่น การสนทนาออนไลน์ แฟ้ มข้อมูลข้อมูลที่
จัดเก็บ อาจเข้าถึ งได้โดยนายจ้าง หลายบริ ษทั ให้พนักงานที่มีหน้าที่หลากหลายและมีภาระความ
รั บ ผิดชอบสามารถใช้บ ริ ก ารอี เมล การสนทนาออนไลน์ เนื้ อที่ จดั เก็ บ ข้อมู ล ได้ เช่ น ผูจ้ ดั การ
โปรแกรมเมอร์ พนักงานขาย เลขานุ การ ทนายความ นักวิจยั อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น ซึ่ ง
พนักงานเหล่านี้มกั ใช้บริ การสื่ อสารต่าง ๆ ปะปนกันทั้งในเรื่ องงานและส่ วนตัว รวมถึงการใช้เนื้ อที่
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จัดเก็บแฟ้ มข้อมูลส่ วนตัวด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่ชดั เจน นายจ้างมัก
อ้างสิ ทธิ์ ว่ามีความจาเป็ นต้องตรวจดู ขอ้ มู ลและการใช้งานเครื่ องมือและอุ ปกรณ์ ของบริ ษทั บาง
บริ ษทั ติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อตรวจหาข้อความอีเมลส่ งออกทุกข้อความที่มีเนื้ อหาผิดกฎหมาย ไม่ตรง
ตามนโยบายของบริ ษทั ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงหรื ออาจถูกฟ้องร้องได้
หลายบริ ษทั เคร่ งครัดเรื่ องทรัพย์สินของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึ งข้อมูลสารสนเทศด้วย ทาให้เกิ ด
ความขัดแย้งไม่ลงรอยกันในเรื่ องสิ ทธิ ขอบเขตของนายจ้างและความเป็ นส่ วนตัวของพนัก งาน
อย่างไรก็ตาม นายจ้างมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการตรวจสอบข้อมูลหรื อการติดต่อสื่ อสาร
ของพนักงาน ดังต่อไปนี้
•
เพื่อค้นหาข้อมูลทางธุ รกิจที่จาเป็ นเมื่อพนักงานไม่อยู่
•
เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศซึ่ งทางบริ ษทั เป็ นเจ้าของ
•
เพื่อป้ องกันหรื อสื บสวนอาชญากรรมที่อาจกระทาโดยพนักงาน
•
เพื่ อป้ องกันการใช้ง านเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ และทรั พ ย์สิ นของบริ ษ ทั ไปในเรื่ อง
ส่ วนตัว
•
เพื่อตรวจสอบการละเมิ ดนโยบายของบริ ษทั ในเรื่ องอื่ น ๆ เช่ น การรั บส่ งหรื อ
โพสต์ขอ้ ความหรื อข้อมูลที่เข้าข่ายหยาบคาย ก้าวร้าว รุ นแรง หรื ออนาจาร
•
เพื่อช่วยในการตรวจสอบและสื บสวนค้นหาหลักฐานในการร้องเรี ยนต่าง ๆ
•
เพื่อตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ผดิ กฎหมาย
โดยกฎหมายแล้ว การดักรับข้อมูลหรื อสอดแนมดูขอ้ มูลด้วยเหตุผลนอกเหนือจากประการ
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจาเป็ นต้องมีหมายศาล แต่ไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้นายจ้างอ่านอีเมลส่ วนตัว
ของพนักงานบนคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั การแบ่งขอบเขตความชัดเจนดังกล่าวยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับการวินิจฉัยของศาล
ปั ญหาในการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ไปในเรื่ องส่ วนตัว ได้แก่ การติดต่อสื่ อสารส่ วนตัวต่าง
ๆ การส่ งอีเมลลู กโซ่ ไปยังที่ อยู่อีเมลจานวนมาก การทาธุ รกิ จอื่ นหรื อการเปิ ดรั บพนันกี ฬาต่าง ๆ
โดยใช้ที่อยูอ่ ีเมลของบริ ษทั เป็ นต้น
บริ ษทั ส่ วนใหญ่อ่านอีเมลหรื อตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของพนักงานไม่บ่อยนักหรื อ
เฉพาะในกรณี ที่มีการร้องเรี ยนหรื อมีพิรุธ บริ ษทั นายหน้าซื้ อขายหุ น้ ใช้ซอฟต์แวร์ คดั กรองอีเมลเพื่อ
สื บหาอีเมลผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ และก้าวร้าวหยาบคายที่ส่งโดยนายหน้าของตน เช่น การ
โฆษณาหุ ้นเกินความจริ ง กลบเกลื่อนความเสี่ ยงต่าง ๆ หรื อกดดันลูกค้าให้ซ้ื อหรื อขายหุ ้น เป็ นต้น
บางบริ ษทั ใช้ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิ ษฐ์เพื่อทดแทนมนุ ษย์ในการคัดกรองและวิเคราะห์อีเมล แต่
ในกรณี สุดโต่ง บางบริ ษทั สกัดอ่านทุกอีเมลที่เข้าและออกจากบริ ษทั ผูด้ ูแลระบบบางคนสอดแนม
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เพื่อค้นหาว่าพนักงานกล่าวถึงตนหรื อบริ ษทั ว่าอย่างไร บางคนถึ งกับสอดแนมเข้าดู ขอ้ มูลส่ วนตัว
โดยไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในเรื่ องงานแต่อย่างใด
อย่างน้อยที่สุด นายจ้างควรมีนโยบายที่ชดั เจนและแจ้งให้พนักงานทราบว่าอนุ ญาตให้ใช้
ช่องทางสื่ อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ไปในเรื่ องส่ วนตัวหรื อไม่ และด้วยเงื่อนไขหรื อ
ในกรณี ใดที่นายจ้างจะเข้าถึงข้อความหรื อแฟ้มข้อมูลของพนักงาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญในเชิงจริ ยธรรม
ที่พึงกระทาและเป็ นการลดปั ญหาความเข้าใจผิดระหว่างกัน การทะเลาะเบาะแว้ง และพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ ทั้งในกรณี ของพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และผูด้ ูแลระบบ
บางบริ ษทั ถือว่าอีเมลของพนักงานเป็ นเรื่ องส่ วนตัวและจะไม่กา้ วก่าย บางบริ ษทั แจ้งเตือน
พนักงานทุกครั้งที่เข้าสู่ ระบบว่าระบบมีไว้เพื่อใช้ในงานธุ รกิจไม่ใช่เรื่ องส่ วนตัวและบริ ษทั มีสิทธิ ที่
จะตรวจสอบข้อมู ลของพนักงานในระบบ บางบริ ษทั แจ้งเตื อนพนักงานทุกครั้ งก่ อนที่ จะสังเกต
พฤติกรรมหรื อการสื่ อสารส่ วนตัว ยกเว้นในกรณี สืบสวนอาชญากรรม
พนักงานยังคงมีสิทธิ ในความเป็ นส่ วนตัว แม้วา่ จะอยูใ่ นสถานที่ของบริ ษทั เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิ ดในห้องน้ าถื อเป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสม สิ ทธิ ในการเก็บของในตู เ้ ก็บของส่ วนตัวใน
สานักงาน เป็ นต้น
นอกจากปั ญหาการใช้อีเมลและการสนทนาออนไลน์ในเรื่ องส่ วนตัว พนักงานส่ วนใหญ่มี
แนวโน้มที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กรและเวลาในการทางานไปในการเยีย่ มชมเว็บไซต์ต่าง
ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น เว็บซื้ อขายสิ นค้า เว็บเกี่ยวกับหุ ้น เว็บการพนัน เว็บกีฬา และเว็บไซต์
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ เว็บสาหรับดาวน์โหลดเพลงหรื อภาพยนตร์ เป็ นต้น ทาให้ประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานลดลงและการจราจรคอมพิวเตอร์ติดขัด
หลายองค์กรใช้ซอฟต์แวร์ ตรวจสอบกิ จกรรมออนไลน์ของพนักงาน ซอฟต์แวร์ สามารถ
จัดลาดับความถี่ของเว็บไซต์ที่พนักงานแต่ละคนเยี่ยมชมได้ บางองค์กรใช้ซอฟต์แวร์ คดั กรองและ
ป้ องกันการใช้งานเว็บไซต์ที่ท างองค์ก รพิจารณาว่าไม่เหมาะสม เว็บไซต์บางแห่ งสามารถระบุ
ตัวตนผูเ้ ยี่ยมชมว่ามาจากไหน พนักงานขององค์กรเปรี ยบเสมือนตัวแทนขององค์กร พฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของพนักงานอาจทาให้องค์กรเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่เป็ น
องค์กรของรัฐที่ใช้เงินภาษีอากรของราษฎรในการบริ หารองค์กร
อี ก ปั ญ หาหนึ่ งในการเยี่ ย มชมเว็ บ ของพนั ก งาน คื อ อาจเกิ ด การคุ ก คามจากไวรั ส
คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ไม่ประสงค์ดีอื่น ๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายและความยุง่ ยากใน
การดาเนิ นงานขององค์กร หรื อการบุกรุ กเข้าสู่ ระบบเพื่อเจาะเอาข้อมูลหรื อความลับขององค์ก ร
บัญชี ผูใ้ ช้ของพนักงานขององค์กรเป็ นเป้ าหมายหลักของอาชญากรคอมพิวเตอร์ ในการเจาะเข้าสู่
ระบบ ดังนั้น การควบคุ มจากัดกิจกรรมทางเว็บของพนักงานจึงเป็ นนโยบายที่สาคัญในการรักษา
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ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กร บางองค์กรจากัดหรื อห้ามพนักงานใช้บริ การทาง
อินเทอร์ เน็ตต่าง ๆ ขององค์กรทั้งในสานักงานหรื อในการทางานทางไกลไปในเรื่ องส่ วนตัว
นอกจากนี้ การเขียนบล็อกแสดงความคิดเห็นส่ วนตัวของพนักงานอาจนามาซึ่ งปั ญหาการ
หมิ่ นประมาท การละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ การรบกวนหรื อรั งควาญผูอ้ ื่ น ทั้งยังอาจนาไปสู่ การเสื่ อมเสี ย
ชื่อเสี ยงขององค์กรและการฟ้องร้องเป็ นคดีความได้ นอกจากนี้ การรั่วไหลของข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั อาจนามาซึ่งการสู ญเสี ยรายได้
ทั้งในเชิ งกฎหมายและจริ ยธรรม ปั ญหาส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับการนิ ยามขอบเขตระหว่าง
การกระทาการเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และการฉ้อโกงและอาชญากรรมต่าง ๆ และการล่วง
ละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของพนักงาน เป็ นการยากที่จะตั้งนโยบายที่สมเหตุสมผลและเป็ นที่ยอมรับ
ของทั้งสองฝ่ ายขึ้นมาได้ แต่ละธุ รกิ จก็เปลี่ ยนแปลงนโยบายไปตามประเภทและข้อจากัดของตน
ความชัดเจนและความเหมาะสมของนโยบายหนึ่ง ๆ อาจลดลงเมื่อมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้น
การไม่มีนโยบายที่ชดั เจนอาจทาให้เกิดปั ญหาความเข้าใจผิดและความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน
ของทั้งฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้างว่า สิ่ งใดเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม ยอมรับได้หรื อไม่ได้ องค์กรต่าง
ๆ พึงคิดและวางแผนล่วงหน้า พัฒนานโยบายที่ชดั เจนสมเหตุสมผล และให้ความรู ้ความเข้าใจแก่
พนักงานถึงเหตุผลความจาเป็ นของนโยบาย
ตัวอย่างกลยุทธขององค์กรในการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของพนักงาน เช่น
•
ให้ความรู ้แก่พนักงานเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสม่าเสมอ
•
จัดทานโยบายการใช้งานอินเทอร์ เน็ตขององค์กรอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมี
เนื้ อ หานโยบายที่ ชั ด เจน เช่ น การใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ของพนัก งานควรมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ
ผลประโยชน์ขององค์กร ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัว การใช้งานอินเทอร์ เน็ตของพนักงานจะได้รับ
การเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผูด้ ูแลระบบ พนักงานควรใช้งานอีเมลอย่างเหมาะสม เป็ นต้น
7.4. ตัวอย่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทางาน
7.4.1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
กล่าวไว้ดงั นี้
มาตรา 6 ให้นายจ้างมีหน้าที่ จดั และดูแลสถานประกอบกิ จการและลูกจ้างให้มีสภาพการทางานและ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างมิ
ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย จิตใจ และสุ ขภาพอนามัย ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่ วมมือกับนายจ้าง
ในการดาเนินการและส่งเสริ มด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ
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7.5. แบบฝึ กหัด
7.5.1. คาถามท้ายบท
1) ระบุ ป ระเภทของงานที่ มี จ านวนงานลดลง อัน เป็ นผลมาจากเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
2) ระบุ ป ระเภทของงานที่ มี จ านวนงานเพิ่ ม ขึ้ น อัน เป็ นผลมาจากเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
3) ระบุประเภทการจ้างงานข้ามชาติกรณี แรงงานมีทกั ษะทางคอมพิวเตอร์สูง
4) จงระบุขอ้ ดีและข้อเสี ยของการทางานทางไกล
7.5.2. อภิปราย
1) สมมติว่าคุ ณเป็ นผูจ้ ดั การของบริ ษทั ซอฟต์แวร์ แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งกาลังจะเริ่ มโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ และจาเป็ นต้องจ้างโปรแกรมเมอร์ ใหม่จานวนหลายสิ บคน ในปั จจุบนั
ด้วยเทคโนโลยีการสื่ อสารและอินเทอร์ เน็ต คุณสามารถจ้างโปรแกรมเมอร์ ในประเทศเพื่อนบ้าน
ด้วยค่าจ้างที่ต่ ากว่าโปรแกรมเมอร์ ในประเทศไทยมาก คุณจะจ้างโปรแกรมเมอร์ ในประเทศเพื่อน
บ้านหรื อไม่ อย่างไร อภิปราย
2) จงอภิ ป รายเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งการเฝ้ า ดู กิ จกรรมออนไลน์ ข อง
พนักงานเพื่อค้นหาผูก้ ระทาผิดนโยบายขององค์กรกับการค้นหาผูต้ อ้ งสงสัยโดยหน่วยงานของรัฐ
3) จงอภิปรายความเหมาะสมในการอ้างสิ ทธิ ในทรัพย์สินขององค์กรต่อการตรวจ
ตราเฝ้าดูการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์ เน็ตของพนักงานในองค์กร
4) จงอภิปรายความเหมาะสมในการอ้างสิ ทธิ ขององค์กรต่อการตรวจสอบตาแหน่งที่
อยูข่ องพนักงานในองค์กร
5) สมมติวา่ คุณเป็ นผูจ้ ดั การของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งได้รับรายงานว่าพนักงานคนหนึ่ง
ติ ดตั้งซอฟต์แวร์ ผิดกฎหมายอยู่ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของสานักงานที่พนักงานคนนั้นใช้งานอยู่
และเป็ นที่ ค าดหมายได้ ว่ า พนั ก งานคนอื่ น ก็ อ าจติ ด ตั้ง ซอฟต์ แ วร์ ผิ ด กฎหมายลงในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานเช่ นกัน จงพิจารณาว่าจะทาอย่างไร และอภิปรายให้เหตุผลสนับสนุ น
การกระทานั้น และหากคุณเป็ นเจ้าของบริ ษทั จะกระทาเช่นเดียวกันหรื อไม่ อย่างไร
6) สมมติวา่ คุณเป็ นผูจ้ ดั การของบริ ษทั แห่งหนึ่งซึ่ งได้รับรายงานว่าพนักงานหลายคน
ใช้คอมพิวเตอร์ ของสานักงานเล่นเกมออนไลน์หลังเลิกงานทุกเย็น จงพิจารณาว่าจะทาอย่างไร และ
อภิปรายให้เหตุผลสนับสนุ นการกระทานั้น และหากคุ ณเป็ นเจ้าของบริ ษทั จะกระทาเช่ นเดี ยวกัน
หรื อไม่ อย่างไร
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7) สมมติวา่ คุณเป็ นผูจ้ ดั การของบริ ษทั แห่งหนึ่งซึ่ งได้รับรายงานว่าพนักงานหลายคน
ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสานักงานดาวน์โหลดภาพยนตร์ เกาหลีชุดต่าง ๆ เป็ นประจา จง
พิจารณาว่าจะทาอย่างไรและอภิปรายให้เหตุผลสนับสนุ นการกระทานั้น และหากคุณเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั จะกระทาเช่นเดียวกันหรื อไม่ อย่างไร
8) จงแสดงความคิดเห็ น ว่าในอี กหลายปี ข้างหน้าจะมี ปัญหาใหม่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ และการทางานอย่างไรบ้าง อันสื บเนื่ องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เว็บ
9) จงแสดงความคิดเห็นว่าการที่องค์กรต่าง ๆ ค้นหาข้อมูลของผูส้ มัครเข้าทางานจาก
เว็บต่าง ๆ เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
10) บริ ษทั ขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ งใช้ระบบอัตโนมัติในการประมวลผลวิเคราะห์ใบสมัคร
เข้าทางานในตาแหน่งพนักงานทาความสะอาด คนขับรถ คนงานขนของ โดยไม่ผา่ นเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล จงอภิปรายถึงข้อดีขอ้ เสี ยของระบบดังกล่าว
11) สมมติ ว่า คุ ณท างานให้ ก ับ ส านัก พิ ม พ์ข นาดใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง ที่ พิ ม พ์ห นัง สื อและ
นิ ตยสารของสานักพิมพ์เดื อนละหลายฉบับ คุณได้รับมอบหมายให้กาหนดนโยบายในการใช้งาน
อี เมล การเขี ย นบล็อก การเยี่ย มชมเว็บ การจัดเก็ บ ข้อมู ลสารสนเทศ และการพิ มพ์เอกสารของ
พนักงานในระบบคอมพิวเตอร์ ของสานักพิมพ์ จงกาหนดนโยบายพร้ อมอภิปรายถึ งเหตุผลความ
จาเป็ น
7.5.3. การบ้ าน
1) จงสารวจว่ามหาวิทยาลัยที่คุณศึกษาอยูม่ ีนโยบายในการตรวจสอบอีเมล การดาวน์
โหลดข้อมู ล การเล่ นเกมออนไลน์ การเยี่ย มชมเว็บ และควบคุ ม กิ จกรรมออนไลน์ อื่ น ๆ ของ
นักศึกษาอย่างไร จงระบุว่าคุ ณเห็นด้วยหรื อไม่เห็ นด้วยกับนโยบายต่าง ๆ อย่างไร พร้อมเหตุผล
ประกอบ หากไม่เห็นด้วยควรเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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บทที่ 8 คอมพิวเตอร์ กบั สั งคม
บทนี้ กล่าวถึ งประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ที่ถูกกระทบในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเทอร์ เน็ต การเปิ ดกว้างต่อวัฒนธรรมโลกที่แพร่ กระจายทางอินเทอร์ เน็ตและการแสดงออกทาง
เว็บ การสื่ อสารทางคอมพิวเตอร์ ที่กระทบต่อปฏิสัมพันธ์ของมนุ ษย์ ความแตกต่างในการการเข้าถึง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศโดยกลุ่มต่าง ๆ การสู ญเสี ยทักษะต่าง ๆ และการพึ่งพา
คอมพิวเตอร์ มากเกินไป ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และสังคม แนวทางการป้ องกันและแก้ไข
8.1. ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ ต่อการเรียนรู้ ของบุคคล
คอมพิวเตอร์ มีผลกระทบต่อบุคคลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ในปั จจุบนั เราสามารถเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ ๆ ความรู ้ ใ หม่ ๆ ได้ตลอดเวลา รวดเร็ ว และอย่า งง่ า ยดาย ผ่า นสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่า ง ใน
ขณะเดี ยวกัน ก็ดูเหมือนว่าความสะดวกสบายของยุคคอมพิวเตอร์ ก็ได้ส่งผลให้ทกั ษะบางอย่างที่
เคยมีความสาคัญได้ถูกละเลยไป ดังประเด็นต่อไปนี้
8.1.1. ความรู้ ท่วมหัวเอาตัวไม่ รอด
เราอาจสู ญเสี ยปั ญญาในท่ามกลางความรู ้มหาศาล หากเรางมอยู่ในมหาสมุทรแห่ งความรู ้
แต่ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ เหมือนอย่างคาพังเพยที่วา่ “ความรู ้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด” เรื่ อง
นั้นก็รู้ เรื่ องนี้ ก็รู้ แต่ไม่สามารถพลิกแพลงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์หรื อแก้ปัญหาที่พบเจอ
เฉพาะหน้าได้
อีกประการหนึ่งก็คือความรู ้ที่ปรากฏจากหลายแหล่งอาจขัดแย้งกันเอง และต่างก็ดูมีเหตุผล
น่ าเชื่ อถื อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางการแพทย์และสุ ขภาพ จนไม่สามารถพิจารณาตัดสิ นได้วา่
ควรจะยึดถือหรื อปฏิบตั ิตามแหล่งข้อมูลใด
ในยุคสารสนเทศและอิ นเทอร์ เน็ ตที่มีขอ้ มู ลมากมายมหาศาลที่ใครก็ได้สามารถเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บนี้ เราไม่สามารถเชื่ อถือข้อมูลส่ วนใหญ่ได้ ข้อมูลที่คน้ พบในเว็บอาจไม่แม่นยา
มีขอ้ ผิดพลาด บิดเบือน ล้าสมัย หรื อไร้สาระ
ในปั จจุบนั นักการตลาดและฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ต่างก็เผยแพร่ โฆษณาตามบล็อก
เว็บ ไซต์สั ง คมออนไลน์ และแหล่ ง ดาวน์ โ หลดวิ ดี โ อต่ า ง ๆ นอกจากนี้ คนทัว่ ไปก็ ส ามารถมี
เว็บไซต์ของตนเองและเผยแพร่ สิ่งที่ ตอ้ งการบอกเล่าแสดงความคิ ดเห็ นหรื อผลงานได้เอง บ้างก็
เสนอข่าวที่น่าสนใจและให้ความรู ้ บ้างก็มีสาระ บ้างก็ไร้สาระ บ้างก็เป็ นการนิ นทาว่าร้ายหรื อการ
วิพากษ์วิจารณ์ ผูอ้ ื่นให้เสี ยหาย บ้างก็เป็ นเรื่ องจริ ง บ้างก็เป็ นเรื่ องแต่ง บ้างก็เป็ นความคิดเห็ นแต่
เพียงฝ่ ายเดี ยว โดยธรรมชาติของบล็อกหรื อเว็บไซต์สังคมออนไลน์เอื้ อให้ผูเ้ ขียนบล็อกสามารถ
เผยแพร่ ความคิดเห็นปั จจุบนั หรื อตอบโต้ได้อย่างทันควันโดยไม่ตอ้ งใช้เวลาพิจารณากลัน่ กรองหรื อ
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ตรวจสอบความจริ ง ทั้งยังเป็ นการแสดงความคิดเห็นไปตามอารมณ์มากกว่าที่จะมีวตั ถุประสงค์ที่
ชัดเจนและสร้างสรรค์
ในขณะที่ผทู ้ ่องเว็บยินดีที่มีขอ้ มูลมากมายมหาศาลและเข้าถึงได้ง่ายในเว็บ แต่หลายคนอาจ
พบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็ นเสมือนกองขยะขนาดมหึ มาซึ่ งเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่แม่นยา เป็ นความเห็น
ของผูท้ ี่ไม่ใช่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ โดยตรง หรื อไม่ทราบชัดถึ งวัตถุ ประสงค์และความเป็ นมา
การขาดผูค้ วบคุมและกลัน่ กรองข้อมูลบนเว็บก่อให้เกิดปั ญหานานาประการ
เสิ ร์จเอ็นจินเข้ามาแทนที่บรรณารักษ์ ในการจัดเตรี ยมดัชนี หรื อสารบัญบทความหรื อสื่ อ
ต่าง ๆ ทั้งสื่ อประสมและสื่ อทัว่ ไป แต่เสิ ร์จเอ็นจินมักจัดอันดับหน้าเว็บต่าง ๆ ตามความนิ ยม ไม่ใช่
ตามการประเมินคุณค่าหรื อเนื้อหาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้งยังให้ความสาคัญแก่เนื้อหาที่จ่ายค่าธรรมเนี ยม
มากกว่าเนื้ อหาอื่น ๆ โดยนาเสนอเป็ นรายการลาดับต้นๆ มีความพยายามจากหลายฝ่ ายโดยเฉพาะ
ธุ รกิ จต่าง ๆ ที่จะลวงอัลกอริ ทึมการจัดอันดับเว็บของเสิ ร์จเอ็นจิน เช่ น การรวมวลี ต่าง ๆ อยู่ในคา
สาคัญที่เสิ ร์จเอ็นจินค้นหา หรื อใช้โปรแกรมวนเรี ยกดูเว็บของตนจากตาแหน่งที่อยูไ่ อพีต่าง ๆ เป็ น
ระยะๆเพื่อเพิ่มการจัดอันดับความนิยมในเสิ ร์จเอ็นจิน เป็ นต้น
8.1.1.1. สารานุกรมออนไลน์
วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็ นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่และฟรี ซ่ ึ งเป็ นที่นิยมทัว่ โลก ไม่มี
โฆษณา และเขียนโดยอาสาสมัคร แต่เราไม่อาจเชื่ อถื อได้ว่าเนื้ อหาจะมีคุณภาพ แม่นยา เป็ นจริ ง
และเชื่ อถื อได้ เนื่ องจากการแก้ไ ขบทความกระท าได้โดยใครก็ ไ ด้ และไม่ มี บ รรณาธิ ก ารที่ จ ะ
คัดเลื อกจัดอันดับเนื้ อหาที่ เขี ยนดี หรื อค้นคว้ามาอย่างดี การไม่แสดงรายชื่ อผูเ้ ขี ยนทาให้ผูเ้ ขี ย น
สามารถเขียนอะไรก็ได้โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะได้รับผลกระทบใด ๆ การนาข้อมูลผิดๆหรื อข้อมู ล
หลอกลวงออกไปจากเว็บต้องใช้ความพยายามอย่างสม่าเสมอ และเมื่อได้มีการเผยแพร่ ทางเว็บแล้ว
ข้อมูลก็จะถูกสาเนาให้แพร่ หลายออกไปได้โดยง่าย ยากที่จะตามลบทิง้ ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบางบทความจะมีขอ้ ผิดพลาด เป็ นงานเขียนแย่ๆ และมีการบิดเบื อน
ข้อมูลโดยตั้งใจดังที่กล่าวมาแล้ว แต่บทความส่ วนใหญ่ของวิกิพีเดี ยมักมีคุณค่าและมีคุณภาพสู ง
แม้วา่ ใครก็ได้จะสามารถเขียนและแก้ไขบทความของวิกิพีเดียได้ แต่คนส่ วนใหญ่ไม่กระทาดังนั้น
มีเพียงคนเป็ นจานวนหลักพันเท่านั้นที่กระทาดังกล่าว ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ และเชี่ ยวชาญ
ในเรื่ องที่ เขี ย นนั้น ๆ และปรั บปรุ งแก้ไขบทความดังกล่ าวสม่ า เสมอเมื่ อมี เนื้ อหาหรื อเรื่ องราว
เพิ่ ม เติ ม นอกจากนี้ วิกิ พี เดี ย ยัง เก็ บ บันทึ ก บทความรุ่ นเก่ า ๆไว้ หากมี ใ ครกลั่นแกล้งใส่ ข ้อมู ลที่
บิดเบือน ก็อาจนาบทความเก่ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยง่าย
ผูใ้ ช้งานควรเรี ยนรู ้ ถึงผลข้างเคียงและจุดอ่อนของนวัตกรรมใหม่ ในทานองเดี ยวกัน ใน
กรณี ของวิกิพีเดีย เราควรเรี ยนรู ้วา่ ไม่ทุกบทความในวิกิพีเดียจะมีคุณภาพเป็ นที่น่าเชื่ อถือ เราอาจใช้
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วิกิพีเดี ยเป็ นพื้นฐานในการทาความเข้าใจในสิ่ งที่คน้ หา แต่ตอ้ งไม่ลืมที่จะตรวจสอบเพิ่มเติ มจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่ อถือได้ เช่น บทความทางวิชาการ หรื อเนื้ อหาที่เขียนโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขานั้น ๆ
เป็ นต้น
นอกเหนื อจาก วิกิพีเดี ยแล้ว ยังมีความพยายามที่จะสร้างสารานุ กรมออนไลน์ที่เชื่ อถือได้
ซึ่ งเปิ ดเผยรายชื่อบรรณาธิ การและผูเ้ ขียนที่เป็ นผูร้ ู ้หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยเว็บมีชื่อว่าซิ ติ
เซ็นเดียม (Citizendium) แต่ไม่ประสบผลสาเร็ จนัก เนื่ องจากจานวนสมาชิ กที่เข้าไปแก้ไขบทความ
มีไม่มากนัก ทั้งยังมีปัญหาในเรื่ องเงินทุนสนับสนุนอีกด้วย
8.1.1.2. ถามคอมพิวเตอร์
หลายคนค้นหาคาตอบหรื อถามคาถามหลากหลายประเภทต่อคอมพิวเตอร์ ในเว็บยาฮูและกู
เกิล ไม่วา่ จะเป็ นการทาอาหาร การเรี ยน การแต่งตัว สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง และประเด็นทาง
สังคม เศรษฐกิ จ และการเมืองต่าง ๆ หลายคาตอบอาจไม่ตรงประเด็น ไม่ใช่ ความจริ ง เป็ นความ
คิดเห็นฝ่ ายเดียว หรื อไม่มีมูลความจริ ง ผูถ้ ามเป็ นฝ่ ายเลือกตัดสิ นใจว่าจะใช้คาตอบใด
บางเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับการแพทย์สนับสนุ นให้สาธารณชนให้คะแนนหรื อจัดอันดับ
แพทย์ โรงพยาบาล และการรั ก ษา แต่ ไ ม่ ทุ ก คนที่ เ ข้า ร่ วมลงคะแนน ความเห็ นที่ ไ ด้อาจไม่ ใ ช่
ความเห็นของคนส่ วนมาก
ในเว็บเต็มไปด้วยสู ตรการรักษาโรคต่าง ๆ และการโฆษณาชวนเชื่ อ หนังสื อหรื อบทความ
ที่ เ ขี ย นแย่แ ละไม่ ถู ก ต้อ ง สื่ อ ประสมต่ า ง ๆ ที่ ห ลากหลายรู ป แบบ ทั้ง งานลอกเลี ย นแบบ และ
ประวัติศาสตร์ ที่บิดเบือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาพยนตร์ หรื อสารคดีที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง
หรื อเพื่อจุดประสงค์ทางการการเมืองมักนาเสนอมุมมองที่บิดเบี้ยวผิดแผกไปจากความเป็ นจริ ง
สิ่ งเหล่ านี้ ไม่ใช่ เรื่ องใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อประเภทใด ความคลาดเคลื่ อน ไม่แม่นยา ไม่
น่าเชื่ อถือ แบ่งฝ่ าย เข้าข้างตัวเอง และการคัดลอกความคิด ย่อมเกิดขึ้นได้ในการสื่ อสารของมนุ ษย์
ไม่วา่ ในยุคสมัยไหน แต่ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกขยายให้แพร่ กระจายมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บ
เสิ ร์จเอ็นจิ นและบริ ก ารจัดอันดับเว็บ หรื อบล็ อกต่ า ง ๆ มัก จัดล าดับ เว็บ หรื อบล็อกตาม
จานวนผูเ้ ยีย่ มชมไม่ใช่ตามคุณภาพ ความนิยมไม่ได้ระบุค่าความจริ งหรื อคุณภาพของเว็บหรื อบล็อก
เพื่อความมัน่ ใจเราสามารถเลื อกที่จะอ่านเฉพาะบล็อกหรื อเว็บที่เขียนโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อที่ได้รับ
การแนะนาจากเพื่อนหรื อบุคคลที่เราเชื่ อถือ หรื อเว็บไซต์ที่ได้รับคาแนะนาจากแหล่งประเมินต่าง ๆ
อีกประการหนึ่ง คือการพิจารณาว่าผูส้ นับสนุนให้ทุนในการเผยแพร่ เนื้ อหานั้น ๆ เป็ นใครก็จะทราบ
ว่าเนื้ อหานั้นเข้าข้างฝ่ ายใดหรื อไม่ ในที่สุดแล้ว เราจะต้องอ้างอิงจากเว็บไซต์ ผูต้ รวจสอบ การจัด
อันดับ บรรณาธิ การ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อแหล่งอื่น ๆ ที่เราเชื่ อถือประกอบการพิจารณาว่าเนื้ อหาต่าง ๆ
เป็ นที่ น่าเชื่ อถื อหรื อไม่ เราควรตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนและพิจารณาอย่างรอบคอบก่ อนที่ จะเชื่ อ
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แหล่งข้อมูลใด เราสามารถพัฒนาทักษะในการประเมินความน่าเชื่ อถือของเนื้ อหาต่าง ๆ ที่ปรากฏ
บนเว็บได้เหมือนกับที่เราเรี ยนรู ้และรับทราบถึงกลโกงหรื อการหลอกลวงต่าง ๆ
หลายคนเป็ นกั ง วลว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งหรื อไม่ เ หมาะสมในเว็ บ อาจท าร้ า ยผู ้ ที่
รู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ และควรจะมีใครทาอะไรเพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลดังกล่าวปรากฏในเว็บ แต่ผูท้ ี่
สนับสนุนสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออกก็คดั ค้านการควบคุมสื่ ออย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานของรัฐ
แรงผลักดันพื้นฐานทางสังคมและกฎหมาย เช่ น พ่อแม่ ครู คนที่ใส่ ใจสังคม การแข่งขัน
ทางการค้า เสรี ภาพในการแสดงออก กฎหมายอาญา เป็ นต้น มีส่วนช่ วยในการนาเสนอ วิจารณ์
ตอบโต้ เสนอมุมมองใหม่ และแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลออนไลน์
ผูท้ ี่รับผิดชอบเว็บไม่วา่ จะเป็ นผูใ้ ห้ทุนสนับสนุ นหรื อผูด้ ูแลเนื้ อหาของเว็บควรแสดงความ
รับผิดชอบใส่ ใจดูแลให้ขอ้ มูลที่ตนนาเสนอมีความถูกต้องแม่นยา เว็บควรมีกลไกในการตรวจสอบ
เนื้ อหาและคัดกรองข้อมูลที่เป็ นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อของเว็บที่มีความเสี่ ยงหรื อมี
ผูใ้ ช้จานวนมากเข้ามาเผยแพร่ ขอ้ มูล เว็บไซต์ควรแยกแยะให้ปรากฏชัดเจนว่าส่ วนใดเป็ นข้อมูลที่
เผยแพร่ โดยผูใ้ ช้และได้รับการตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้วหรื อไม่ สาหรับเว็บไซต์ที่แสดง
เนื้ อหาตามการจัดอันดับ หรื อการลงคะแนนเสี ยงควรป้ องกันกลไกจากภายนอกที่ จะเข้า มาเพิ่ ม
คะแนนความนิยมให้แก่เนื้ อหาหนึ่ง ๆ เช่น ควรจากัดการลงคะแนนเสี ยงให้เหลือเพียงหนึ่งเสี ยงต่อ
หนึ่งที่อยูไ่ อพี เป็ นต้น
8.1.2. ทักษะในการคิด เขียน และตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อวิธีการกระทาสิ่ งต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ ก็เหมือนกับเครื่ องมือชนิ ด
อื่น ๆ ที่ช่วยให้การทางานต่าง ๆ ง่ายขึ้นและแทนที่ทกั ษะที่เคยเป็ นสิ่ งจาเป็ นก่อนหน้าที่จะมีการผลิต
เครื่ องมือนั้น ๆ
คอมพิ วเตอร์ ส ามารถตรวจสอบการสะกดค าในเอกสารได้อย่า งรวดเร็ วกว่า มนุ ษ ย์ แต่
โปรแกรมตรวจสอบได้เฉพาะคาที่มีอยูใ่ นพจนานุกรมเท่านั้น แต่ไม่รู้จกั คาที่ไม่มีอยูใ่ นพจนานุ กรม
เช่ น ค าแสลง หรื อ ค าทับ ศัพ ท์ภ าษาต่ า งประเทศ เป็ นต้น นอกจากนี้ โปรแกรมยัง ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบไวยากรณ์ซ่ ึ งเป็ นงานที่ซบั ซ้อนได้อย่างสมบูรณ์
เครื่ องมือออกแบบเว็บและพิมพ์งานทาให้หลายคนมุ่งเน้นการจัดทาหน้าเว็บหรื อรู ปเล่ ม
การเลือกตัวอักษร และภาพกราฟฟิ ก โดยละเลยที่จะวางแนวทางการนาเสนอเนื้ อหาให้กระชับและ
ตรงประเด็น ความถูกต้องของข้อมูล และไวยากรณ์ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ตอ้ งใช้สมอง ความสะดวกในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ทาให้คนขี้เกี ยจคิ ดเพราะไม่จาเป็ นต้องคิด ทาให้คนสู ญเสี ยทักษะในการคิ ดและ
เขียน ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหาตามมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ ให้
ใช้งาน
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การสู ญเสี ยทักษะต่าง ๆ อาจเป็ นผลข้างเคี ยงที่ ไม่ได้ต้ งั ใจของเทคโนโลยี แต่โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2000 และรุ่ นหลังๆได้ตดั ทอนศัพท์บางคาออกไปจากพจนานุกรมคาเหมือนโดย
ตั้ง ใจ ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ดการวิพ ากษ์วิ จารณ์ เป็ นอย่า งมาก ผูท้ ี่ ใ ช้ง านโปรแกรมดัง กล่ า วมัก ไม่ ไ ด้ใ ช้
พจนานุกรมอื่น ๆ อ้างอิงร่ วมด้วย ทาให้ไม่มีโอกาสเลือกใช้ศพั ท์ที่ขาดหายไปเหล่านั้น (2)
ปั ญหาการสู ญเสี ยทักษะเนื่ องจากเทคโนโลยีเกิ ดขึ้นในหลายยุคสมัย เมื่ อมี การประดิ ษฐ์
ตัวอักษรเขียนขึ้น ทักษะในการจาและการพูดของคนบางกลุ่มก็ลดลงและทาให้หลายคนแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างปั ญญากับความรู ้ ออกจากกันได้ยาก ด้วยลักษณะของการอ่านและการเขียน
การนาเสนอเนื้ อหามักเป็ นแบบข้างเดี ยว มี แบบแผนตายตัว เพระไม่มีการสนทนา ไม่มีการถาม
คาถาม การโต้แย้ง และการสรุ ป
การสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนื่ องจากเทคโนโลยีเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและมีคุณค่า
ช่ ว ยให้ เ ราเข้า ใจพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์แ ละพัฒ นาการของสั ง คม การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ที่ มี
ความสาคัญในเชิ งที่เกี่ยวข้องกับทักษะต่าง ๆ ไม่แน่วา่ ว่าจะเลวร้ายเสมอไป ทักษะใหม่ที่ถูกมองว่า
ดีกว่าทดแทนทักษะเก่าเหมือนกับที่เทคโนโลยีใหม่ทดแทนเทคโนโลยีเก่าและเครื่ องมือใหม่ที่ดีกว่า
ทดแทนเครื่ องมือเก่า
แม้ว่า คนในปั จ จุ บ ัน ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ไ ด้พ ฒ
ั นาทัก ษะความจ าเป็ นเลิ ศ เหมื อ นกับ คนใน
สมัยก่อน แต่ทกั ษะนี้ ก็ไม่ได้สูญหายไปและสามารถพัฒนาได้ในคนที่ตอ้ งการใช้มนั เช่นในกรณี ที่
นักแสดงละครเวทีตอ้ งท่องบทและแสดงบนเวที ต่อเนื่ องเป็ นเวลากว่าสองชั่วโมง พระสงฆ์สวด
มนต์บทต่าง ๆ เป็ นเวลานาน เป็ นต้น
ในภาษาเขียนที่ซบั ซ้อน เช่น ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น หลายคนกังวลว่าทักษะในการเขียน
จะหายไปเมื่อโปรแกรมประมวลผลคาเข้ามาแทนที่การเขียนด้วยมือ แต่บางคนก็เห็นว่าโปรแกรม
ช่วยให้คนเรี ยนรู ้ภาษาและคาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ทักษะการเขียนด้วยมือไม่ได้หายไป เพียงแต่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีวธิ ี การที่ดีกว่าและการเขียนด้วยมือช่วยให้การพูดมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ. 2000 นักวิจารณ์บางคนมีความเห็นว่าคอมพิวเตอร์ เน้นการคิด
ในเชิงตัวเลข ปริ มาณ และข้อมูลมากเกินไป ไม่ส่งเสริ มด้านคุณค่าและการพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ และ
ไม่ส่งเสริ มให้มีการอภิปรายร่ วมกันหรื อการโต้แย้งประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนา การนาเสนอโดย
คอมพิวเตอร์ มกั เน้นกราฟหรื อตารางที่สวยหรู ซ่ ึ งมาจากการคานวณที่ซบั ซ้อน แต่ไม่เน้นเรื่ องความ
ถูกต้องและความหมายของข้อมูลและจุดประสงค์ของการนาเสนอ (2)
เว็บก็พบกับปั ญหาดังกล่าวเช่ นกัน แต่เทคโนโลยีการสื่ อสารสองทางก็ส่งเสริ มให้เกิ ดการ
สื่ อสารกันมากขึ้น ผูค้ นสามารถอ่านบล็อกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ใน
บล็อกได้แบบออนไลน์ แต่เราอาจพบได้ท้ งั บล็อกที่ มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ ในเชิ งลึ กหรื อบล็ อกที่
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กล่ า วถึ ง ประเด็ น ต่ า ง ๆ อย่า งเลื่ อ นลอยผิ ว เผิ น ข้อ มู ล ที่ ม ากมายบนเว็บ อาจเป็ นเพี ย งความรู ้ ที่
ปราศจากปั ญญา เทคโนโลยีเว็บ ส่ งเสริ ม การท่ องเว็บ ค้นหาเรื่ องราวต่ า ง ๆ โดยปราศจากการ
ประเมิน การอ่านสรุ ปความหรื อเกร็ ดต่าง ๆ ในเว็บเริ่ มแทนที่การอ่านหนังสื อหรื อบทความยาวๆ
ในยุคที่ขอ้ มูลกระจายอยู่ทวั่ ไปนี้ ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ และเว็บพึงตระหนักถึ งแนวโน้มที่ จะ
เน้นข้อมูลมากกว่าการวิเคราะห์และเน้นเรื่ องราวมากกว่าความเข้าใจและการประเมินค่า หลายคน
แยกไม่ออกว่าการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทารายงานไม่ได้หมายความถึ งการคัดลอกและตัด
แปะเนื้ อหาจากเว็บ ไซต์ต่า ง ๆ แต่ เป็ นการท าการวิจยั กลั่นกรอง และนาเสนอจากความเข้าใจ
รวมถึ ง ความสามารถในการวิเ คราะห์ อภิ ป ราย และสรุ ป ความ การรั บ ข้อ มู ล แต่ ฝ่ ายเดี ย วโดย
ปราศจากวิจารณญาณเป็ นการกระทาที่พึงหลีกเลี่ยง
8.1.2.1. การปล่อยความรับผิดชอบให้ กบั คอมพิวเตอร์
คนส่ วนใหญ่ ม กั จะยินดี ที่ จะปล่ อยให้คอมพิวเตอร์ คิ ดแทนที่ จะคิ ดเอง การปล่ อยความ
รับผิดชอบที่จะคิดตัดสิ นใจหรื อสงสัยอย่างมีเหตุผล มีผลที่น่าเป็ นห่ วงตามมา หลายธุ รกิจตัดสิ นใจ
เกี่ ยวกับการอนุ มตั ิให้สินเชื่ อและนโยบายประกันโดยใช้ซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ความเสี่ ยง โรงเรี ยน
ตัดสิ นความก้าวหน้าของนักเรี ยนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ตดั เกรด หน่ วยงานต่าง ๆ พิจารณาความดี
ความชอบและเลื่อนขั้นของพนักงานโดยพิจารณาจากภาระงานเชิงปริ มาณ เป็ นต้น ในบางครั้ง การ
ตัดสิ นใจอาจผิดพลาดได้เนื่องจากการละเลยข้อผิดพลาดหรื อข้อจากัดต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
และการให้คุณค่าในเชิงปริ มาณมากกว่าเชิงคุณภาพที่วดั ได้ยาก
บางครั้งการพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ มากกว่าการตัดสิ นใจของมนุ ษย์ เป็ นกลยุทธในการ
บริ หารจัดการองค์ก รที่ จ ะสร้ า งความกดดันให้ก ับ พนัก งานเพื่ อให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามการวิ นิจ ฉัย ของ
คอมพิวเตอร์หรื อเพื่อสร้างความเป็ นองค์กรตามแนวคิดของผูบ้ ริ หาร
ในระบบราชการที่ ผูต้ ดั สิ นใจเกรงผลความรั บ ผิดชอบที่ ตามมาจากการตัดสิ นใจนั้น ผู ้
ตัดสิ นใจมีแนวโน้มที่จะยอมรับตามรายงานของคอมพิวเตอร์ มากกว่าที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมหรื อ
ตัดสิ นใจไปในทางอื่นโดยมักรู ้สึกว่าความเสี่ ยงลดลงหากปฏิบตั ิตามที่คอมพิวเตอร์ แนะนา
ในปั จจุบนั มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยแนะนาแพทย์ถึงแนวทางการรักษาผูป้ ่ วย แต่ใน
สาขาที่มีความซับซ้อน เช่ น การแพทย์ ระบบคอมพิวเตอร์ อาจให้ขอ้ มูลและแนวคิดประกอบการ
ตัดสิ นใจได้ แต่ อาจไม่ ดี ห รื อ ครอบคลุ ม เพี ย งพอที่ จะทดแทนการตัดสิ นใจของผู เ้ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์
อย่า งไรก็ ตาม ความรั บ ผิด ชอบยัง คงเป็ นของผูท้ ี่ มี อานาจตัดสิ นใจในเรื่ องต่ าง ๆ ผูท้ ี่ มี
อานาจตัดสิ นใจไม่สามารถกล่าวโทษการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมื ออื่ น ๆ เพื่อบดบัง
ความรับผิดชอบของตนเองได้

390

8.1.2.2. โมเดลคอมพิวเตอร์
การท านายหรื อการพยากรณ์ ต่ า ง ๆ โดยคอมพิ ว เตอร์ มี พ้ื น ฐานมาจากโมเดลทาง
คณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล และสมการเพื่ อ ที่ จ ะบรรยายหรื อ จ าลองพฤติ ก รรมหรื อ
คุณลักษณะของสิ่ งที่กาลังศึกษา โมเดลและการจาลองส่ วนใหญ่ใช้ขอ้ มูลจานวนมาก เราใช้โมเดล
และแบบจาลองคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาระบบต่าง ๆ มากมาย เช่ น การออกแบบรถ อาคาร หรื อ
เขื่อน การวิเคราะห์เศรษฐกิ จ การวิเคราะห์จานวนประชากรในอนาคต การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
รายได้ของรัฐบาลจากการลดหรื อเพิ่มภาษี เป็ นต้น
โมเดลและการจาลองคอมพิวเตอร์ ช่วยในการฝึ กอบรมต่าง ๆ เช่น การใช้เครื่ องมือใหม่ ๆ
การขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะเครื่ องบินหรื อเรื อดาน้ า เป็ นต้น เราสามารถจาลองและตรวจสอบ
ความเป็ นไปได้และเปรี ยบเทียบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการออกแบบระบบหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ
หรื อการปรับใช้นโยบายที่แตกต่าง โดยไม่ตอ้ งสิ้ นเปลืองทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ
จริ ง ลดความเสี่ ยง ช่วยให้ตดั สิ นใจได้ดีข้ ึน ทาให้ทราบถึงแนวโน้มต่าง ๆ และสามารถวางแผนเผือ่
อนาคตได้ดีกว่าเดิม ซึ่ งมีประโยชน์อย่างมากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม โมเดลและการจาลองคอมพิวเตอร์ ยงั คงไม่สามารถเทียบได้กบั ระบบจริ งทุก
ประการเนื่องจากพิจารณาเฉพาะปั จจัยและตัวแปรหลักซึ่ งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าระบบจริ ง โมเดล
เป็ นการนาเสนอระบบจริ งอย่างง่าย โมเดลคอมพิวเตอร์ ไม่รวมทุกปั จจัยหรื อทุกเงื่อนไขที่อาจส่ งผล
กระทบต่อผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่ น โมเดลยานพาหนะไม่ได้รวมเครื่ องจักรกลหรื อเครื่ องยนต์ซ่ ึ งการ
ท างานขึ้ นอยู่ก ับ ปั จจัย ภายนอกอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น สิ่ ง แวดล้อม นอกจากนี้ สมการที่ ใ ช้จาลอง
พฤติกรรมก็เป็ นสมการอย่างง่ายเมื่อเทียบกับระบบจริ งซึ่ งซับซ้อนและมีตวั แปรไม่ทราบค่า เช่น ใน
การคานวณการตกของวัตถุ เราใช้สมการอย่างง่ายที่มีตวั แปรเพียงระยะทางและแรงโน้มถ่วงของ
วัตถุ แต่ในความเป็ นจริ ง ลมก็มีผลต่อการเคลื่ อนที่ ข องวัตถุ ซึ่ งความเร็ วลมในแต่ละช่ วงเวลาก็
แตกต่างกัน เป็ นต้น
โมเดลทางกายภาพมัก ปรั บ ที่ ข นาดให้ เ ล็ ก ลงหรื อ ใหญ่ ก ว่ า ของจริ ง เช่ น โมเดลของ
เครื่ องบิ นหรื ออาคาร โมเดลของโมเลกุล เป็ นต้น ความแตกต่างเพิ่ม เติ มในกรณี ข องโมเดลเชิ ง
คอมพิวเตอร์ คือเวลา การประมวลผลของโมเดลคอมพิวเตอร์ อาจช้าหรื อเร็ วกว่าในระบบจริ งก็ได้
แล้วแต่ความซับซ้อนและความยากง่าย
โมเดลคอมพิ ว เตอร์ ต่า ง ๆ มี คุ ณภาพ ความน่ า เชื่ อถื อ ความไม่ แน่ น อน และจุ ด อ่ อ นที่
แตกต่างกันมาก เป็ นหน้าที่ และความรั บผิดชอบของผูอ้ อกแบบและพัฒนาโมเดลที่ จะนาเสนอ
ความสามารถ ข้อจากัด และผลกระทบของโมเดลอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา
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การที่โมเดลจะมีความแม่นยาและเป็ นประโยชน์หรื อไม่ ผูอ้ อกแบบและพัฒนาจาเป็ นต้อง
เข้าใจระบบ ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของวัตถุ ที่ตอ้ งการทาโมเดล ความใกล้เคียง
ของสมมติฐานและปั จจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาโมเดล ปั จจัยที่ทาให้โมเดลไม่แม่นยาประกอบด้วย
ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้คานวณ เหตุผลทางการเมือง
และทางเทคนิ คต่าง ๆ เป็ นการยากที่จะแจกแจงตัวแปรต่าง ๆ เพื่อนาเสนอคุณค่าและทางเลือกใน
โมเดลหรื อการจาลองระบบจริ งหนึ่ ง ๆ ให้ครบถ้วน ในการตัดสิ นใจของมนุ ษย์ เรามักพิจารณา
ปั จจัย ภายนอกอื่ น ๆ เช่ น ความสะดวกสบาย ค่ า ใช้จ่า ย และอันตรายต่ อสุ ข ภาพ ซึ่ ง อาจไม่ ไ ด้
นาเสนออยูใ่ นโมเดล
1)
กรณีการพยากรณ์ผลกระทบของสึ นามิ
ในการพยากรณ์ผลกระทบของสึ นามิที่จะมีต่อพื้นที่หนึ่ ง ๆ เราอาจคานวณจากสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งนาเสนอโมเดลของคลื่นอย่างง่าย โดยโมเดลจาลองอาจตั้งสมมติฐานอย่างง่ายว่าคลื่น
มีความยาวคลื่นเท่ากันทุกคลื่นและมาจากทิศทางเดียวกัน ใต้ทะเลไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ หรื อความ
ลึกของหาดหรื ออ่าวสม่าเสมอกันไปตลอด ซึ่ งสมมติฐานอย่างง่ายนี้ ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
ซึ่ งทาให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ งได้มาก ความละเอียดของฐานข้อมูลภูมิประเทศ
ของพื้นที่น้ นั ๆ ก็มีส่วนต่อผลการทานาย การที่จะเก็บข้อมูลให้ได้ความละเอียดเพียงพอเป็ นเรื่ อง
ยากและใช้เนื้อที่ก็บข้อมูลจานวนมหาศาลซึ่ งทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่สม่าเสมอและคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้เช่น พายุ เป็ นต้น
2)
กรณีการวิเคราะห์ การชนของรถยนต์
ในโมเดลวิ เ คราะห์ ก ารชนของรถยนต์ใ ช้ เ ทคนิ ค การแบ่ ง โครงสร้ า งตัว ถัง ของรถใน
รู ป แบบกริ ด (Grid) ซึ่ งประกอบด้ว ยโครงข่ า ยของวัส ดุ ชิ้ น เล็ ก ๆจ านวนหลายชิ้ น ประกอบกัน
ชิ้ นส่ วนเหล่านี้ ประกอบด้วยคุ ณสมบัติต่าง ๆ เช่ น ความหนาแน่ น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นที่
แตกต่างกันไป เพื่อศึกษาผลกระทบต่อโครงสร้างของรถในการพุ่งเข้าชนสิ่ งกีดขวาง วิศวกรตั้งค่า
เริ่ มต้นเพื่อปรับความเร็ วการพุ่งชน โปรแกรมคานวณค่าความเร่ ง แรงกระทบ และระยะจากัดที่แต่
ละจุด ความเค้น ความเครี ยด และทาซ้ าการคานวณเพื่อแสดงความเปลี่ ยนแปลงเมื่ อเวลาผ่า นไป
อย่างช้าๆ โปรแกรมเช่นนี้ใช้สมรรถนะการคานวณของคอมพิวเตอร์ อย่างเต็มกาลัง
ในการออกแบบรถรุ่ นใหม่ วิศวกรสามารถปรับความหนาบางของเหล็ก กระจก อลูมิเนียม
พลาสติก หรื อวัสดุประกอบรถยนต์อื่น ๆ ในโมเดลจาลองและวิเคราะห์ผลกระทบได้โ ดยไม่ตอ้ ง
สร้างรถตัวอย่างขึ้นมา เนื่องจากการทดสอบการชนของรถยนต์ดว้ ยรถจริ งมักมีราคาแพงมาก แต่เรา
จะเชื่อถือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้มากน้อยเพียงใด ผูอ้ อกแบบมีความเข้าใจในลักษณะเชิงฟิ สิ กส์
ความแม่นยา และความสมบูรณ์ของข้อมูลมากน้อยเพียงใด
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วิศวกรเชื่อว่าแม้มีโปรแกรมวิเคราะห์การชนแล้ว แต่การทดสอบการชนของรถยนต์ก็ยงั คง
มีความสาคัญอยู่ ไม่ควรยกเลิก โปรแกรมวิเคราะห์การชนเป็ นเครื่ องมือในการออกแบบที่ช่วยให้
ปรับปรุ งเพิ่มความปลอดภัยให้กบั รถยนต์ได้โดยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา การทดสอบการชนด้วย
รถจริ งเป็ นการยืนยันความปลอดภัยในครั้งสุ ดท้าย
โปรแกรมวิเคราะห์การชนยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในกรณี อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ความ
เสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับยานพาหนะประเภทอื่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
3)
กรณีการพยากรณ์อากาศ
โมเดลพยากรณ์อากาศคานวณตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิคการแบ่งโครงข่ายของท้องที่
ที่จะพยากรณ์ ในรู ปแบบกริ ด (Grid) จานวนหลายชิ้ นประกอบกันในลักษณะเดี ย วกันกับ โมเดล
วิเคราะห์การชน ครอบคลุ มพื้นโลก ชั้นบรรยากาศ และมหาสมุทร นอกจากนี้ ยังมีสมการจาลอง
ความกดอากาศ อุณหภูมิ พลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบ พลังงานสะท้อนจากผิวโลก ความเร็ วและ
ทิศทางลม ความชื้ น กระแสน้ าในมหาสมุทร เป็ นต้น แม้ดูเหมือนว่าจะมีตวั แปรหรื อปั จจัยที่ใช้ใน
การคานวณมากมาย แต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุมปั จจัยทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ โมเดลของเมฆและทะเล
ซึ่ งมีความสาคัญต่อสภาพอากาศมาก แต่ก็ยงั ไม่สามาถนาเสนอได้อย่างเหมาะสม การพยากรณ์จึง
ยัง คงไม่ แ ม่ น ย าเท่ า ที่ ค วร การใช้ข ้อ มู ล เก่ า มาเป็ นพื้ น ฐานในการค านวณก็ อ าจท าให้ไ ด้ผ ลไม่
สอดคล้องกับสภาพอากาศจริ งนักโดยเฉพาะในยุคโลกร้อน (Global Warming) นี้
โมเดลพยากรณ์อากาศในปั จจุบนั มีรายละเอียดและความซับซ้อนมาก สามารถปรับเปลี่ยน
ชุ ดข้อมูลและสมมติฐานได้หลากหลาย สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ที่ เพิ่มขึ้ นโดยเฉพาะในด้า น
ความเร็ วและการคานวณอีกทั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลมีความจุขอ้ มูลเพิ่มมากขึ้นทาให้สามารถใช้กริ ดที่
ละเอียดและพยากรณ์ได้แม่นยาขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์อากาศนั้นยังคงเป็ นเรื่ องที่ละเอียด
ซับซ้อน แม้คอมพิวเตอร์ ที่มีสมรรถนะสู งสุ ดของยุคนี้ก็ยงั ไม่อาจนาเสนอโมเดลที่สมบูรณ์ได้
4)
กรณีปัญหาโลกร้ อน
ต่ อ กรณี ปั ญ หาโลกร้ อ นที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ค นสนใจ ภาพยนตร์ นิ ย ายวิ ท ยาศาสตร์ ห ลายเรื่ อ ง
พยายามขยายภาพผลร้ ายที่จะเกิ ดขึ้นให้ดูใหญ่โตและเป็ นที่สนใจและติดตาของสาธารณชน เพื่อ
ปลุกเร้าให้เกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลงความคิดและการดาเนินชีวิต แต่ในทางกลับกันการขยาย
ภาพเกินจริ งอาจทาให้เกิดการตอบสนองที่เกินสมควรและปฏิกิริยาที่ไม่สร้างสรรค์ หากเราต้องการ
ที่จะแก้ปัญหาจริ งๆ เราควรระบุปัญหาให้ชดั เจนและถูกต้องแทนที่จะกระตุน้ ให้เกิดความหวาดกลัว
8.2. ประเด็นทางสั งคม
การมีอยูข่ องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตส่ งผลกระทบต่อสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้
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8.2.1. การปลีกตัวออกจากสั งคม
หลายคนใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลาหลายชัว่ โมงแทนที่ จะใช้ไปกับครอบครั วและ
เพื่อน เยาวชนอยูท่ ี่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จนกระทัง่ เช้า เล่นเกม ท่องเว็บ สารวจระบบต่าง ๆ บางคน
เสมือนจะไม่ปฏิสัมพันธ์กบั ครอบครัวและคนอื่น ๆ คนที่ไม่ชอบเข้าสังคมมักพบว่าปฏิสัมพันธ์กบั
คอมพิวเตอร์ ง่ายกว่าปฏิสัมพันธ์กบั คน คอมพิวเตอร์ ให้ขอ้ แก้ตวั ในการหลบหลีกสังคมโดยไม่ตอ้ ง
เผชิญหน้ากับผูอ้ ื่นหรื อรู ้สึกกดดันเมื่อเข้าสังคม
หลายคนกังวลว่าคอมพิวเตอร์ จะลดการพบปะกันของผูค้ น และเว็บทาร้ ายสังคมท้องถิ่ น
การที่คนสามารถสั่งซื้ อสิ นค้า จัดการธุ รกรรมทางการเงิน และเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้จากที่บา้ น จะ
ทาให้คนมีโอกาสน้อยมากที่จะพบกัน และทาให้เกิดการแยกตัวออกจากเพื่อนบ้าน
การสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ จะมีผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมจนถึงจุดที่คนจะคร่ า
ครวญหาความหมายและความลึ กซึ้ งของชี วิต หลายคนคิดว่าอินเทอร์ เน็ตทาให้คนแคบลงและไม่
เข้าสังคม การดื่ มด่ ากับอ่านหนังสื อหรื อเพลิ ดเพลิ นกับโทรทัศน์ก็ อาจทาให้คนแยกตัวออกจาก
สังคมเช่ นกัน แต่ท้ งั หนังสื อและโทรทัศน์ก็ไม่สามารถโต้ตอบได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ หนังสื อ
และโทรทัศ น์ อ าจท าให้ เ ราจมลงไปกับ มัน แต่ ก ารใช้ค อมพิ ว เตอร์ ที่ มี ก ารโต้ต อบปฏิ สั ม พันธ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมหรื อการสนทนาออนไลน์ทาให้คนรู ้ สึกเกี่ยวข้องและผูกพันกับเรื่ องราว
สมมติต่าง ๆ ได้มากกว่า
การคมนาคมและการสื่ อสารสมัยใหม่ ส่งเสริ ม การเดิ นทางไปมาหาสู่ กนั เปลี่ ย นแปลง
รู ปแบบครอบครัวทาให้คนแต่งงานช้าและหย่าร้ างกันมากขึ้น ผูห้ ญิงทางานนอกบ้านมากขึ้น การ
สู ญเสี ยความสัมพันธ์ใกล้ชิดของสังคมท้องถิ่นเริ่ มขยายตัวก่อนการแพร่ กระจายของคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต
ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตจานวนหนึ่งใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆน้อยลง หลายคนกังวลถึง
ผลกระทบในเชิ งหลีกหนี สังคมของการใช้งานคอมพิวเตอร์ แต่ผใู ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตหลายคนกลับ
เห็ นว่าอีเมลและเว็บไซต์สังคมออนไลน์ช่วยนาพวกเขากลับมาติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงที่
เคยห่ างเหิ นกันได้ ในปั จจุบนั ความนิ ยมของเว็บไซต์สังคมออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ การสนทนา
ออนไลน์ ข้อความด่วนหรื อเอสเอ็มเอส (SMS) การแลกเปลี่ยนรู ปภาพ วิดีโอ และเนื้ อหาอื่น ๆ บน
เว็บ ทาให้เว็บกลายเป็ นสังคมหนึ่ง
ในทางด้านสังคมวิทยา ปั จจัยที่สาคัญของสังคมที่เข้มแข็งคือ จานวนชมรมหรื อกิจกรรมที่
คนเข้าร่ วมอย่างแข็งขัน การเป็ นสมาชิกกลุ่มดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวและเครื อข่ายข้อมูล
อย่างไม่เป็ นทางการซึ่ งช่ วยแก้ปัญหาสังคม แต่การเข้าร่ วมในสังคมเว็บก็อาจมีผลทั้งด้านบวกและ
ด้านลบได้เหมือนกับการเข้าร่ วมชมรมหรื อกิจกรรมใด ๆ ในทางบวก เว็บเชื่อมโยงผูค้ นจากทัว่ โลก
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ชมรมหรื อกิจกรรมบนเว็บอาจมีสมาชิ กจากหลากหลายประเทศ การสื่ อสารในระดับสากลช่วยเปิ ด
โลกทัศน์ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วม เนื่ องจากการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและสื่ อประสมต่าง ๆ กระทาได้ง่าย
การแพร่ กระจายของความคิ ดเห็ นเกิ ดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว ในทางลบ อาจเกิ ดการเหนี่ ยวนาชักจูง
มวลชนให้มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสมหรื อก่ อการจลาจลได้ หากผูท้ ี่ เข้า ร่ วมไม่ มี วิจารณญาณ
เพียงพอ
8.2.2. การเสพติดคอมพิวเตอร์
ในรายงานเทคโนโลยีที่ชื่อ “Connected World” ซึ่ งสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและ
คนท างานทัว่ โลกของบริ ษ ทั ซิ ส โก้ (Cisco) ระบุ ว่า ประมาณสองในห้าคนรู ้ สึ ก กระวนกระวาย
เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างขาดหายไปในชี วติ หากไม่ได้ใช้สมาร์ ทโฟนเชื่ อมต่อทุกที่ทุกเวลาเพื่อ
ตรวจดูข่าวคราวและอัพเดตข้อมูล (102)
การติ ดคอมพิ วเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ตเหมื อนสิ่ ง เสพติ ดเป็ นปั ญหาทางจิ ตวิทยา ดังที่ ใ น
ปั จจุ บนั หลายคนมี ปัญหาเช่ นนี้ ปั ญหาเช่ นนี้ ไม่ได้เกิ ดจากเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดี ยว แม้ไม่มี
คอมพิ วเตอร์ ค นเหล่ า นี้ ก็ อาจเลื อกที่ จะเสพหรื อ ติ ดในสิ่ ง อื่ นและอยู่ใ นกลุ่ ม ผูท้ ี่ มี พ ฤติ ก รรมไม่
เหมาะสม เช่ น เล่นการพนัน ติดสุ รายาเสพติด รับประทานอาหารมากจนเกิ นขนาด ติดโทรทัศน์
หรื อจับจ่ายซื้ อของมากเกิ นความจาเป็ น เป็ นต้น จึงเป็ นปั ญหาที่ควรได้รับการดู แลและแก้ไขจาก
หลายฝ่ าย
8.2.3. ค่ านิยมในโลกเสมือน
แม้อินเทอร์ เน็ตจะเชื่อมโยงบุคคลจากหลากหลายประสบการณ์ ความเชื่ อ ภูมิหลัง ท้องถิ่น
เข้าด้วยกันในโลกเสมื อน เช่ น สังคมออนไลน์ และเกมออนไลน์ แต่ก็ทาให้หลายคนใช้ชีวิตใน
จินตนาการ มีค่านิ ยมหรื อธรรมเนี ยมของกลุ่มที่ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งหรื อวิถีธรรมชาติ
ขาดความยั้งคิ ดและการตระหนักรู ้ ถึง อันตรายและการครอบงาจิ ตใจที่ มากับข้อมู ลข่าวสารและ
โฆษณาชวนเชื่อของโลกเสมือนหรื อสังคมออนไลน์ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
เกมการ์ ดเมจิก (Magic: The Gathering) เป็ นเกมการ์ ดสะสม (Collectible Card Game) ซึ่ งมี
สองรู ปแบบคื อ เล่ นโดยใช้การ์ ดที่ พิมพ์ออกขาย หรื อเล่ นผ่านระบบออนไลน์ ด้วยคอมพิว เตอร์
(MTG Online) มีจานวนผูเ้ ล่นมากกว่าหกล้านคนทัว่ โลก ผูเ้ ล่นเมจิกสมมติตวั เองเป็ นนักท่องพิภพ
หรื อจอมเวทย์ที่มีพลังข้ามมิติได้ (Planeswalker) และต่อสู ้กนั ด้วยเวทมนตร์ สัตว์อสู รในเทพนิ ยาย
หรื อของวิเศษต่าง ๆ โดยใช้พลังซึ่งแทนด้วยการ์ดต่าง ๆ เพื่อเอาชนะฝ่ ายตรงข้าม เกมการ์ ดนี้เป็ นที่
นิ ยมและจัดการแข่งขันชิ งเงิ นรางวัลโดยใช้ระบบรางวัลเช่ นเดียวกับกีฬาระดับมืออาชี พอื่น ๆ เช่น
กอล์ฟ หรื อเทนนิส ผูช้ นะจะได้รับการยกย่องและกลายเป็ นคนดังและเป็ นแบบอย่างในวงการ (98)
เกมเมจิ ก ค่ อ นข้า งเป็ นที่ นิ ย มในหมู่ ว ยั รุ่ น และเยาวชน ผู เ้ ล่ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย แม้พ่ อ แม่
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ผูป้ กครองบางคนจะเชื่ อว่าเกมนี้ เป็ นเสมือนกีฬาที่จะช่วยให้เด็กมีน้ าใจนักกีฬารู ้ แพ้รู้ชนะและช่ วย
ส่ ง เสริ ม ทัก ษะทางสั ง คมและสติ ปั ญ ญาเนื่ อ งจากศัพ ท์ แ ละกลยุ ท ธที่ ใ ช้ ใ นเกมอยู่ น อกเหนื อ
ชี วิตประจาวันของเด็ ก ทัว่ ไป แม้เกมจะช่ วยให้เด็ก มี จุดสนใจ ท าให้ไ ม่ เข้ากลุ่ ม วัย รุ่ นกวนเมื อง
หรื อไม่ขอ้ งเกี่ ยวกับยาเสพติด แต่ก็เป็ นเกมที่คนติดกันงอมแงม ผูเ้ ล่นหลายคนจ่ายเงิ นจานวนมาก
เพื่อซื้ อการ์ ด (98)
ตัวอย่างร้ ายแรงและสุ ดขั้วที่ เกิ ดขึ้น ในสหรัฐอเมริ กาคือฆาตกรรมชิ งเกมการ์ ดซึ่ ง เป็ นที่
นิ ยมและมีมูลค่าสู ง ฌอน ดูกาส (Sean Dugas) ผูเ้ ล่นการ์ ดเมจิกดังกล่าวซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีในสังคม
นักเล่นการ์ ดได้ถูกฆาตกรรมที่บา้ นของเขาในวันที่ 27 สิ งหาคม ค.ศ. 2012 ที่ผา่ นมาและถูกชิงการ์ ด
ไปรวมมูลค่าถึง 100,000 เหรี ยญสหรัฐ เพื่อนาไปขายทอดตลาด ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้แกะ
รอยและจับกุมฆาตกรได้สาเร็ จ คนร้ายก็คือพี่นอ้ งฝาแฝดสองคน วิลเลียมและคริ สโตเฟอร์ คอร์เมียร์
(William และ Christopher Cormier) ที่อยู่ในสังคมเล่นการ์ ดเดี ยวกันซึ่ งเป็ นคนใกล้ตวั ที่รู้จกั กันมา
นานแล้ว การสื บสวนสาวไปในแวดวงการ์ดถึงความเคลื่อนไหวของการ์ ดแต่ละใบ เช่น ช่วงนี้ตอ้ งมี
การ์ ดชนิ ดไหนกี่ ใบ การ์ ดใบไหนขายออกตลาดไปแล้ว เป็ นต้น ทาให้สามารถจับกุมคนร้ ายใน
ข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและดาเนินคดีต่อไป (98)
8.2.4. การแทนทีป่ ฏิสัมพันธ์ ของมนุษย์
ในบางธุ รกิจหรื อบริ การลูกค้าจาเป็ นต้องใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ไม่วา่ จะชอบหรื อไม่
เช่ น การใช้บตั รกดเงิ นสด การสอบถามข้อมู ลของบริ ษทั ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ ก าร
โทรศัพท์ สายการบิน หรื อบริ ษทั ที่มีลูกค้าจานวนมาก มีแนวโน้มที่จะลดการให้บริ การโดยบุคคล
เป็ นการให้บริ การด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้ นทั้ง ในรู ปแบบของบริ ก ารทางอิ นเทอร์ เน็ ต หรื อตู ้
อัตโนมัติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรและค่าสถานที่
ในยุคที่ เริ่ มมี การใช้งานโทรศัพท์ หลายคนบ่นว่าโทรศัพท์จะมาแทนที่ การพบปะกันซึ่ ง
หน้า แต่ในกรณี ของคนที่ อยู่ห่างไกลกันโทรศัพท์ได้ช่วยขยายและสร้ างความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้ ง
ยิ่ ง ขึ้ น ในปั จ จุ บ ัน อิ น เทอร์ เ น็ ต ช่ ว ยให้ ก ลุ่ ม คนที่ มี ค วามสนใจหรื อ ปั ญ หาเดี ย วกัน แม้จ ะอยู่ใ น
ห่ างไกลกันมากสามารถรวมกลุ่มและปรึ กษาหารื อแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารซึ่ งกันและกันได้ใน
ลักษณะที่อาจไม่สามารถกระทาได้ในชุ มชนหรื อท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ หลายคนที่เคอะเขินในการเข้า
สังคมเริ่ มสื่ อสารมากขึ้นทางอินเทอร์ เน็ต เช่น รับส่ งอีเมล หรื อโต้ตอบในเว็บบอร์ ด หรื อเข้าร่ วมใน
เว็บไซต์สังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการสื่ อสารและเชื่ อมโยงกับผูค้ นต่า งถิ่ น
หลายชาติหลายภาษา อาจทาให้หลายคนใส่ ใจครอบครัว เพื่อนฝูง หรื อชุ มชนที่อาศัยอยูน่ อ้ ยลง ดัง
ในภาพสะท้อนของ The Wake Up Project (Thailand) ในรู ป 22 (112) นอกจากนี้ สังคมออนไลน์ยงั
สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ฉาบฉวยดังแสดงในภาพล้อเลียนวัฒนธรรมการแบ่งปั นที่เน้นการแสดงออก
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เพื่อสร้างความนิยมของตัวตนในโลกไซเบอร์ โดยไม่ได้มีความใส่ ใจในสังคมอย่างแท้จริ งในเฟสบุค
ของ SquidMan.ExE ในรู ป 23 (113)

รู ป 22 ผูค้ นปฏิสัมพันธ์กบั อุปกรณ์สื่อสารแทนที่จะปฏิสัมพันธ์กบั คนใกล้ตวั (112)

รู ป 23 ภาพล้อเลียนวัฒนธรรมการแบ่งปั นในเฟสบุค (113)
ความเปลี่ยนแปลงนี้ อาจไม่เท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่ระบบและบริ การอัตโนมัติได้แทนที่
โอกาสที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลต่าง ๆ ในกิจวัตรประจาวันต่าง ๆ เช่น พ่อค้าแม่คา้ พนักงานขาย
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ตัว๋ พนักงานธนาคาร เพื่อนบ้าน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นไปในกิจกรรมที่เรา
สนใจหรื อปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนหรื อคนใกล้ชิด
สังคมออนไลน์หลายสังคมเติบโตขึ้นมากมาย เช่ น สังคมของผูเ้ ล่นเกมร่ วมกันที่มีบุคลิ ก
หรื อบทบาทจาลองบนเกมออนไลน์ซ่ ึ งเคลื่ อนที่ไปมาและโต้ตอบกับผูอ้ ื่ นในโลกไซเบอร์ ได้ เรา
สามารถใช้เวลาอยูใ่ นโลกจาลอง ซื้ อบ้านหรื อที่ดินด้วยเงินจาลอง ทาธุ รกิจจาลอง เข้าร้านค้าจาลอง
ของบริ ษทั ที่ มีอยู่จริ งเพื่อซื้ อสิ นค้าจริ ง ทาบุ ญหรื อบริ จาคกับองค์กรการกุศลที่ มีอยู่จริ งผ่านโลก
จาลอง เป็ นต้น
หลายคนมองว่าผูท้ ี่หมกมุ่นอยูใ่ นสังคมเสมือนหรื อสังคมจาลองเช่นนี้มกั มีอาการหรื ออาจมี
ความผิดปกติทางสังคมหรื อทางจิต ในหลายกรณี ความกังวลนี้ ไม่เกิ นจริ งนัก ผูท้ ี่หมกมุ่นกับเกม
ออนไลน์หรื อโลกเสมือนหลายคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ดอ้ ยประสบการณ์ ชีวิตไม่สามารถ
แยกแยะนิยายหรื อเรื่ องจาลองออกจากความเป็ นจริ ง ภาพยนตร์แนวนิยายวิทยาศาสตร์หลายเรื่ อง ได้
พยายามแสดงมุ ม มองและผลกระทบหลากหลายต่ อการด าเนิ นชี วิ ตและสั ง คม แม้อาจมี ค วาม
คลาดเคลื่อนบ้าง แต่ก็เป็ นการเตือนใจให้ตระหนักถึงและระมัดระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
8.2.5. การเปลีย่ นแปลงแนวปฏิบัติเดิมของสั งคม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สามารถเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตั ิเดิมของสังคม
ซึ่ งเมื่อแนะนาแนวปฏิบตั ิใหม่ก็อาจมีการต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์ไม่ยอมรับจากสังคมในระยะแรกได้
ดังเช่นในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยได้มีการผลักดันออกกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์วิธีการจาคุกด้วยวิธีการอื่นที่ยงั คงสามารถตรวจจับและสกัดการเดิ นทางออกนอกอาณา
เขตประเทศได้ โดยเสนอให้ใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ นอกเรื อนจาหรื อกาไลข้อฝั งชิ ปที่ใช้ระบบ
ระบุ ตาแหน่ งจี พีเอสควบคุ มนักโทษชรา นักโทษที่ ป่วยหนักเป็ นโรคร้ ายแรง นักโทษที่ มีพ่อ แม่
สามี ภรรยา หรื อลู ก ที่ ป่ วยหนัก ต้องดู แลอย่า งใกล้ชิ ด ทดแทนการจาคุ ก ในเรื อนจาเพื่ อ ระบาย
นัก โทษ ลดปั ญหาความแออัดในเรื อ นจ า และปั ญหาสังคม (114) ถื อเป็ นวิวฒั นาการซึ่ ง หลาย
ประเทศทั้งอังกฤษ แคนาดา สิ งคโปร์ และเกาหลีใต้ได้นามาใช้ก่อนประเทศไทยแล้ว แต่ก็มีกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ อย่างหนักและก่อให้เกิ ดความวิตกกังวลในระยะแรกว่าประชาชนทัว่ ไปจะไร้ความ
ปลอดภัย แต่กระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าการบังคับใช้มีกฎเกณฑ์เข้มงวดเป็ นไปด้วยความรัดกุม
บังคับใช้เฉพาะกับนักโทษที่ตอ้ งโทษจาคุกแล้วและอยูใ่ นการคุมขังของเรื อนจามาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของโทษตามที่ศาลมีคาสั่ง ไม่ได้ใช้กบั นักโทษทัว่ ไป (114) ทั้งยังห้ามนักโทษออกนอกพื้นที่
ควบคุ ม การจะพบปะใครต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ เว้นแต่พบแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อกันไม่ให้นักโทษรบกวน
พยานหลักฐาน หากมีการร้องเรี ยนเรื่ องการละเมิดกฎเกณฑ์ก็จะระงับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
นอกเรื อนจาและพิจารณาลงโทษเพิ่มเติม (114)
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8.2.6. การแบ่ งแยกชนชั้นของสั งคมโดยคอมพิวเตอร์
บางกลุ่ ม ของสั ง คมสามารถใช้ง านคอมพิ ว เตอร์ เ ข้า ถึ ง ข้อ มู ล สารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่ อสารต่าง ๆ ในขณะที่บางกลุ่มไม่สามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ผู ้
ที่ อ าศัย อยู่ ใ นที่ ห่ า งไกลจากสั ง คมเมื อ ง หรื อชนบท ความแตกต่ า งนี้ เห็ น ได้ ชั ด เมื่ อ
เปรี ยบเทียบประเทศที่กาลังพัฒนากับประเทศที่พฒั นาแล้ว
8.2.6.1. แนวโน้ มในการเข้ าถึงคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเทอร์ เน็ต
เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ตเริ่ มแพร่ ก ระจาย คุ ณค่าของข้อมู ล
สารสนเทศเริ่ มเป็ นที่ประจักษ์ หลายคนเริ่ มกังวลถึงช่องว่างที่แตกต่างการในการเข้าถึ งของ
คนต่ า งกลุ่ ม เยาวชนที่ ย ากจนหรื อคนบางกลุ่ ม มี โอกาสในการเข้า ถึ ง คอมพิ วเตอร์ หรื อ
อินเทอร์ เน็ตได้น้อยทั้งในโรงเรี ยนและที่บา้ น การเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ตในชนบทหรื อพื้นที่
ห่ างไกลล้าหลังต่าง ๆ เช่ น ไม่มีบริ การอิ นเทอร์ เน็ ต หรื อหากมี บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต แต่
ความเร็ วต่าหรื อจานวนช่องสัญญาณน้อย เป็ นต้น
การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ
หลายคนพูดถึงความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตซึ่ งแบ่งสังคม
ออกเป็ นสองกลุ่มคือกลุ่มที่มีขอ้ มูลและกลุ่มที่ไม่มีขอ้ มูล ผูท้ ี่ไม่มีขอ้ มูลมักเสี ยเปรี ยบผูท้ ี่มี
ข้อมู ล เช่ น อาจท าให้ว่า งงาน เสี ย โอกาส เสี ย เวลาไปกับ การพัฒนาทัก ษะที่ ไ ม่ จ าเป็ น
สู ญเสี ยศักยภาพ และยากจน
อย่า งไรก็ ต าม องค์ก รหลายฝ่ ายรวมทั้ง รั ฐ บาลได้พ ยายามส่ ง เสริ ม การเข้า ถึ ง
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตให้กบั โรงเรี ยนและท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
สมาคมผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมเสนอว่าทุกคนใน
ประเทศจะต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ จะต้องใช้งานได้ง่าย
และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ทุกคนรวมถึงผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุ และจะต้องให้การ
ฝึ กอบรมแก่ ทุ ก คนที่ ต้อ งการในราคาที่ ส ามารถจ่ า ยได้ หลายองค์ก รนิ ย ามการเข้า ถึ ง
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตหมายรวมถึงอีเมล เว็บ อุปกรณ์สื่อประสม และซอฟต์แวร์
ต่าง ๆ หลายคนมองเป็ นสิ ทธิ โดยชอบธรรมที่สังคมหรื อรัฐบาลจะต้องให้กบั ทุกคนที่ไม่
สามารถจัดหาได้ดว้ ยตัวเอง (2)ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่พฒั นาแล้วบางประเทศผู ้
พิการหลายคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดว้ ยอุปกรณ์พิเศษที่รัฐบาลจัดหาให้
โดยทัว่ ไปแล้ว คนรวยมักจะได้ใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่ งถือเป็ น
สิ นค้าฟุ่ มเฟื อยก่อนคนจนเสมอ เช่น วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ เครื่ องเล่นซี ดีหรื อดีวีดี
หรื อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาในยุคแรก ๆ หลังจากมีการปรับปรุ งการออกแบบและเทคนิค
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การผลิตใหม่ราคาสิ นค้าจึงจะลดลงและคนทัว่ ไปจึงจะสามารถซื้ อหาได้ ในปั จจุบนั ราคา
ของคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งต่ า ง ๆ ลดลงเป็ นอย่ า งมาก แม้ว่ า ขนาดของ
หน่วยความจา ความเร็ ว และซอฟต์แวร์ และจานวนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม ในปั จจุบนั
อิ นเทอร์ เน็ ตเข้าถึ งแต่ละบ้านได้เหมื อนกับบริ การโทรศัพท์บา้ นในอดี ต ครอบครั วและ
สถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ มองการเข้า ถึ ง อิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นเรื่ องส าคัญต่ อเยาวชน และก าหนด
งบประมาณให้โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย และห้องสมุดหรื อศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุมชน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ตในยุค แรก ๆ ค่อนข้างยาก ราคาก็เป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่มีส่วนเกี่ ยวข้องการเข้าถึ งคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตโดยประชาชนทัว่ ไป
เหล่านี้ มีผลต่อจานวนผูใ้ ช้งาน ต่อมาเมื่อส่ วนเชื่ อมต่อผูใ้ ช้มีลกั ษณะที่เข้าใจได้ง่ายขึ้ น มี
นวัต กรรมซอฟต์แ วร์ ใ หม่ ๆ เช่ น การชี้ และคลิ ก ด้ว ยเมาส์ ใ นส่ ว นเชื่ อ มต่ อ ผู ใ้ ช้แ บบ
กราฟฟิ ก โปรแกรมอ่านและแสดงเว็บ เสิ ร์จเอ็นจิน เป็ นต้น ซึ่ งช่วยให้ผใู ้ ช้ทวั่ ไปสามารถ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้อย่างสะดวกคล่องตัวขึ้น ทั้งยังมีซอฟต์แวร์ ที่เป็ นประโยชน์ต่าง ๆ
เกิดขึ้นอีกมากมาย
บุคคล ธุ รกิจ องค์กรต่าง ๆ ในสังคม และรัฐบาลมีส่วนช่วยให้เกิดการแพร่ กระจาย
คอมพิวเตอร์ และการเข้าถึ งอิ นเทอร์ เน็ ตและเสนอทางเลื อกต่าง ๆ ให้กบั ผูท้ ี่ ตอ้ งการใช้
สิ นค้าหรื อบริ การ เช่ น สถาบันการศึ กษาและศูนย์การเรี ยนรู ้ ของชุ มชนต่าง ๆ ฝึ กอบรม
ความรู ้ และทักษะใหม่ ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่คนทัว่ ไป บริ การเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ ต
แบบไร้สายตามร้านกาแฟหรื อที่พกั ต่าง ๆ หรื อร้านบริ การคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และ
เกมส าหรั บ ผู ท้ ี่ ไ ม่ มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ห รื อ ผูท้ ี่
เดินทางท่องเที่ยว เป็ นต้น บริ การในลักษณะนี้ เกิ ดขึ้นและแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วจนใน
ปั จจุบนั เสมือนเป็ นการยกมาตรฐานของร้านและที่พกั ทางเลือกมีท้ งั บริ การฟรี เมื่อเข้าพัก
หรื อซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มของร้าน หรื อให้บริ การเป็ นรายชัว่ โมงหรื อเป็ นรายวัน
ปั จจัยสาคัญที่ ช่วยลดช่ องว่างของการแบ่งแยกและเพิ่มความเสมอภาคคื อ ราคา
ของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริ มที่ลดลง และจานวนและประเภทของบริ การทางเว็บที่
น่ า สนใจและเป็ นประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น ในยุค ดิ จิท ลั นี้ เป็ นที่ ท ราบกันดี ว่า นวัตกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ ใหม่ ๆ มักมีราคาแพง แต่หลังจากนั้นก็จะมีราคาถูกลงและ
แพร่ ก ระจายสู่ ป ระชาชนทั่ว ไป เช่ น ในกรณี ข องกล้ อ งดิ จิ ท ัล ไอพ็ อ ด (iPod) หรื อ
คอมพิวเตอร์ รุ่นต่าง ๆ
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8.2.6.2. การแบ่ งแยกโลกและการส่ งผ่านวัฒนธรรม
เช่ นเดี ยวกับการถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทัว่ โลก คนจานวนมากกว่า
พัน ล้า นคนทั่ว โลกสามารถเข้า ถึ ง เว็ บ ได้ นับ เป็ นความส าเร็ จ ที่ น่ า ประหลาดใจ ซึ่ ง
เทคโนโลยีเว็บสามารถกระทาได้ในเวลาอันสั้น แต่ทว่าผลกระทบในเชิงลึกของเว็บกลับมี
มากกว่า เนื่ อ งจากไม่ ใ ช่ ก ารน าเสนอข้อ มู ล ทางเดี ย ว แต่ ท้ งั ผู ร้ ั บ และส่ ง ข้อ มู ล สามารถ
ปฏิสัมพันธ์กนั ได้ท้ งั กรณี ส่วนบุคคลและในรู ปแบบของกลุ่มต่าง ๆ
แต่เมื่อมองในมุมกลับ คนอีกหลายพันล้านคนยังไม่มีโอกาสเข้าถึ งเว็บ การขาด
แคลนอินเทอร์ เน็ตในพื้นที่ต่าง ๆ ของโลกเช่นนี้มีลกั ษณะเช่นเดียวกับการขาดแคลนไฟฟ้ า
โทรศัพท์ บริ การสาธารณสุ ข หนังสื อ และการศึกษา ซึ่งเป็ นผลสะท้อนมาจากความยากจน
การแยกตัวออกจากสังคม และเหตุผลทางการเมือง
บริ ษทั คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่และองค์กรที่ไม่หวังผลกาไรต่าง ๆ มีโครงการที่จะ
ส่ งเสริ มการแพร่ กระจายการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ไปยังประชากรของประเทศที่กาลังพัฒนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานของการดาเนิ นชี วิตและเศรษฐกิจในประเทศกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ น
การสร้างกลุ่มลูกค้าในอนาคต หลายบริ ษทั อบรมให้ความรู ้แก่ครู และอาจารย์ของโรงเรี ยน
และสถาบันการศึ กษาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ถ่ายทอดให้แก่
นักเรี ยนและนักศึ กษาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในชั้นเรี ยน บางบริ ษทั จัดให้มีการบริ จาค
คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช้แล้วแก่โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ บางบริ ษทั จัดจาหน่ าย
คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ในราคาพิเศษเมื่อเทียบกับราคาที่ขายในประเทศที่พฒั นาแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งมี การละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ เป็ นจานวนมากในประเทศที่ กาลัง
พัฒนาเพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้มีการซื้ อซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ มากขึ้นและลดความแตกต่าง
ในเรื่ องราคาของซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ และซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิ ทธิ์
โครงการในลักษณะดังกล่าว ส่ วนหนึ่ งเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้กบั บริ ษทั อีกทั้ง
ยัง เป็ นกลยุ ท ธในการตลาด เพราะโดยปกติ แ ล้ ว เมื่ อ ผู ้ใ ช้ มี ค วามคุ ้ น เคยกับ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ใด ๆ แล้ว ก็ยากที่จะเปลี่ ยนแปลงไปใช้ระบบหรื อซอฟต์แวร์
ใหม่ ๆ ที่ไม่คุน้ เคยและจะต้องเสี ยเวลาศึกษาเรี ยนรู ้ใหม่ หลายคนเห็นว่าเป็ นการปลูกฝังเด็ก
และเยาวชนตั้งแต่เล็กเลยทีเดียว
การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าสู่ ประเทศที่กาลังพัฒนาไม่ได้มีเพียงประเด็นในเรื่ อง
การขาดแคลนทุนทรั พย์ แต่ประเทศที่ กาลังพัฒนาส่ วนใหญ่มกั มี ปัญหาสภาพภู มิอากาศ
เช่น ร้อนหรื อหนาวเกินไป มีความชื้ นมาก มีฝุ่นมาก มีฝนตกชุ ก หรื อมีแสงจ้าเกินไป เป็ น
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ต้น ทาให้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ทางาน หรื อไม่เป็ นผล หรื อเกิ ดความเสี ยหายได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในเรื่ องพลังงานที่จากัดอีกด้วย
อย่า งไรก็ ตาม การเข้า ถึ ง แหล่ ง ความรู ้ ช่ วยให้ป ระชาชนสามารถเรี ย นรู ้ ข ้อ มู ล
ข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ เช่ น เกษตรกรเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเทคนิ คเกษตรกรรม ระยะเวลาที่
เหมาะสมที่จะเพาะปลูกหรื อเก็บเกี่ยวทั้งทางด้านสภาพอากาศเพื่อให้ได้ผลผลิตและราคาที่
เหมาะสมในท้องตลาด
ในขณะที่หลายคนพยายามลดช่ องว่างในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ ต
แต่หลายคนก็พบว่าอินเทอร์ เน็ตที่เชื่ อมโลกเข้าด้วยกันนี้ นามาซึ่ งปั ญหาในเชิ งวัฒนธรรม
เช่ น เดี ย วกัน กับ การถ่ า ยทอดวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย มทัว่ โลก วัฒ นธรรมต่ า งถิ่ น ที่
หลัง่ ไหลเข้าสู่ ทอ้ งถิ่ นคลายความผูกพันในประเพณี และวัฒนธรรมเดิ ม ในหลายประเทศ
การเข้า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต และคอมพิ ว เตอร์ มี ล ัก ษณะเป็ นเชิ ง บัน เทิ ง และการค้า ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์ทางเดียวเป็ นส่ วนใหญ่
8.2.7. พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ กบั ตลาดในท้องถิ่น
อินเทอร์ เน็ตเริ่ มต้นจากการเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารของนักวิจยั และนักวิชาการ แพร่ กระจาย
ออกสู่ สาธารณชน และในปั จจุบนั พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ทาให้สามารถติดต่อธุ รกิจทางอินเทอร์ เน็ต
ได้อย่า งสะดวกรวดเร็ ว ซึ่ ง มี ผ ลต่ อห้า งร้ า นขนาดเล็ก ตลาดสด ตลาดนัด และบริ ก ารอื่ น ๆ ใน
ท้องถิ่ นพอสมควร เช่ นเดี ยวกับกรณี การเปิ ดห้างร้ านขนาดใหญ่ เช่ น เทสโกโลตัส (Tesco Lotus)
บิ๊กซี (Big C) แม็คโคร (Makro) โรบินสัน (Robinson) หรื อเซ็นทรัล (Central) เป็ นต้น ข้อดีคือลูกค้า
มีทางเลือกมากขึ้น แต่ขอ้ เสี ยคือ ธุ รกิจขนาดเล็กอาจขาดทุนหรื ออยูไ่ ด้ยาก
แม้หลายคนอยากสนับสนุ นธุ รกิ จขนาดเล็กในท้องถิ่ น แม้ว่าทุ กคนจะต้องการให้ธุรกิ จ
ท้องถิ่นคงอยู่ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ ความจริ งที่วา่ ทุกคนต้องการบริ การ ห้างร้าน หรื อสิ นค้าของธุ รกิจ
ขนาดเล็ก ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะยอมจ่ายในราคาที่แพงกว่า แม้สินค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ดี แต่ก็
อาจยังไม่มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะอยูร่ อดในเชิงธุ รกิจที่มีสภาพการแข่งขันสู ง
อย่างไรก็ตาม มีแนวทางอื่นที่จะเพิ่มความน่าสนใจแก่สินค้าและบริ การท้องถิ่น ได้แก่ การ
รวบรวมสิ นค้าและบริ การที่น่าสนใจนาเสนอในรู ปแบบใหม่ ๆ การทาตลาดนัดให้น่าสนใจ เช่ น
การทาตลาดน้ า การทาตลาดเป็ นแนวย้อนยุค เป็ นต้น
8.2.8. สกุลเงินตราอิเล็กทรอนิกส์
ในปั จจุบนั มีความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานสกุลเงินตราอิเล็กทรอนิ กส์ ใหม่เพื่อใช้งาน
กับโปรแกรมประยุกต์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต ดังเช่นในบิตคอยน์ (Bit Coin) ตั้งต้น (115) (116)ซึ่ งเป็ นทั้ง
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ชื่อสกุลเงินดิจิทลั (BTC) ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส และโปรโตคอลแบบเพียร์ ทูเพียร์ (Peer-to-Peer)
ที่เกี่ยวข้อง
ในปี ค.ศ. 2009 ซาโตชิ นาคาโมโต (Satoshi Nakamoto) ซึ่ งเป็ นบุคคลเสมือนหรื อกลุ่มผูท้ ี่
ออกแบบและสร้ างบิ ตคอยน์ได้ทดลองนาเสนอสกุลเงิ น ซอฟต์แวร์ และโปรโตคอลขึ้ นในระบบ
เครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต (117)หลัก การของบิ ต คอยน์ ใ ช้ ก ารรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ธุ ร กรรมผ่ า นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หลากหลายของผูใ้ ช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ประพฤติตนเสมือนเซิ ร์ฟเวอร์ ในลักษณะ
เดียวกับการแชร์ ไฟล์วิดีโอด้วยโปรโตคอลแบบเพียร์ ทูเพียร์ ซึ่ งการให้บริ การเซิ ร์ฟเวอร์ ในลักษณะ
นี้เรี ยกว่าการทาเหมืองบิตคอยน์ (Bit Coin Miner) ซึ่ งจะได้ค่าตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมจากผูใ้ ช้
ในการใช้งานระบบเงินตราอิเล็กทรอนิกส์สกุลบิตคอยน์น้ ีประกอบด้วย
1) บิ ตคอยน์ซ่ ึ งเปรี ยบได้กบั ธนบัตรหรื อเงิ นในสกุลเงิ นทัว่ ไป การเกิ ดขึ้ นของบิ ตคอยน์
แตกต่างจากการสร้างธนบัตรหรื อเงินในระบบเงินตราทัว่ ไป บิตคอยน์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและถูก
ส่ งต่อให้กบั ผูท้ าเหมืองบิตคอยน์หรื อเซิ ร์ฟเวอร์ ต่าง ๆ ที่ยนื ยันธุ รกรรมของบิตคอยน์ผา่ นการบันทึก
รายการธุรกรรม (Transaction Log) ทุกๆช่วงเวลาประมาณ 10 นาที
2) บิตคอยน์วอลเล็ต (Bit Coin Wallet) ซึ่ งเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้
และเปรี ยบเสมือนเป็ นสมุดบัญชีที่บนั ทึกเงินที่มีอยูใ่ นบัญชีของผูใ้ ช้
3) ระบบบล็อคเชน (Block Chain) ของบิตคอยน์ซ่ ึ งเป็ นระบบฐานข้อมูล บันทึก รายการ
ธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ สาธารณะโดยจะบันทึกข้อมูลของทุกรายการธุ รกรรมออนไลน์ที่เกิ ดขึ้น
ทั้งหมดของทุกโหนดที่เข้าร่ วมในระบบ
4) ซอฟต์แวร์ ทาเหมื อง (Mining Software) ซึ่ งจะตรวจจับ รายการธุ รกรรมที่ เกิ ดขึ้ นผ่า น
เครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ และบันทึ กลงในบล็ อคเชน เมื่ อรั นซอฟต์แวร์ ทาเหมื องของบิ ตคอยน์ บ น
เครื่ องของตน ผูท้ าเหมืองจะได้รับบิ ตคอยน์เป็ นค่า ตอบแทน เครื่ องที่ ใช้ในการทาเหมื องควรมี
สมรรถนะสู งพอสมควรเพื่อให้สามารถให้บริ การการทาธุ รกรรมได้เป็ นจานวนมากและรวดเร็ ว
มิฉะนั้นแล้ว ผูท้ าเหมืองก็จะไม่คุม้ ทุนในการดาเนิ นการ ทั้งนี้ เนื่ องจากการรันเซิ ร์ฟเวอร์ มีตน้ ทุน
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเครื่ อง ค่าไฟ เป็ นต้น (116)
5) ระบบการเข้า รหัสที่ ใช้กุญแจส่ วนตัวและลายเซ็ นดิ จิทลั เพื่ อระบุ อตั ลัก ษณ์ ข องผูท้ า
ธุ รกรรมและป้ องกันกลโกงต่าง ๆ
ผูใ้ ช้บิตคอยน์สามารถโอนเงิ นตราดิ จิทลั สกุลนี้ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์
หรื อสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งสาหรับการโอนเงินระหว่างบุคคลและ
การทาธุ รกรรมในการซื้ อขายบริ การต่าง ๆ เช่ น จองโรงแรม ซื้ อขายสิ นค้าหรื อใช้บริ การต่าง ๆ
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โดยไม่ตอ้ งผ่านองค์กรการเงินหรื อหน่วยงานกลางของรัฐบาลใด ๆ แต่ละบิตคอยน์แบ่งออกได้เป็ น
หน่วยเล็กๆ 100 ล้านหน่วยที่เรี ยกว่าซาโตชิซ่ ึ งนิยามโดยตัวเลขแปดหลัก
ตามปกติ เมื่อมีการโอนเงินไปยังธนาคารต่าง ๆ หรื อชาระเงินผ่านบัตรเครดิต ธนาคารจะ
เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจากผู ้ที่ ไ ด้รั บ เงิ น นั้น ในกรณี ข องบิ ต คอยน์ ผู ้ใ ช้ ส ามารถก าหนดว่ า จะให้
ค่ า ธรรมเนี ย มแก่ ผูท้ าเหมื องที่ ท ารายการธุ รกรรมให้ หรื อจะไม่ ใ ห้ค่ า ธรรมเนี ย มเลยก็ ไ ด้ แต่ ยิ่ง
กาหนดค่าธรรมเนียมที่จะให้แก่ผทู ้ าเหมืองมากเท่าไร ธุ รกรรมนั้นก็จะยิ่งเกิดเร็ วขึ้นเท่านั้น และ ทุก
การทาธุ รกรรมก็จะถูกบันทึกไว้ในบล็อคเชน จานวนของบิตคอยน์ที่เพิ่มในบันทึกรายการขึ้นอยูก่ บั
ระยะเวลาที่เครื อข่ายใช้ไปในการทาธุ รกรรมและค่าธรรมเนียมที่จ่ายสาหรับธุ รกรรมนั้น ๆ
การใช้บิตคอยน์แทนการใช้สกุลเงินตราปกติ มีประโยชน์ดงั นี้
1)
มี ค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรมน้อยมาก เช่ น ประมาณ 0.0005 BTC ต่อหนึ่ ง
ธุ รกรรม ซึ่ งคิดเป็ น 0.2 บาท หรื อน้อยกว่า 25 สตางค์หรื อหนึ่ งสลึงเสี ยอีก ในขณะที่การโอนเงิน
ระหว่ า งประเทศมัก จะต้อ งจ่ า ยค่ า โอนอยู่ ป ระมาณ 700 – 1300 บาท การใช้ บ ัต รเครดิ ต ก็ มี
ค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 3-5 ของยอดเงินที่โอน ซึ่ งแพงกว่าธุ รกรรมที่ใช้บิตคอยน์มาก
2)
ใช้เวลาในการดาเนินการน้อย (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) ในขณะที่การโอนเงินระหว่าง
ประเทศอาจใช้เวลาหลายวัน
3)
ไม่สามารถคืนเงิ นกลับให้กบั ผูส้ ั่งทาธุ รกรรมได้ ในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิ ต ผู ้
สั่งซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การสามารถยกเลิกการสั่งจ่ายเงินได้ ทาให้ผขู ้ ายสิ นค้าเสี ยประโยชน์จากการส่ ง
สิ นค้าออกไปโดยไม่ได้รับเงิ น แต่ธุรกรรมของบิตคอยน์ไม่สามารถคืนเงิ นกลับได้ ซึ่ งรับประกัน
การจ่ า ยเงิ นแก่ ผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บ ริ ก ารแน่ นอน แต่ ผูซ้ ้ื อต้องระวัง และท าธุ รกรรมกับ ผูข้ ายหรื อ ผู ้
ให้บริ การที่เชื่อถือได้เท่านั้น
4)
ไม่จากัดอายุ ประเทศของผูใ้ ช้ และไม่ตอ้ งแจ้งรหัสประจาตัวประชาชนหรื อข้อมูล
หนังสื อเดินทางใด ๆ เพียงแค่ดาวน์โหลดโปรแกรมลงในเครื่ องที่เชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตและสร้าง
ที่อยูข่ องบิตคอยน์ก็สามารถทาธุ รกรรมได้ทนั ที และยังสามารถสร้างที่อยูข่ องบิตคอยน์ได้ไม่จากัด
จานวนอีกด้วย
ในช่ วงแรก มูลค่าของบิตคอยน์ผนั ผวนขึ้นๆลงๆ แต่ในปั จจุบนั บิตคอยน์เป็ นที่รู้จกั และ
ได้รับการยอมรั บอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยผูซ้ ้ื อขายเงิ นตราสกุลต่าง ๆ และบริ การ
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ ในฐานะของสกุลเงิ นตราทางเลื อก มูลค่าของบิตคอยน์เริ่ มคงที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปี ค.ศ. 2013 หรื อพ.ศ. 2556 มูลค่าของบิตคอยน์เริ่ มขยับสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องดังในรู ป 24
แสดงหน้าเว็บไซต์ของบิตคอยน์ในเมืองไทย (bitcoin.in.th) ณ วันที่ 12 เดื อนเมษายน พ.ศ. 2556
แสดงอัตราแลกเปลี่ยนของตลาดเมานท์ก็อคซ์ (Mt.Gox) (118) ระหว่างดอลลาร์ สหรัฐ (USD) และ
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บาทไทย (THB) แลกกับบิตคอยน์ (BTC) เป็ น 1 BTC = $97.50 USD หรื อ $1 USD = ฿29.07 THB
ทั้งนี้ บิตคอยน์ที่หมุนเวียนอยูใ่ นระบบมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รู ป 24 หน้าเว็บของบิตคอยน์ในประเทศไทย
โดยอัตราซื้ อและอัตราขายของบิตคอยน์จะแตกต่างกันมาก เนื่ องจากการแลกบิตคอยน์ซ่ ึ ง
เป็ นเงิ นเสมื อนเปลี่ ย นเป็ นเงิ นจริ ง มี ข ้อ จากัดทางกฎหมาย ค่ า ธรรมเนี ย ม และภาษี ข องรั ฐบาล
ประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ร้ านทองในอิ นเทอร์ เน็ ตต่างประเทศยัง รั บ แลกเปลี่ ย นบิ ตคอยน์ เ ป็ น
ทองคากับอีกด้วย (119) แต่ในประเทศไทยยังไม่มีบริ การดังกล่าว
เว็บ คอยน์มิ ล ล์ (Coin Mill) ซึ่ ง ค านวณอัตราแลกเปลี่ ย นระหว่างเงิ นตราสกุ ลต่ าง ๆ ได้
คานวณอัตราแลกเปลี่ยนของบิตคอยน์กบั เงิ นบาทไทยที่ระดับขั้นต่าง ๆ ณ วันที่ 12 เดือนเมษายน
พ.ศ. 2556 เป็ นดังรู ป 25 (120)
นอกจากบิตคอยน์แล้ว ยังมีไลต์คอยน์ (Lite Coin) ซึ่งเป็ นสกุลเงินดิจิทลั (LTC) ) (121) ที่มี
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส และใช้โปรโตคอลแบบเพียร์ ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) เช่นเดียวกัน ไลต์คอยน์
พัฒนาต่อยอดจากบิตคอยน์เพื่อให้สามารถทาเหมืองได้เร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิม โดย
ใช้ฮาร์ ดแวร์ ที่มีสรรถนะสู งขึ้น ยืนยันธุ รกรรมของไลต์คอยน์ผา่ นการบันทึกรายการธุ รกรรม กระทา
ที่ทุกๆช่วงเวลาโดยเฉลี่ย 2.5 นาที
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รู ป 25 อัตราซื้ อขายแลกเปลี่ยนระหว่างบิตคอยน์และบาทไทยที่ระดับขั้นต่าง ๆ (120)
อย่างไรก็ดี ในทานองเดี ยวกับการทาธุ รกรรมทางการเงิ นแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ทวั่ ไป บิ ต
คอยน์ก็เคยประสบปั ญหาในเรื่ องอาชญากรรม เช่น การมัลแวร์ หรื อไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อโกงหรื อ
ขโมยบิตคอยน์ การฟอกเงิน และการจ่ายเงินเพื่อซื้ อยาเสพติดที่ผดิ กฎหมาย
เช่นเดียวกับเงินตราสกุลต่าง ๆ นักลงทุนที่รู้จกั บิตคอยน์และไลต์คอยน์เริ่ มซื้ อขายเก็งกาไร
สกุลเงินตราดิจิทลั นี้ แต่อย่างไรก็ตาม บิตคอยน์กาหนดมูลค่าหมุนเวียนให้ทาเหมืองได้สูงสุ ดไม่เกิน
21 ล้านบิตคอยน์โดยวิธีการออกแบบระบบจากการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งทาให้แม้ธนาคาร
กลางก็ไม่สามารถใช้การออกธนบัตรหรื อเงินจานวนมหาศาลมาแลกเปลี่ยนเพื่อลดค่าเงินสกุลนี้ลง
ได้
8.3. มุมมองต่ าง ๆ ต่ อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มุ ม มองและความเห็ นต่ อคอมพิ วเตอร์ มี ต้ งั แต่ ม หัศ จรรย์ไ ปจนถึ ง หายนะ คอมพิ วเตอร์
ก่อให้เกิ ดพัฒนาการในสาขาวิชาต่าง ๆ และมีประโยชน์มากมายการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแบบ
ออนไลน์อย่างสะดวกง่ายดายเป็ นประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และนักศึกษาผูศ้ ึกษาค้นคว้า
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หาความรู ้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ คอมพิวเตอร์ เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อผูพ้ ิการทั้งในด้านการ
ช่วยเหลือในการดาเนินชีวติ และการศึกษาเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
เทคโนโลยี แ ละการปฏิ ว ัติ อุ ต สาหกรรมมี ผ ลกระทบอย่ า งมากต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต
คอมพิ ว เตอร์ ส ามารถให้ ผ ลร้ า ยกว่ า เทคโนโลยี อื่ น ๆ เพราะความเร็ ว และความยื ด หยุ่ น ของ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ สามารถเพิ่มแนวโน้มทางด้านลบให้กบั เทคโนโลยีอื่น ๆ ตัวอย่างของ
ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ เตือนให้เราเห็นถึงศักยภาพในการก่อให้เกิดอันตรายและความ
เสี ยหายต่อชี วิตและทรัพย์สิน การสู ญเสี ยสิ ทธิ เสรี ภาพและความเป็ นส่ วนตัว อาชญากรรม และการ
เปลี่ยนแปลงและความยุง่ ยากในการจ้างงาน
หลายคนมี มุ ม มองที่ สุ ด โต่ ง ต่ อ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งในบางครั้ งดู เ หมื อ นจะเป็ น
ทัศนคติที่ค่อนข้างลบ (2) เช่น
• คอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิ ดการว่างงานอย่างมหาศาลและทาลายทักษะต่าง ๆ ของงาน
ลง
• ความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แท้จริ งแล้วเป็ นความ
ต้องการของโรงงานหรื ออุ ตสาหกรรมซึ่ งเราใช้งานเพราะมี ให้ใช้มากกว่าที่ จะตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริ งของเรา
• คอมพิวเตอร์ ทาให้เกิ ดความไม่ เสมอภาคทางสัง คม คอมพิวเตอร์ ทาให้เกิ ดการ
แตกแยกของสังคม ทาให้สังคมอ่อนแอและแยกผูค้ นออกจากกัน
• คอมพิวเตอร์ แยกคนออกจากธรรมชาติและทาลายสิ่ งแวดล้อม
• คอมพิวเตอร์ ให้ประโยชน์แก่ธุรกิจขนาดใหญ่หรื อรัฐบาลมากกว่า
• การใช้งานคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนขัดขวางพัฒนาการของเด็กในด้านทักษะทาง
สังคม คุณค่าของมนุ ษย์ และทักษะทางด้านปั ญญา ทาให้เกิดความรู ้ที่มีรูปแบบเดียวไม่หลากหลาย
คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของมนุษย์อย่างแท้จริ ง
• การอ้างประโยชน์ในการเข้าถึ งข้อมู ลนั้นฟั งไม่ข้ ึ น หากครอบครั วต้องแตกแยก
เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลที่ไม่ดี อาชญากรรมเกิดขึ้นทัว่ ไป การศึกษาไม่มีความหมาย ซึ่งไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
มุมมองเหล่านี้ เป็ นมุมมองที่สุดโต่ง แต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อเรามองสิ่ งต่าง ๆ
และถกเถียงกันด้วยจุดยืนที่มองเห็นแตกต่างกัน
ผูท้ ี่สนับสนุ นเทคโนโลยีมองเห็ นแนวโน้มในการพัฒนาคุ ณภาพของชี วิตให้ดีข้ ึน บางคน
มองว่ามาตรฐานของชี วิตสู งขึ้ นและมัง่ คัง่ ขึ้ น โดยเปรี ยบเที ยบมาตรฐานคุ ณภาพชี วิตและความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนทัว่ ไปในปั จจุบนั ว่าดีกว่าความเป็ นอยูข่ องชนชั้นปกครองหรื อกษัตริ ยใ์ นอดีต
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุ ขภาพและเกณฑ์อายุเฉลี่ ยของประชากร เนื่ องจากเทคโนโลยีท างด้า น
การแพทย์ช่วยป้ องกันและรักษาโรคทาให้คนอายุยืนขึ้น เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น หม้อหุ งข้าว เครื่ อง
ซักผ้า ตูเ้ ย็น เตาไมโครเวฟ เครื่ องปรับอากาศ รถยนต์ โทรศัพท์ เป็ นต้น ช่วยทุ่นแรงและทาให้คน
สะดวกสบายขึ้น
ในทางกลับกัน ผูท้ ี่ต่อต้านเทคโนโลยีมองว่าสังคมดีน้ นั อยูแ่ ล้วและเทคโนโลยีทาให้สังคม
แย่ข้ ึน การแสวงหากาไรและการผลิตสิ นค้าต่าง ๆ เป็ นการรบกวนต่อธรรมชาติและยังสร้ างความ
เสี ยหายอีกด้วย กลุ่มเหล่านี้มีความเห็นขัดแย้งต่อระบบทุนนิยม ธุ รกิจ การตลาด การผลิตสิ นค้าเพื่อ
บริ โภคจานวนมาก โรงงาน สานักงาน และรู ปแบบการทางานสมัยใหม่ทุกชนิด กลุ่มเหล่านี้มองการ
แสวงหากาไรของบริ ษทั ต่าง ๆ ขัดแย้งต่อความเป็ นอยู่และสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ กลุ่มเหล่านี้
มองการทางานในโรงงานและสานักงานเป็ นการลดคุ ณค่าของมนุ ษย์และส่ งผลร้ายต่อสุ ขภาพของ
พนักงาน ผลกาไรส่ วนใหญ่ตกแก่นายทุน แต่คนทางานกลับมีชีวิตที่ยากจนหรื อแย่ลง สภาพการ
ทางานและการดาเนิ นชี วิตเปลี่ยนแปลงไปห่ างไกลจากธรรมชาติมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติร่อย
หรอลง สิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรมลง มนุษย์มีสุขภาพแย่ลง และสังคมแตกแยก
มุมมองเหล่านี้ มีความจริ งอยูม่ ากทีเดียว แม้วา่ จะไม่ได้เป็ นจริ งเสี ยทั้งหมด การกล่าวโทษ
คอมพิวเตอร์ ว่าทาให้เกิ ดความไม่เสมอภาคหรื อความแตกแยกในสังคมนั้น เสมื อนเราละเลยไม่
สนใจประวัติศาสตร์ ที่มีมาหลายพันปี ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึงความไม่เสมอภาคและความแตกแยกใน
สั ง คมมาโดยตลอด การไม่ มี ข ้อ มู ล ที่ เ พี ย งพอไม่ ไ ด้ เ ป็ นสาเหตุ ข องปั ญ หาสั ง คมส่ ว นใหญ่
คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนหรื อที่บา้ นไม่อาจทดแทนพ่อแม่ที่เอาใจใส่ ดูแลลู ก การเข้าถึ งข้อมูลและ
การสื่ อสารสามารถช่วยแก้ปัญหามากกว่าที่จะทาให้เสี ยหาย (2)
การคมนาคมและการสื่ อสารช่วยลดราคา เพิ่มความหลากหลายและทาให้เกิดความคล่องตัว
ในการได้ม าซึ่ ง สิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ และเกิ ดความสะดวกในการใช้ชี วิตประจาวันมากขึ้ น เรา
สามารถใช้โทรศัพท์หรื อเว็บติดต่อหรื อค้นหาร้านค้า โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร หรื อทาธุ รกรรมอื่น
ๆ โทรคมนาคมช่ วยผลักดันเศรษฐกิ จระดับโลกให้เข้มแข็งขึ้ นและลดขนาดของโครงสร้ างทาง
ธุ รกิจและการเมืองการบริ หารให้เล็กลง เว็บและบริ การข้อมูลสารสนเทศช่วยให้ธุรกิจทั้งขนาดเล็ก
และใหญ่ก่อตั้งได้และเจริ ญเติบโตขึ้น ผลประโยชน์ของโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็นได้ชดั เจนในประเทศที่กาลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย
เราสามารถสื่ อสารระยะไกลในการทางานด้วยโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ตและอุปกรณ์สื่อสาร
อื่น ๆ โดยไม่ตอ้ งย้ายบ้าน หรื อเดินทางไกล เมื่อเราต้องเดินทางไกลหรื อไปทางานหรื อเรี ยนในต่าง
ถิ่ น อินเทอร์ เน็ตช่ วยให้ลดความลาบากหรื อยุ่งยากใจในการแยกจากครอบครัวหรื อคนใกล้ชิดลง
พวกเขาสามารถสื่ อสารระยะไกลโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายหรื อมีค่าใช้จ่ายน้อย ทั้งยังได้ยนิ เสี ยงและ
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เห็นหน้าตากันได้อีกด้วย เราสามารถทักทาย แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น รู ปภาพ และวิดีโอ และเข้า
ร่ วมกิจกรรมในเว็บไซต์สังคมออนไลน์
อย่า งไรก็ ตาม ผูท้ ี่ มี ค วามคิ ดเห็ นสุ ดโต่ ง มองว่า ข้อ ดี เ หล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ช่ วยแก้ไ ขปั ญ หาของ
เทคโนโลยีที่ตน้ ตออย่างแท้จริ ง หากไม่มีเทคโนโลยีเสี ยตั้งแต่ตน้ ก็คงไม่เกิดปั ญหาให้ตอ้ งมาแก้ไข
เช่นนี้ หลายคนมองว่าระบบทุนนิ ยมนั้นอยู่รอดได้ดว้ ยการโฆษณาโน้มน้าวชักจูงให้ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์
หรื อสิ นค้าซึ่ งในหลายกรณี ผบู ้ ริ โภคไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้หรื อบริ โภคผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ นค้า
นั้น ๆ เลย หลายคนซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ ไอพ็อด (iPod) ไอแพ็ด (iPad)
ไอโฟน (iPhone) และเปลี่ ยนรุ่ นต่าง ๆ ตามสมัยนิ ยม มุมมองของการตลาดให้ความสาคัญกับการ
เลือกซื้ อหรื อใช้บริ การของลูกค้าเป็ นเกณฑ์ตดั สิ นอนาคตของผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อธุ รกิจนั้น ๆ
ว่าจะล้มเหลวหรื อประสบความสาเร็ จมากกว่าที่ จะตอบสนองต่ อความต้องการของสั งคมอย่า ง
แท้จริ ง
บางคนมองว่าความจาเป็ นหรื อความต้องการมีความสัมพันธ์กบั เป้ าหมาย และเป้ าหมาย
กาหนดโดยบุคคล คนทัว่ ไปแสดงความต้องการของตนโดยการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
หากไม่ประสงค์ที่จะซื้ อหรื อไม่ตอ้ งการก็ไม่จาเป็ นต้องซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การนั้น ๆ แต่บางคนก็
มองว่าการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อถู กจัดสรรและควบคุ มโดยอิ ทธิ พลของการโฆษณา แรงกดดันหรื อ
ค่านิ ยมในสังคม ไม่วา่ จะเป็ นที่บา้ นหรื อที่ทางาน ซึ่ งในหลายกรณี ก็อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของผู ้
ซื้ อเอง คุณค่าและกระบวนการคิดของสังคมที่สร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค
โดยผ่านการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรื อบริ การนั้น ๆ
ความเห็นที่วา่ ฝ่ ายทุนนิยมหรื อฝ่ ายเทคโนโลยีจดั สรรและควบคุมผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อสิ่ งที่ไม่ได้
ต้อ งการโดยแท้จ ริ ง เหมื อ นกับ ความเห็ น ที่ ว่ า คอมพิ ว เตอร์ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การฉ้ อ โกงโดยผู ใ้ ช้
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความไม่เคารพต่อวิจารณญาณและเสรี ภาพของผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
และผูบ้ ริ โภค การให้คุณค่าและการเลือกสรรของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน แต่การที่จะสรุ ปว่าผูท้ ี่คิด
ต่างนั้นอ่อนแอและไม่มีวจิ ารณญาณนั้นอาจไม่ถูกต้อง
วิถี ชี วิตที่ เหมาะสมอาจไม่ เป็ นแค่ ค วามสะดวกสบายและทันสมัยหรื อการมี สิ นค้าและ
บริ การหลากหลายเท่านั้น การมีทางเลือกมากเกินไปอาจเป็ นข้อเสี ยก็ได้ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์ เน็ตมักรวมถึงความเร็ ว ความง่ายในการใช้งาน และการเข้าถึงโดยคนจานวนมาก แต่
คุ ณค่าทางอุตสาหกรรมอาจไม่ใช่ คุณค่าในเชิ งศีลธรรม การตัดสิ นว่าอะไรถู กหรื ออะไรควรจาก
พื้ น ฐานความคิ ด หรื อ มุ ม มองเดี ย ว โดยไม่ ม องเป็ นองค์ ร วม อาจท าให้ เ รามองข้า มสิ่ ง อื่ น ที่ มี
ความสาคัญ และกระทาผิดพลาดได้
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ในปั จจุบนั เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การสื่ อสารไร้สาย และอินเทอร์ เ น็ตทา
ให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ในบ้านได้ดว้ ยอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลหรื อเสี ยงพูดของเรา
เอง จานวนเครื่ องใช้หรื ออุปกรณ์ ที่ช่วยทุ่นแรงและเครื่ องเล่นต่าง ๆ ที่สร้ างความบันเทิงเป็ นเพียง
แนวทางหนึ่ ง ในการวัดคุ ณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่ ความสะดวกสบายเกิ นไปอาจไม่ไ ด้เป็ น
ประโยชน์ต่อมนุ ษย์ การขาดการออกกาลังกายและโรคอ้วนพบเห็นได้ทวั่ ไปในปั จจุบนั การพึ่งพา
เทคโนโลยีมากเกินไปอาจทาให้เรามีความอดทนต่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อไม่มีอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกสบายให้ใช้งานเหมือนดังที่เคยชิน
มาตรฐานของคุณภาพชี วิตอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ความเห็นของแต่ละคน แต่ธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชี วภาพ อากาศและน้ าที่สะอาด ป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีความสาคัญและมี
คุ ณ ค่ า ต่ อ มนุ ษ ย์ เช่ น เดี ย วกับ ยาและเทคนิ ค ทางการแพทย์ที่ ช่ ว ยชี วิ ต ความขัด แย้ง เกี่ ย วกับ
สิ่ งแวดล้อมไม่ใช่ ความขัดแย้งระหว่างมนุ ษย์และธรรมชาติ แต่เป็ นความขัดแย้งระหว่างคนที่ มี
ความเห็นแตกต่างกันในการตอบสนองต่อความต้องการของมนุ ษย์ ซึ่ งคนทัว่ ไปมักลืมที่จะให้ค่าแก่
สิ่ งที่ ประเทื องชี วิตและความสุ ขที่ แท้จริ ง แต่มกั จะติ ดวนอยู่ในสิ่ งที่ เป็ นความต้องการเที ยมหรื อ
ความจาเป็ นปลอมๆที่หลงปลุกปั้ นเป็ นค่านิยมที่ผดิ ๆด้วยความเบาปั ญญาและรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
8.3.1. การตัดสิ นใจเกีย่ วกับเทคโนโลยี
ความเสี่ ยงและผลข้างเคียงเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนา ปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไขมีท้ งั ทางด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การศึกษา กระบวนการทางตลาด
การจัดการ และแรงกดดันจากสาธารณะ
คนส่ วนใหญ่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และธุ รกิจยอมรับมุมมองที่วา่ ทุกคน
สามารถเลื อ กที่ จ ะใช้ เ ทคโนโลยี ไ ปในทางที่ ดี แ ละไม่ ดี แต่ บ างคนไม่ เ ห็ น ด้ว ยและโต้แ ย้ง ว่ า
โดยทัว่ ไปแล้วเทคโนโลยีไม่เป็ นกลาง แต่ให้ผลตามที่ได้ถูกการออกแบบมา ซึ่ งเป็ นมุมมองที่ ว่า
เทคโนโลยีถูกควบคุมโดยผูอ้ อกแบบและพัฒนา บางคนมีความเห็นว่ารัฐบาลตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีโดยไม่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนและรับฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนอย่าง
เพียงพอ บางคนมีความเห็นว่าเราไม่ควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ จนกว่าจะได้ศึกษาและ
เข้าใจถึงผลที่ตามมาเป็ นอย่างดีและจนกว่าจะสามารถตัดสิ นได้วา่ ผลดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับได้ หาก
เทคโนโลยียงั ไม่ผ่านเงื่ อนไขที่ กาหนดก็ไ ม่ควรจะอนุ ญาตให้มีการพัฒนาและใช้ป ระโยชน์ แต่
ในทางปฏิบตั ิแล้ว การทานายผลสื บเนื่ องจากเทคโนโลยีหรื องานประยุกต์ใหม่ ๆ เป็ นเรื่ องที่ทา้ ทาย
เราจะให้ใครเป็ นผูต้ ดั สิ นใจและจะตัดสิ นว่าเทคโนโลยีหนึ่ ง ๆ เป็ นที่ยอมรับหรื อไม่เป็ นที่ยอมรับได้
อย่างไร

410
การประดิ ษฐ์หรื อพัฒนางานต่าง ๆ จาเป็ นต้องคานึ งถึ งพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ เช่น แหล่งที่มาของส่ วนประกอบต่าง ๆ พื้นฐานความรู ้ที่ใช้ในการผลิต ค่าขนส่ ง ความ
คุม้ ค่าในเชิ งเศรษฐกิจ เป็ นต้น แต่แม้จะพิจารณาถี่ถว้ นแล้ว เราก็ไม่อาจรับรองได้อย่างเต็มที่วา่ สิ่ งที่
เราประดิษฐ์ข้ ึนมาจะมีความปลอดภัย หรื อไม่มีใครจะนาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร นอกจากนี้
ยังต้องคานึงถึงหลักการยศาสตร์ ความสะดวกคล่องตัวในการใช้งาน ความเป็ นมนุษย์อีกด้วย
แม้กระทัง่ เกณฑ์ของความเหมาะสม แต่ละคนยังมีมุมมองที่แตกต่างกัน การแพทย์ทางไกล
หรื อการผ่า ตัด ระยะไกล เป็ นอี ก ตัวอย่า งหนึ่ ง ของประโยชน์ ข องเทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเทอร์ เน็ต ทาให้แพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญสามารถตรวจและให้คาปรึ กษาหรื อทาการผ่าตัดแก่ผปู ้ ่ วยที่
อยู่ห่างไกลได้ แต่ระบบดังกล่ าวอาจมี ปัญหาเกี่ ยวกับความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัย ของ
ผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยอาจต้องให้ขอ้ มูลส่ วนตัวแก่แพทย์ที่ไม่เคยพบเห็นหน้ามาก่อนหรื อยอมให้แพทย์ที่อยู่
ห่างไกลสามารถผ่าตัดร่ างกายของตนได้ ซึ่ งเป็ นการล่วงล้ าความเป็ นส่ วนตัวทางกายภาพ การผ่าตัด
หรื อการให้คาปรึ กษาอาจผิดพลาดและก่อให้เกิ ดอันตรายต่อผูป้ ่ วยได้ แต่การตัดสิ นใจไม่ใช้ระบบ
ดัง กล่ า วก็ อ าจท าให้ ผู ป้ ่ วยเสี ย ชี วิ ต ได้เ ช่ น กัน บางคนคัด ค้า นการผลิ ต และพัฒ นาอุ ป กรณ์ ห รื อ
เครื่ องมือแพทย์ที่มีราคาแพงมากเพราะมีความเห็ นว่าคนรวยเท่านั้นที่จะสามารถใช้บริ การได้ แต่
ความคิดเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ส้ ันและแคบทั้งยังเป็ นการปฏิเสธสิ่ งที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั้งมวล เนื่ องจากในสิ่ งประดิษฐ์หลายชิ้น ราคาตั้งต้นมักจะสู ง แต่ก็จะลดลงเมื่อเวลาผ่าน
ไป หลังจากที่ได้มีการปรับปรุ งวิธีการผลิต
8.3.2. การทานายและประเมินค่ าเทคโนโลยี
การประเมิ นค่าผลสื บเนื่ องและอนาคตของสิ่ งประดิ ษ ฐ์ เทคโนโลยี หรื อนวัตกรรมนั้น
กระทาได้ยาก การเปลี่ยนแปลงอาจเป็ นไปในทางที่ไม่ได้คาดคิดหรื อคิดไม่ถึง แต่เดิมคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุคคลได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการคิดคานวณและเขียนเอกสาร ในอดีตน้อย
คนที่จะคาดถึ งแนวทางการใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลในรู ปแบบที่ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั
เทคโนโลยีใหม่ต่อยอดจากพื้นฐานของเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกมากมาย เราอาจพบวิธีใช้ประโยชน์และ
ทิศทางใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดหมายในอนาคต
เมื่ออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ค้นพบทฤษฎี สัมพัทธภาพ เขาไม่ได้คิดถึ งการ
นามาใช้ในการสร้างระเบิดนิ วเคลียร์ หรื อแผ่นซี ดีเลย เมื่อนักฟิ สิ กส์ เริ่ มพัฒนาเว็บ ในสมัยนั้นไม่มี
ใครคิดถึงการประมูลออนไลน์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ หรื อการแลกเปลี่ยน
สื่ อประสม เมื่อผูค้ นเริ่ มพกโทรศัพท์มือถือ ไม่มีใครคาดว่าผูก้ ่อการร้ายจะใช้โทรศัพท์มือถือในการ
จุดระเบิด
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การกล่าวว่าเทคโนโลยีกระทาตามที่ได้รับการออกแบบมานั้นเป็ นการกล่าวโดยมองจาก
เพียงมุมเดี ยว เราไม่สามารถละเลยหรื อมองข้ามความรั บผิดชอบในฐานะมนุ ษย์ นอกจากนี้ ยงั มี
ปั จจัยอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนและกาหนดทิศทางของเทคโนโลยี เช่น ทางเลือกต่าง ๆ นวัตกรรมอื่น
ๆ การค้นพบวิธีการใช้ประโยชน์ใหม่ ๆ ผลสื บเนื่ องที่ไม่ได้คาดคิ ด และปฏิ กิริยาของสังคมต่อ
เทคโนโลยีหรื องานประยุกต์น้ นั ๆ เป็ นต้น แม้จะกล่าวไม่ได้ว่าเทคโนโลยีขบั เคลื่ อนมนุ ษย์ แต่
เทคโนโลยีก็ปรั บแต่งโอกาสและความเป็ นไปได้ ชักนาสู่ การขยายขอบเขตของการกระทาและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์
ประวัติศาสตร์ ของเทคโนโลยีเต็มไปด้วยคาทานายหรื อคาดการณ์ที่ผิดพลาด บ้างก็มองใน
แง่ดีเกินไป บ้างก็มองในแง่ร้ายเกินไป โธมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) นักประดิษฐ์และ
นั ก ธุ ร กิ จ ชาวอเมริ กั น หนึ่ งในผู ้ก่ อ ตั้ง บริ ษัท เจเนอรั ล อิ เ ล็ ก ทริ ก (General Electric) บริ ษัท
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ของโลก และอีกหลายบริ ษทั ในด้านไฟฟ้า กล่าวเมื่อปี ค.ศ. 1899 ว่าไฟฟ้า
กระแสสลับเป็ นอันตรายเกินไป ทั้งยังไม่จาเป็ นและไม่ควรนามาใช้งาน แต่ในปั จจุบนั เราใช้งาน
ไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั บ้านเรื อนและอุตสาหกรรมทัว่ โลก
ในปี ค.ศ. 1946 ผูน้ าบริ ษทั ทเว็นทีเซ็ นจู รีฟ็อกซ์ (20th Century Fox) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต
ภาพยนตร์ กล่าวว่า “โทรทัศน์ไม่มีทางที่จะติดตลาดอยู่ได้นานเกิ น 6 เดื อน เพราะในเวลาไม่นาน
ผูค้ นก็จะเบื่อที่จะต้องมาจ้องมองกล่องไม้อดั สี่ เหลี่ยมอยูท่ ุกค่าคืน”
ในปี ค.ศ. 1977 ประธานและผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ดิจิทลั อิควิปเม็นต์หรื อเด็ค (Digital Equipment
Corporation) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั คอมพิวเตอร์ ช้ นั นา กล่าวว่า “ไม่มีเหตุผลใดที่คนเราจะมีคอมพิวเตอร์ ไว้
ใช้อยูใ่ นบ้าน”
ในปี ค.ศ. 1876 บันทึกภายในบริ ษทั เวสเทิร์นยูเนียน (Western Union) ซึ่ งเป็ นผูน้ าของโลก
ในธุ รกิจการโอนเงินระหว่างประเทศ เขียนไว้วา่ “โทรศัพท์มีขอ้ ด้อยอยูม่ ากมายหลายประการ เกิน
กว่าที่ จะถู กจัดให้เป็ นสื่ อกลางของการสื่ อสาร โดยเนื้ อหาแล้วเครื่ องมื อชนิ ดนี้ ไม่มี คุณค่า อะไร
สาหรับเราเลย”
ตัวอย่างที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงการขาดจินตนาการในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
และมุ ม มองที่ ค บั แคบ ทั้ง ยัง แสดงให้เห็ นว่า ผูเ้ ชี่ ย วชาญหลายคนอาจมี ค วามเห็ นที่ ผิดพลาดได้
นับประสาอะไรกับการยึดมัน่ ในมุ มมองของคนทัว่ ไป ดังนั้น หากเราจะอนุ ญาตให้รัฐบาลหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อคนส่ วนใหญ่ลงคะแนนเสี ยงเพื่อขัดขวางการพัฒนาของเทคโนโลยีใด ๆ เราจะต้อง
ประเมินผลที่จะตามมาทั้งความเสี่ ยงและประโยชน์ที่จะได้รับของเทคโนโลยีน้ นั ๆ อย่างเหมาะสม
และยุติธรรม แต่เราหรื อแม้แต่ผเู ้ ชี่ยวชาญไม่พึงยึดมัน่ ว่าการประเมินดังกล่าวจะถูกต้องแม่นยาเสมอ
ไป
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8.3.3. ปัญญาประดิษฐ์ และการสิ้นสุ ดของมนุษยชาติ
ในอนาคต ปั ญญาประดิษฐ์ ระบบที่ชาญฉลาด และหุ่ นยนต์ที่คิดได้อาจพลิกโฉมหน้าของ
สังคมและการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ให้เปลี่ยนไปอย่างมาก นิ ยายและภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ ส่วน
ใหญ่แสดงให้เห็นถึงทั้งทัศนคติดา้ นบวกและลบต่อปั ญญาประดิษฐ์ เช่น มนุ ษย์อาจเพิ่มเติมความรู ้
ด้วยการเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลจานวนมหาศาลที่มีอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต มนุ ษย์อาจใช้
ปั ญญาประดิ ษ ฐ์ซ่ ึ ง ประมวลผลบนคอมพิ วเตอร์ เพื่ อช่ วยในการตัดสิ นใจ และมนุ ษ ย์อาจฝั ง ชิ ป
คอมพิวเตอร์ ไว้เพื่อช่วยให้สามารถควบคุ มการกระทางานของอวัยวะหรื อสมองส่ วนที่เสี ยหายได้
เช่ น ในกรณี การเคลื่ อนไหวของแขนขา การควบคุ มสู บฉี ดหรื อลิ้นเปิ ดปิ ดหัวใจหรื ออวัยวะอื่น ๆ
หลายคนคาดว่า เมื่อได้มีการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีวา่ ใช้การได้ดีแล้วแม้กระทัง่ คนทัว่ ไปที่
ไม่ได้ป่วยก็อาจต้องการซื้ อและติดตั้งการฝังชิ ปเหล่านั้นเหมือนกับเทคโนโลยีทางการแพทย์อื่น ๆ
เช่ น การทาเลสิ ค LASIK (Laser-assisted in Situ Keratomileusis) ซึ่ งเป็ นการรักษาสายตาโดยการ
แยกชั้นกระจกตาด้านนอกเปิ ดออกแล้วฉายแสงเลเซอร์ สลายกระจกตาด้านใน การทาตาชั้นเดี ยว
เป็ นสองชั้น หรื อการผ่าตัดเสริ มจมูกหรื อหน้าอก เป็ นต้น
ในบางครั้ ง เทคโนโลยีอาจพัฒนาไปไกลจนถึ งขั้นที่ ค นทัว่ ไปไม่ส ามารถเข้า ใจได้ นัก
เทคโนโลยี บ างคนมองว่า มนุ ษ ย์ใ นยุ ค ของการปลู ก ฝั ง ชิ ป คอมพิ ว เตอร์ แ ละการเปลี่ ย นแปลง
พันธุ กรรมด้วยพันธุ วิศวกรรม (Genetic Engineering) อาจเปลี่ ยนแปลงไปเป็ นอีก รู ปแบบหนึ่ งที่
แตกต่างไปโดยสิ้ นเชิ ง บางคนยินดีและต้อนรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น แต่บางคนเห็นถึงภัยคุกคาม
ต่อการอยูร่ อดของมนุ ษยชาติ และความเป็ นไปได้ที่คอมพิวเตอร์ จะพัฒนาจนมีปัญญายิ่งกว่ามนุ ษย์
และทดแทนมนุษยชาติในที่สุด ดังที่เราพบเห็นการนาเสนอสิ่ งเหล่านี้ในภาพยนตร์ หรื อนวนิยายเชิ ง
วิทยาศาสตร์หลายเรื่ อง
การประมวลผลซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ในปั จจุบนั ยังคงใช้เวลานานเมื่อเทียบกับสมอง
มนุ ษ ย์ แต่ ก็ มี ผู ้ค านวณว่ า ด้ว ยอัต ราการพัฒ นาความสามารถในการค านวณของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ คอมพิวเตอร์ ก็จะมีสมรรถนะทัดเทียมมนุ ษย์ในอีกไม่เกินยีส่ ิ บปี
ข้างหน้าเพียงพอที่จะสนับสนุนการทางานของหุ่นยนต์ให้เสมือนมนุษย์
แต่ก็มีผใู ้ ห้ความเห็นว่ามีหลายเหตุผลที่คอมพิวเตอร์ หรื อหุ่นยนต์ไม่อาจทดแทนมนุษย์ เช่น
พัฒนาการทางฮาร์ ดแวร์ เริ่ มช้าลงด้วยขีดจากัดของคุณสมบัติของสารที่ใช้ทาชิ ป ดังเช่นหลายบริ ษทั
เริ่ มใช้วิธีการเพิ่มจานวนหน่ วยประมวลผลแทนที่ จะเพิ่มความเร็ วของตัวประมวลผล การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ในสาขาปั ญญาประดิ ษฐ์ที่ซับซ้อน ช้า และไม่สามารถสาเนาความสามารถของสมอง
มนุษย์ได้เต็มศักยภาพ
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เทคโนโลยีปัญญาประดิ ษฐ์และหุ่ นยนต์มีศกั ยภาพที่จะให้ประโยชน์มากมาย โดยไม่ควร
ได้รับการประเมินค่าต่าและตัดไฟเสี ยแต่ตน้ ลม เรามีหุ่นยนต์ตรวจหาระเบิด ปั ญญาประดิษฐ์ในบาง
งานช่ วยพัฒนาคุ ณภาพชี วิต แต่ผูเ้ ชี่ ยวชาญหลายคนปฏิ เสธที่จะร่ วมพัฒนางานประยุกต์ทางด้าน
ปั ญญาประดิ ษฐ์บางงานเพราะพบปั ญหาที่ยากต่อการตัดสิ นใจโดยเฉพาะที่คาบเกี่ ยวบนเส้ นแบ่ง
ของจริ ยธรรม แม้เราจะพัฒนาเทคโนโลยีจนถึงจุดที่เราสามารถควบคุมงานประยุกต์ให้มีประโยชน์
ได้ หรื อเรายุติการทาวิจยั ในเรื่ องต้องห้ามแล้ว แต่เราไม่สามารถป้ องกันผูอ้ ื่ น เช่ น ผูก้ ่ อการร้ า ย
รัฐบาลเผด็จการหัวรุ นแรง แฮ็คเกอร์ หรื อแม้แต่นักวิจยั อื่ น ๆ ที่ ไม่ได้คานึ งถึ งเรื่ องจริ ยธรรมได้
นอกจากนี้ การยับยั้งดังกล่าว ไม่ได้เพียงแต่ทาให้เราสู ญเสี ยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริ การที่เป็ น
ประโยชน์เท่านั้น แต่ยงั เป็ นการจากัดเสรี ภาพขั้นพื้นฐานอีกด้วย
ด้วยวิวฒั นาการที่ รวดเร็ วของเซมิ คอนดัก เตอร์ (Semiconductor) และชี วเคมี ได้มี ความ
พยายามพัฒนาเทคโนโลยี ชิป ชี วภาพ (Bio Chip) โดยเริ่ ม จากเทคโนโลยี เซ็ น เซอร์ ร่วมกับ สาร
พันธุ กรรม เช่ น ดี เอ็นเอ (Deoxyribonucleic Acid หรื อ DNA) และอาร์ เอ็นเอ (Ribonucleic Acid
หรื อ RNA) โปรตีนชนิดต่าง ๆ และเซลที่มีชีวติ ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคไมโครอะเรย์ (Microarray) ซึ่ง
เป็ นเสมือนการทดลองหรื อห้องปฏิบตั ิการบนชิปมีลกั ษณะเป็ นอะเรย์ขนาดสองมิติบนโซลิดซับส
เตท (Solid Substate) ซึ่ ง มัก จะเป็ นแผ่นแก้วบางๆที่ ใ ช้ใ นห้องปฏิ บ ัติก าร (Glass Slide) หรื อเซล
ซิ ลิ ก อนฟิ ล์ม บาง (Silicon Thin-film Cell) พัฒ นาขึ้ น เพื่ อ ตรวจสอบสารชี ว ภาพ ไบโอชิ ป ใช้ใ น
สาขาวิชาชี ววิทยาโมเลกุลช่วยให้นกั วิจยั สามารถกระทาปฏิกิริยาทางชี วเคมีจานวนมากได้พร้ อมๆ
กัน เพื่อช่วยเพิ่มความเร็ วในการตรวจสอบ วิเคราะห์ หรื อวินิจฉัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิด
โรค
เราไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ว่า ความเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีใ นอนาคตอี ก หลายปี
ข้างหน้าจะเป็ นอย่างไร แต่เราสามารถคาดการณ์และเตรี ยมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ
เกิดขึ้นได้ เราพบว่าการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ มกั จะอ่อนแอเพราะ
ไม่ ไ ด้ออกแบบโดยค านึ ง ถึ ง ภัย คุ ก คามที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ม าตั้ง แต่ ต้น จึ ง เป็ นเรื่ องส าคัญที่ ค วรจะ
คานึงถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อที่จะสามารถออกแบบการป้ องกันที่ดีที่สุดก่อนที่จะพบปั ญหานั้น
จริ งๆ
บางคนกังวลว่า เราไม่อาจสามารถพัฒนาระบบป้ องกันได้ทนั เวลา และหากสามารถพัฒนา
ระบบดังกล่าวได้ แต่ระบบนั้นก็จะอันตรายเสมอเหมือนกับระบบที่ตอ้ งการจะป้ องกัน ดังนั้นวิธีการ
ที่ดีกว่าคือการยุติการพัฒนาเทคโนโลยีที่อนั ตรายหรื อจากัดความพยายามในการพัฒนาความรู ้ บาง
ประเภท ความเห็นในลักษณะเช่นนี้ อาจถูกมองว่าเป็ นการกลัวไปก่อนล่วงหน้า หรื อมองโลกในแง่
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ร้าย และการบังคับให้ยตุ ิการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีก็กระทาได้ยากหรื อแทบเป็ นไปไม่ได้ แม้หา้ ม
คนหนึ่งได้แต่ก็ไม่อาจห้ามอีกคนหนึ่งได้ (2)
เราเคยมี ค วามรู ้ สึ ก กระอัก กระอ่ ว นใจต่ อ การท าพัน ธุ วิ ศ วกรรม ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงหรื อดัดแปลงสารพันธุ ก รรมของสิ่ ง มี ชี วิต โดยการถ่ า ยทอดยีน และลัก ษณะที่ ยีน
ควบคุ มตามต้องการจากสิ่ งมี ชีวิตหนึ่ งเข้าสู่ อีกสิ่ งมี ชีวิตหนึ่ ง เพื่อสร้ างสิ่ งมี ชีวิตรู ปแบบใหม่ที่มี
ลัก ษณะตามต้อ งการ ซึ่ งอาจไม่ เ คยปรากฏในธรรมชาติ ม าก่ อ น เช่ น การตัด ต่ อ หรื อ ดัด แปลง
พันธุ ก รรมในสั ตว์และพื ช เราคงเคยได้ยินข่ า วการคลอดลู กแกะที่ ไม่ ไ ด้เกิ ดจากการผสมพันธุ์
ตามปกติและพืชแปลงพันธุ์ (Transgenic Plant) ในกรณี ของพืชเศรษฐกิจ เพื่อลดปริ มาณการใช้สาร
กาจัดวัชพืช แมลงศัตรู พืช เพิ่มคุ ณค่าทางอาหาร และยืดอายุการเก็บเกี่ ยวของผักและผลไม้ ได้แก่
ธัญพืช พืชเส้นใย พืชตระกูลถัว่ พืชน้ ามัน พืชผัก ไม้ผล ไม้ป่ายืนต้น และพืชอาหารสัตว์ เป็ นต้น
แต่ในปั จจุบนั นี้ ผูค้ นจากทัว่ โลกบริ โภคอาหารที่มีการตัดต่อพันธุ กรรมทั้งแบบบริ โภคสด
และผ่านกระบวนการแปรรู ป ข้อเสี ยของพืชแปลงพันธุ์ ได้แก่ ผลเสี ยต่อสภาพแวดล้อม เช่ น การ
ทาลายพืช แมลง นก และสิ่ งมีชีวติ ในดิน มีการเคลื่อนย้ายยีนเข้าสู่ พืชอื่น เกิดความต้านทานและการ
รวมตัวใหม่ของยีนสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ นต้น ผลเสี ยต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค เช่น
เกิ ดการสั ง เคราะห์ ส ารใหม่ หรื อเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงสารอาหารที่ เป็ นอันตรายต่ อผูบ้ ริ โภคได้
ผูบ้ ริ โภคเกิดอาการภูมิแพ้โดยไม่รู้ตวั เพราะสารที่ก่อให้การแพ้ถูกตัดต่อไปในอาหารที่เดิมไม่ได้แพ้
และคุ ณภาพทางอาหารอาจลดลง เป็ นต้น ซึ่ งผลเสี ย ดัง กล่ า วมาแล้วอาจค้นพบได้ท้ งั ก่ อนหรื อ
ภายหลังจากการตัดต่อพันธุ กรรม
เราควรจากัดขอบเขตในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผลิตภัณฑ์บางชนิ ด และกระบวนการตัดสิ นใจควรมีลกั ษณะกระจายอานาจและไม่ใช่การบังคับ
เพื่อที่จะลดผลกระทบและความผิดพลาด หลีกเลี่ยงการจัดสรรหรื อการผูกขาดโดยบริ ษทั ซึ่ งเกรง
กลัวคู่แข่ง และป้ องกันการละเมิดเสรี ภาพ เราไม่สามารถทานายการตัดสิ นใจและผลลัพธ์ของการ
ตัดสิ นใจที่กระทาโดยวิศวกร นักวิจยั โปรแกรมเมอร์ นักธุ รกิ จ นักลงทุน ลู กค้า หรื อผูอ้ ื่นได้ แต่
ประเด็นพื้นฐานในการตัดสิ นใจเหล่านั้น ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ว่าต้องตัดสิ นใจในเรื่ องอะไรที่ เกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีน้ นั ๆ แต่เป็ นการเลือกกระบวนการตัดสิ นใจที่จะให้ผลลัพธ์ในสิ่ งที่คนต้องการ ทางาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแม้ว่าจะยากที่จะคาดเดาผลที่จะตามมาได้ เคารพความคิดเห็ นที่ หลากหลาย
เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินชีวติ ของแต่ละคน และเป็ นอิสระต่อการผูกขาดทางการเมืองต่าง ๆ (2)
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8.4. แบบฝึ กหัด
8.4.1. คาถามท้ายบท
1) จงบอกแนวทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการเข้าถึ ง อิ นเทอร์ เน็ ต ในชนบทที่
ห่างไกล
2) จงยกตัวอย่างการทานายที่ผดิ พลาดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
เล่มนี้
3) จงยกตัว อย่ า งการตัด สิ น ใจที่ ผิ ด พลาดหรื อ การท างานไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสื บ
เนื่องจากความขี้เกียจ และการปล่อยความรับผิดชอบให้กบั คอมพิวเตอร์
4) จากตัวอย่างโมเดลต่อไปนี้ จงพิจารณาว่า โมเดลใดไม่น่าเชื่อถือ เพราะเหตุใด
ก. โมเดลทานายผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้ของรัฐบาล
ข. โมเดลทานายตาแหน่งของดาวศุกร์ ในห้าสิ บปี ข้างหน้า
ค. โมเดลทานายจานวนหมายเลขที่อยูไ่ อพีที่จาเป็ นต้องใช้ในอีกยีส่ ิ บปี ข้างหน้า
ง. โมเดลทานายว่าปริ มาณน้ ามันเชื้ อเพลิงที่คงเหลือในโลก ณ ปั จจุบนั นี้ จะหมด
ลงในอีกกี่ปี
5) ในเว็บ เต็ ม ไปด้ว ยข้อ มู ล ข่ า วสารหลากหลายประเภท ทั้ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง โกหก
หลอกลวง อนาจาร และก้าวร้ าว จงวิจารณ์ ตวั เองว่าสามารถแยกแยะข้อมู ลที่ น่า เชื่ อถื อและไม่
น่าเชื่อถือได้หรื อไม่ อย่างไร
8.4.2. อภิปราย
1) ซอฟต์แวร์รู้จาเสี ยงพูดสามารถวิเคราะห์เสี ยงพูดว่าเป็ นของใคร จงอธิ บายศักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวให้เป็ นทั้งประโยชน์และโทษ
2) จงทานายว่าในอีกห้าปี ข้างหน้าจะมีปัญหาใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับบทนี้อย่างไรบ้าง
3) จงอธิ บายสถานการณ์ที่เด็กและเยาวชนอาจได้รับอันตรายจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ไม่เหมาะสม หรื อมีอคติในเว็บ และจงระบุแนวทางการป้ องกัน พร้ อมทั้งพิจารณาว่ากรณี เช่ นนั้น
เคยมีมาก่อนการอุบตั ิข้ ึนของเว็บหรื อไม่ และได้เคยมีการป้ องกันอย่างไร
4) บางคนกล่าวว่านักเรี ยนในยุคนี้ไม่เคยอ่านหนังสื อพิมพ์ (ฉบับพิมพ์) คุณคิดว่าเกิด
อะไรขึ้น และมีประเด็นทางสังคมและส่ วนบุคคลใดที่พึงพิจารณาในกรณี น้ ี หรื อไม่ อย่างไร และ
วิเคราะห์วา่ การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ดีหรื อไม่
5) เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ประเทศไทยได้ยกเลิ กการรับส่ งโทรเลข จงวิเคราะห์ประเด็นทาง
สังคมและส่ วนบุคคลใดที่พึงพิจารณา
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6) เว็บไซต์ข่าวบันเทิงต่าง ๆ นาเสนอเรื่ องราวใหม่ ๆ ตามการให้คะแนนของผูช้ ม จง
พิจารณาและอภิปรายว่า ผูด้ ูแลเว็บมีหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณที่จะไม่ให้เกิดการซื้ อขายคะแนน
เสี ยงหรื อไม่
7) ในโลกนี้มีภาษาพูดอยูป่ ระมาณหกพันภาษา แต่จานวนภาษาที่ใช้พูดกันลดลงอย่าง
รวดเร็ ว เป็ นผลกระทบจากการคมนาคมและการขนส่ งสมัยใหม่ โลกาภิวตั น์ของธุ รกิจและการค้า
และผลข้า งเคี ย งจากการสื่ อสารโทรคมนาคมด้วยโทรศัพ ท์ คอมพิ วเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ต จง
อภิปรายข้อดีขอ้ เสี ยของการสู ญเสี ยภาษาต่าง ๆ ดังกล่าว
8) บางคนกล่าวว่าพนักงานขายในห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านสะดวกซื้ อในปั จจุบนั ใช้
เครื่ องอ่านราคาสิ นค้าแบบบาร์ โค้ดจนเคยชิ น และไม่สามารถคานวณรายการราคาสิ นค้า ภาษี หรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการสิ นค้าได้เองเมื่อไฟฟ้าดับหรื อระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ทางาน
ก. จงระบุความสามารถหรื อทักษะที่อาจสู ญเสี ยไปเนื่องจากกรณี ดงั กล่าว
ข. จงอภิปรายข้อดีขอ้ เสี ยของการใช้เครื่ องคิดเลขและระบบคอมพิวเตอร์
ค. จงให้ความเห็ นว่าโรงเรี ยนควรสอนหรื ออนุ ญาตให้นกั เรี ยนใช้เครื่ องคิดเลข
หรื อไม่อย่างไร
9) จานวนร้านหนังสื อเล็กๆประจาท้องถิ่นลดลงเนื่องจากการแข่งขันของร้านหนังสื อ
ขนาดใหญ่และร้ านหนังสื อออนไลน์ จงอภิ ปรายว่ากฎหมายควรห้ามเปิ ดร้ านหนังสื อออนไลน์
หรื อไม่ หากไม่ ร้านหนังสื อออนไลน์ควรขายหนังสื อมือสองหรื อหนังสื อใช้แล้วหรื อไม่ ให้เหตุผล
ประกอบ
10) นักศึกษาจานวนมากลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยออนไลน์ที่ให้วุฒิปริ ญญา
เหมือนกับมหาวิทยาลัยทัว่ ไป จงอภิปรายเปรี ยบเทียบข้อดี ขอ้ เสี ยในเชิ งสังคมและส่ วนบุคคลของ
การเรี ยนออนไลน์และการเรี ยนในชั้นเรี ยนของมหาวิทยาลัยตามปกติ
11) จงพิ จ ารณาว่า ในปั จ จุ บ ัน และในอนาคตอี ก ไม่ กี่ ปี ข้า งหน้า จะมี อุ ป กรณ์ ห รื อ
เทคโนโลยีใดที่โรงเรี ยนควรห้ามไม่ให้นกั เรี ยนใช้ในการทาการบ้านและการสอบเพื่อความยุติธรรม
ระหว่างนักเรี ยนที่มีและไม่มีอุปกรณ์ดงั กล่าว ให้เหตุผลประกอบ
12) ในปั จจุบนั เราสามารถเล่นเกมและการละเล่นหลายอย่าง เช่น หมากรุ ก ไพ่ และเล
โก้ (Lego) ซึ่งเป็ นของเล่นในรู ปแบบตัวต่อพลาสติก เป็ นต้น บนคอมพิวเตอร์ได้ จงอภิปรายถึงข้อดี
ข้อเสี ยในการทดแทนเกมการละเล่ นดังกล่ าวบนกระดานด้วยเกมคอมพิวเตอร์ และแสดงความ
คิดเห็นว่านี่เป็ นตัวอย่างของการใช้งานที่ไม่จาเป็ นหรื อไม่ ให้เหตุผลประกอบ
13) จงวิเคราะห์ขอ้ โต้แย้งในการใช้งานโทรศัพท์มือถือต่อไปนี้ วา่ สมเหตุสมผลหรื อไม่
บางคนไม่ตอ้ งการมีโทรศัพท์มือถื อเพราะโทรศัพท์มือถื อรบกวนเวลาและรุ กล้ าความเป็ นส่ วนตัว
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ใช้งานยาก และราคาแพง หากไม่ตอ้ งการก็ไม่ตอ้ งซื้ อเอาไว้ใช้ ก่อนที่โทรศัพท์มือถือจะเป็ นที่นิยมก็
มีโทรศัพท์แบบหยอดเหรี ยญให้ใช้งานอยูท่ วั่ ไปทั้งในร้านอาหาร สถานี รถประจาทาง หัวมุมถนน
ร้ า นค้า ต่ า ง ๆ เป็ นต้น ในปั จจุ บ นั โทรศัพ ท์เหล่ า นี้ มี ไ ม่ ม ากนัก จงอภิ ป รายว่า เราจาเป็ นต้องมี
โทรศัพท์มือถือไว้ใช้งานหรื อไม่
14) ในปั จจุบนั ศูนย์บริ การให้คาปรึ กษาหรื อให้ขอ้ มูลของบริ ษทั ต่าง ๆ เช่น สายการ
บิน บริ การโทรศัพท์มือถือ บริ การของธนาคาร เป็ นต้น ใช้เทคนิ คการสังเคราะห์เสี ยงร่ วมกับระบบ
โต้ตอบอัตโนมัติต่าง ๆ ทาให้ไม่ตอ้ งใช้คนในการให้บริ การและสามารถลดจานวนพนักงานลง
ได้มาก จงอภิปรายข้อดีขอ้ เสี ยและให้เหตุผลประกอบ
15) รัฐบาลไทยได้อนุ มตั ิการสัง่ ซื้ อจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต (Tablet) เพื่อนามาแจก
ให้เด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 จงอภิ ปรายให้ความเห็ นว่าคอมพิ วเตอร์ เป็ นสิ่ ง จาเป็ นต่ อ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการศึกษาของเด็กและเยาวชนหรื อไม่ อย่างไร
16) รัฐบาลไทยได้อนุ มตั ิงบประมาณเพื่อจัดซื้ อไอโฟน (iPhone) และไอแพด (iPad)
ให้แก่สมาชิ กรัฐสภา จงอภิปรายให้ความเห็ นว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อกิ จกรรมของสมาชิ ก
รัฐสภาหรื อไม่ อย่างไร
17) โดยปกติ แ ล้ว คุ ณ พกโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ติ ด ตัว โดยตลอด แต่ ใ นวัน หนึ่ ง คุ ณ ลื ม
โทรศัพท์มือถื อไว้ที่บา้ น จงอภิปรายว่าโทรศัพท์มือถื อเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับคุ ณหรื อไม่ หากไม่มี
โทรศัพท์มือถือคุณจะประสบปั ญหาอย่างไรบ้าง หากเลือกได้คุณจะเลือกพกโทรศัพท์มือถือหรื อไม่
เพราะเหตุใด
18) สมมติ ว่า คุ ณสามารถย้อนยุค กลับ ไปในอดี ตที่ ย งั ไม่ มี การผ่า ตัดระยะไกล และ
พยายามอธิ บายให้คนในยุคนั้นทราบ จงอภิปรายว่าคนในยุคนั้นน่าจะมีความเห็นอย่างไร และคน
ส่ วนใหญ่จะเห็นด้วยกับเทคโนโลยีน้ ีหรื อไม่
19) สมมติวา่ คุณสามารถย้อนยุคกลับไปในอดีตที่ยงั ไม่มีระบบควบคุมการหยุดรถและ
ป้ องกันล้อล็อค (Antilock Braking System หรื อ ABS) จงอภิปรายว่าคนในยุคนั้นน่ าจะมีความเห็ น
อย่างไร และคนส่ วนใหญ่จะเห็นด้วยกับเทคโนโลยีน้ ีหรื อไม่
20) จงอภิ ปรายว่ากูเกิ ลควรเปิ ดเผยอัลกอริ ทึมที่ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ส าหรั บ
แสดงผลการค้นหาหรื อไม่ อย่างไร
21) จงอภิปรายว่ากูเกิลมีอิทธิ พลต่อสังคมอย่างไร อภิปรายข้อดีและข้อเสี ย
22) จากประสบการณ์ตรงของตัวคุณเอง จงระบุทกั ษะหนึ่งทักษะที่สูญเสี ยไปเนื่องจาก
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต จงอภิ ปรายและแสดงความเห็ นว่าการสู ญเสี ยทักษะนี้ เป็ นปั ญหา
หรื อไม่ อย่างไร
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23) จงนาเสนอรู ปแบบการแบ่งแยกกลุ่มคนในสังคมที่อาจเกิดขึ้นในอีกสิ บปี ข้างหน้า
เนื่องจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อภิปรายและให้เหตุผลประกอบ
8.4.3. การบ้ าน
1) จงเลื อ กภาพยนตร์ นิ ย ายวิ ท ยาศาสตร์ ม าหนึ่ งเรื่ อง เพื่ อ น าเสนอมุ ม มองของ
ภาพยนตร์ อภิปราย วิจารณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขในขอบเขตของบทนี้
2) จงค้นหาบทความจากวิกิพีเดี ยภาษาไทยในหัวข้อที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่คุณทราบ
เป็ นอย่างดี อ่านและวิจารณ์วา่ บทความดังกล่าวว่าเขียนดี ถูกต้อง แม่นยา อ่านง่าย ภาษาสละสลวย
และมีเนื้อหาสมบูรณ์หรื อไม่
3) จงเข้าไปในร้านที่ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตของท้องถิ่นที่คุณอยู่ ซึ่ งมีเด็กและเยาวชน
ใช้งานคอมพิวเตอร์ จงรายงานชนิ ดและกิ จกรรมบนคอมพิวเตอร์ ของเด็กและเยาวชนที่พบเห็ น
ประเมินและวิจารณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ย
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บทที่ 9 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
บทนี้ กล่าวถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ มุมมองต่าง ๆ ทางจริ ยธรรม ในการตัดสิ น
ว่าการกระทาใดถูกหรื อผิด หลักการประเมินว่าการกระทาใดเข้าข่ายการละเมิดจรรยาบรรณดังกล่าว
9.
9.1. จรรยาบรรณวิชาชีพ
ความซื่ อสัตย์เป็ นจรรยาบรรณพื้นฐานที่ สุด นักวิทยาศาสตร์ ที่สร้ างเรื่ องโกหกเกี่ ย วกับ
ผลงานวิจยั ที่คน้ พบ นักข่าวที่เขียนข่าวเท็จ นักเขียนที่กุเรื่ องราวว่าเป็ นประสบการณ์จริ ง เหล่านี้ เป็ น
การกระทาที่ผดิ จรรยาบรรณอย่างชัดเจน
เราตัดสิ นใจอยูต่ ลอดเวลา บางครั้งก็เป็ นการตัดสิ นใจครั้งสาคัญและผลที่ตามมากระทบต่อ
คนมากมาย แม้ก ระทัง่ คนที่ เราอาจไม่เคยพบปะมาก่ อนในชี วิต เราตัดสิ นใจจากข้อมู ลที่ มีและ
ประสบการณ์ที่เคยพบ เราเก็บข้อมูลจากการสนทนา รายงานวิจยั สิ่ งแวดล้อม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เราเข้าร่ วม สิ่ งที่ เรารั บรู ้ และเข้าใจอาจไม่ถูกต้องแม่นยาเสมอไป แต่เราจาเป็ นต้องตัดสิ นใจและ
กระทาการต่าง ๆ จากพื้นฐานของสิ่ งที่เราทราบ
การโกหกเป็ นการตั้งใจทาลายกระบวนการพิจารณาที่สาคัญของผูอ้ ื่น นัน่ คือการซึ มซับ
ประมวลข้อมูลและพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่จะกระทาตามเป้าหมาย การโกหกเป็ นการพยายามที่
จะโกง เป็ นการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นเสมือนเป็ นเครื่ องมือในการบรรลุเป้ าหมายของตน ซึ่ งมีผลสื บเนื่ องที่
ตามมาในทางลบหลายประการ ในบางสถานการณ์ การโกหกสร้างความไม่ไว้เนื้ อเชื่ อใจต่อกันทั้ง
ในการทางานหรื อปฏิสัมพันธ์ต่อผูค้ นต่าง ๆ ทั้งยังทาร้ายคนที่ได้รับข้อมูลผิดๆและผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
เรื่ องโกหกนั้น ด้วย ผลที่ ตามมาอาจเหนื อ ความคาดคิ ด การโกหกอาจท าให้ผู ท้ ี่ ไ ด้ยิน เรื่ อ งราว
เปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจไปในอีกทางหนึ่งจากเดิมที่ต้ งั ใจไว้ (2)
การรายงานผลวิจยั หรื องานอื่นที่ไม่เป็ นจริ งเป็ นรู ปแบบทางอ้อมรู ปแบบหนึ่งของการขโมย
ซึ่ งเสมือนเป็ นการขโมยเงินทุนที่สนับสนุ นงานวิจยั โดยไม่ได้มีผลตอบแทนตามที่ผใู ้ ห้ทุนต้องการ
เป็ นการสู ญเสี ยทรัพยากรซึ่ งนักวิจยั อื่นหรื อผูอ้ ื่นสามารถใช้ไปในทางที่เป็ นประโยชน์ และยังส่ งผล
ต่อผูท้ ี่จะทางานวิจยั ต่อยอดหรื อนาผลวิจยั ไปใช้งาน ซึ่ งกระทบต่อกันเป็ นทอดๆและสร้ างความ
เสี ยหายโดยรวมได้มาก (2)
ปั ญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพส่ วนใหญ่มกั มีความซับซ้อนและมีนยั ยะมากกว่าแค่เรื่ อง
ความซื่ อสัตย์ แต่ยงั รวมถึ งการรั กษาคามัน่ สัญญา ไม่ฉ้อโกงหรื อขโมย และการทางานให้ดีและ
รับผิดชอบงาน ผูป้ ระกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่รับผิดชอบต้องเผชิ ญกับประเด็นต่าง ๆ เช่น
ความเสี่ ยงเท่าใดจึงจะเป็ นที่ยอมรับได้ การใช้งานทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั อื่นแค่ไหนเพียงไร
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จึงจะเป็ นที่ยอมรับได้ การตัดสิ นใจที่จะแพร่ กระจายซอฟต์แวร์ แปลงแฟ้มข้อมูลจากรู ปแบบที่มีการ
ป้ องกันการทาสาเนาไปเป็ นรู ปแบบที่ สามารถทาสาเนาได้ง่าย การกาหนดงบประมาณส าหรั บ
ฝึ กอบรมพนักงานในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่ เป็ นต้น
ขอบเขตของจรรยาบรรณวิชาชี พนั้นไม่แน่ นอน อาจเกี่ ยวข้องกับประเด็นทางด้านสังคม
และการเมืองได้ดว้ ย เช่น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของคอมพิวเตอร์ ในเรื่ องการจ้างงาน
และสิ่ งแวดล้อม การตัดสิ นใจของบริ ษทั ว่าจะขายคอมพิวเตอร์ ให้กบั รัฐบาลเผด็จการที่มีแนวโน้ม
ว่าจะใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม การใช้คอมพิวเตอร์ในการทหาร รวมถึงการตัดสิ นใจของบุคคลว่า
จะดาวน์โหลดอะไรหรื อโพสต์อะไรในอินเทอร์เน็ต
ในบทนี้ จะเน้นจรรยาบรรณวิชาชี พซึ่ งอาจประสบในการทางานทางด้านวิชาชี พเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และความสัมพันธ์ และความรั บผิดชอบต่อลู กค้า ผูใ้ ช้บริ การและผลิ ตภัณฑ์ เพื่อน
ร่ วมงาน พนักงาน นายจ้าง และคนอื่ น ๆ ที่ ได้รับผลกระทบจากผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ในบทนี้
พิ จารณาสถานการณ์ สาคัญต่ า ง ๆ ที่ ต้องตัดสิ นใจ แนวทางการปฏิ บตั ิ และตัดสิ นใจของผูส้ ร้ าง
พัฒนา และใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ผลที่ตามมาจากการตัดสิ นใจนั้น
9.2. ประเด็นต่ าง ๆ ในการดาเนินวิชาชีพคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บ ัน เปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
สารสนเทศ และการสื่ อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิ กส์ มีคุณภาพที่ดีข้ ึน เร็ วขึ้น ขนาด
เล็กลง และราคาถู กลง ทาให้สามารถพกพาไปมาได้สะดวก คอมพิวเตอร์ แพร่ กระจายและมี อยู่
ทัว่ ไป สมรรถนะในการประมวลผลเพิ่มสู งขึ้น ขนาดของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเนื่ องจากเทคโนโลยีการ
จัดเก็บพัฒนาขึ้น ช่องทางการสื่ อสารและเครื อข่ายมากขึ้น
เทคโนโลยีส ารสนเทศในปั จจุ บนั ทาให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านคอมพิ วเตอร์ หรื อผูด้ ู แล
ระบบสามารถอนุ ญาตให้ผูใ้ ช้งานคอมพิ วเตอร์ ใด ๆ สามารถใช้งานคอมพิ วเตอร์ จ ากที่ ใดก็ได้
เมื่อใดก็ได้ และอย่างไรก็ได้ และสามารถอนุ ญาตให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริ การ และข้อมูลใด ๆ จากผู ้
ให้บริ การใด ๆ ซึ่ งอยูท่ ี่ไหนไม่วา่ จะห่างจากผูใ้ ช้เพียงใดก็ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและง่ายดาย
แต่ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านคอมพิวเตอร์ ควรสร้ างเทคโนโลยีที่ทาให้ผูใ้ ช้ที่มีสิทธิ อนั ควร
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริ การ และสารสนเทศใด ๆ ณ จากแหล่งข้อมูลและรู ปแบบที่ถูกต้องใน
เวลาที่เหมาะสมและราคา ที่เป็ นธรรม
ธุ รกิจในปั จจุบนั มีประเด็นและปั จจัยหลากหลาย โอกาสต่าง ๆ ขยายขอบเขตกว้างขึ้นเนื่ อง
ด้วยเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการแข่งขันในธุ รกิ จต่าง ๆ การแข่งขันสู ง
และเข้มข้นขึ้น ตลาดขยายตัวทั้งระดับโลก ท้องถิ่ น และกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง ตลาดเก่าถู กคุกคาม
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นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันในเรื่ องราคาและภาษี กรอบกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มีความซับซ้อน
ขึ้น และความคาดหวังของลูกค้าก็เพิ่มสู งขึ้น
ประเด็นหลักทางธุ รกิจของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ คือ การ
กระทาหรื อดาเนินงานให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็ นธรรม ซึ่ งความหมายของถูกต้องเหมาะสมและ
เป็ นธรรม ในที่ น้ ี รวมถึ ง การตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ซ่ ึ งเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ กบั ระดับ
ความพึงพอใจและความสัมพันธ์อนั ดี ต่อลูกค้า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ เทคโนโลยี
ใหม่ และช่ องทางใหม่ ๆ ในการให้บริ การและส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์ การลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งคุณค่า
และผลประโยชน์ทางธุ รกิจ การพัฒนาบริ การและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การบรรลุเป้ าหมายต่าง ๆ ด้วย
วิธีการที่เชื่อถือได้และปลอดภัย ท่ามกลางแรงผลักดันของตลาดและการแข่งขันในธุ รกิจ ค่าใช้จ่าย
และภาษี ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งจ าเป็ นต้อ งปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งในการรวมธุ ร กิ จ และ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน (2)
เทคโนโลยีเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศมีความสาคัญต่อหลายธุ รกิจและการตลาด
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีต่าง ๆ มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึ่ งสามารถนามาใช้ประโยชน์และต่อประสานกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความสาเร็ จของธุ รกิ จขึ้ นอยู่กบั ว่านาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อย่างไร การ
ปรับปรุ งระบบและซอฟต์แวร์ ให้ง่ายต่อการใช้งานก็เป็ นเรื่ องสาคัญ ผูใ้ ช้ตอ้ งการทางเลือกหรื อแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาหรื อระบบที่ ใช้การได้และไม่ซับซ้อนจนเกิ นไป ทั้งยังต้องเป็ นที่ น่าเชื่ อถื อ
แม่นยา พึ่งพาได้ และมีความสม่าเสมอคงเส้นคงวา
โดยสรุ ปแล้ว การดาเนิ นวิชาชี พเกี่ยวข้องกับการทาสิ่ งที่ถูกต้อง เหมาะสม และชอบธรรม
และทาสิ่ งเหล่านั้นให้ถูกต้อง เหมาะสม และเป็ นธรรม
9.2.1. ความล้ มเหลวของโครงการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาเหตุ
ในปี ค.ศ. 1994 ไซเอ็ น ทิ ฟิ ก อเมริ ก ัน (Scientific American) รายงานว่า ร้ อ ยละ 25 ของ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ได้ถูกยกเลิ ก ในปี ค.ศ. 1994 จากการสารวจของการ์ ต
เนอร์ (Gartner) (122) และสแตนดิ ช (Standish) (123) พบว่า ประมาณร้ อ ยละ 33 ของโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศล้มเหลว และประมาณร้อยละ 75 ใช้งบประมาณและเวลาเกินกาหนด (123)
ในปี เดียวกัน การสารวจของ OASIG แจ้งว่า ประมาณร้อยละ 40 ของการพัฒนาโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศล้มเหลวหรื อถูกละเลย และประมาณร้อยละ 80 ล่าช้าใช้และงบประมาณเกินกาหนด
ในปี ค.ศ. 2002 การสารวจของสแตนดิ ชพบว่าสถานการณ์ ไม่ได้เปลี่ ยนแปลงไปมากนัก
ร้อยละ 31 ของโครงการถูกยกเลิกก่อนการดาเนินการเสร็ จสิ้ น ร้อยละ 88 ของโครงการล่าช้าหรื อใช้
งบประมาณเกิ นก าหนด ในการเริ่ ม ทดลองใช้ง านระบบจาก 100 โครงการ ต้องเริ่ ม ใหม่ ถึ ง 94
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โครงการ ค่าใช้จ่ายงบประมาณเกิ นโดยเฉลี่ ยประมาณร้ อยละ 189 และระยะเวลาดาเนิ นงานล่าช้า
จากกาหนดคิดเป็ นร้อยละ 222
การสารวจของสแตนดิช ในปี ค.ศ. 2006 พบว่าผลการดาเนิ นงานของโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ดี ข้ ึน แต่ยงั คงมีความล้มเหลวและล่าช้าหรื อใช้งบประมาณเกินกาหนด รายงาน
แจ้งว่า ร้อยละ 19 ของโครงการถูกยกเลิกก่อนการดาเนินการเสร็ จสิ้ น ร้อยละ 46 ของโครงการล่าช้า
หรื อใช้งบประมาณเกินกาหนด
การสารวจของสแตนดิชรายงานถึงปั จจัยสู่ ความสาเร็ จของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามปั จจัย คือ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ในโครงการ การบริ หารจัดการและการสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริ หาร ความชัดเจนของความต้องการของระบบ
จากรายงานเกี่ ย วกับ โครงการทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของรั ฐ บาลของสหราช
อาณาจักรในปี ค.ศ. 2003 หลายโครงการพบความล้มเหลว แม้หลายโครงการจะประสบความสาเร็ จ
แต่ยงั มีคาถามในเรื่ องระดับของประสิ ทธิ ภาพว่าเป็ นที่ยอมรับได้หรื อไม่ ประเด็นในการดาเนินงาน
ทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ มักเกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว การกาหนดความต้องการของผูใ้ ช้ ความซับซ้อนของระบบ และความ
พลั้ง เผลอ ในส่ ว นของการจัด การโครงการเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การโครงการและ
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริ การร่ วมและผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาส่ วนประกอบอื่น ๆ
สาเหตุของความล้มเหลวของโครงการต่าง ๆ มาจาก
• รายละเอียดความต้องการและข้อกาหนดคุณลักษณะของระบบไม่ครบถ้วน
• ขาดการให้ขอ้ มูลจากผูใ้ ช้
• มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความต้องการและข้อกาหนดคุณลักษณะของระบบ
• ขาดความเชื่ อมโยงที่ ชัดเจนระหว่างโครงการกับการจัดลาดับ ความส าคัญ ของ
องค์กร
• ขาดความชัดเจนในสิ ทธิการบริ หารจัดการ
• ขาดทักษะในการบริ หารจัดการโครงการและความเสี่ ยง
• ขาดการแบ่งงานในโครงการออกเป็ นขั้นตอนการทางานที่สามารถควบคุมบริ หาร
จัดการได้ ไม่เกินกาลัง
• ขาดการประสานงานและการเข้าร่ วมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้
เสี ยหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในโครงการ
• ขาดความเข้าใจและการติดต่อประสานงานกับผูผ้ ลิตหรื อจัดหาส่ วนประกอบต่าง
ๆ
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• วัตถุประสงค์ไม่ชดั เจน
• ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี บุคคลและทักษะไม่เพียงพอที่จะตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
• มี ค วามคาดหวัง เกิ น จริ งต่ อ ระบบหรื อโครงการ หรื อก าหนดระยะเวลาไม่
สมเหตุสมผล
• ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่คุน้ เคย และไม่มีประสบการณ์
• ขาดการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
• เน้นประเมินค่าที่ราคา มากกว่าคุณค่า
นอกจากนี้ วิธีการดาเนินงานส่ วนใหญ่มกั เป็ นการแบ่งงานในโครงการออกเป็ นส่ วนๆ และ
แยกกัน ท าซึ่ งอาจท าให้ ค ลาดจากวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นภาพรวม ผู ้ท างานในโครงการพลาดที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เข้ากับสถานการณ์จริ ง เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็ยากที่จะประสานรวม
และแก้ไ ขให้ฟ้ื นคื นได้ ความล้ม เหลวเหล่ า นี้ เป็ นเครื่ องเตื อ นใจแก่ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางด้า น
คอมพิวเตอร์
9.2.2. ความคาดหวังต่ อความรับผิดชอบในเชิ งวิชาชี พของผู้ประกอบวิชาชี พทางด้ านคอมพิวเตอร์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้รับความคาดหวังให้สร้าง ใช้ประโยชน์ และให้
การสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาและหาทางออกใน
เชิ งปฏิ บตั ิ ได้ ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่ าวเกี่ ยวข้องกับการกาหนดคุ ณลักษณะ วัตถุ ประสงค์ และ
ขอบเขตการดาเนินงาน การออกแบบและพัฒนาตามมาตรฐานการสร้าง การทดสอบระบบเพื่อให้
สามารถให้บริ การได้ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน การควบคุมคุณภาพ การใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ที่
ได้มาตรฐาน การซ่อมบารุ ง ประสิ ทธิ ผล ความน่าเชื่อถือ เศรษฐกิจและความคุม้ ค่า ความมัน่ คงและ
ความปลอดภัย
ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางด้านคอมพิวเตอร์ จาเป็ นต้องทราบว่า การออกแบบของพวกเขามี
ผลกระทบต่อวิชาชีพอื่น ๆ และผูใ้ ช้งานซึ่ งคาดหวังความเป็ นมืออาชีพจากพวกเขา ซึ่งหมายถึงความ
เชี่ยวชาญและความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ นอกจากนี้ งานของพวกเขาอาจมีนยั ยะทางสังคมและ
กฎหมาย และยังเป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาชีพใหม่ซ่ ึ งยังมีประเด็นที่ไม่น่าไว้วางใจและมักถูกละเลยโดย
คนส่ วนใหญ่
ความคาดหวังต่อความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพ สามารถพิจารณาได้
ตามประเด็นเกี่ยวกับคน โครงการ กฎหมายข้อบังคับ และส่ วนบุคคลต่อไปนี้ (2)
• ตัวอย่ า งความรั บ ผิ ดชอบในเรื่ องที่ เกี่ ย วกั บคน ได้แก่ การตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน การมีความร่ วมมือระหว่างผูร้ ่ วมงานที่ดี ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
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การกระทาให้เป็ นตัวอย่าง การให้คาปรึ กษา ฝึ กอบรม การพิจารณาผลกระทบต่องานและแนวทาง
ปฏิบตั ิงาน และหน้าที่ในการรับรองความปลอดภัยของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
• ตั ว อย่ า งความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด การโครงการ เช่ น ความใส่ ใ จ ความ
ขยันหมัน่ เพียร การดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายและแล้วเสร็ จตามเวลาภายใต้งบประมาณที่กาหนด
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงในระบบความปลอดภัย การเริ่ มต้นระบบ การกูค้ ืนระบบ การบริ หารจัดการ
งาน เวลา ทักษะ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ การควบคุ มคุณภาพ ณ ทุกขั้นตอนของการพัฒนา ความ
รับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองและผูท้ ี่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เป็ นต้น
• ตัวอย่ างความรั บผิ ดชอบเกี่ยวกับกฎหมายและข้ อบังคับ เช่ น ความปลอดภัยใน
ระบบที่วิกฤติ การป้ องกันข้อมูล ทรัพย์สินทางปั ญญา การใช้คอมพิวเตอร์ ไปในทางที่ผิด การทา
สัญญา หลักฐานที่เกิดจากหรื อผลิตโดยคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
• ตัวอย่ างความรั บผิดชอบส่ วนบุคคล ได้แก่ การรักษาความรู ้ความเข้าใจและพัฒนา
ทักษะความสามารถและความชานาญในวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ อง การตระหนักและรั บ รู ้ ถึงการขัด
ผลประโยชน์หรื อการขัดแย้งทางธุ รกิจทั้งที่มีอยูห่ รื อที่อาจเกิดขึ้นได้
การรักษาความรู ้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะความสามารถและความชานาญในวิชาชี พ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี ค วามส าคัญ เนื่ อ งจากผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ จาเป็ นต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว ระยะเวลาในการทางานในเทคโนโลยีที่ส้ ันกว่าและเส้นทางการทางานที่ยากจะคาดเดากว่า
สาขาอื่น ๆ ซึ่ งอาจทาให้เกิดความไม่มนั่ คงในงานและการเคลื่อนย้ายระหว่างองค์กรค่อนข้างสู ง ผู ้
ประกอบวิชาชี พจาเป็ นต้องพัฒนาทักษะและความสามารถใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็ นการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตลอดชี วิต ทั้งทักษะทัว่ ไปและทักษะเฉพาะทาง ทักษะทางด้านบุคคลและกระบวนการ การ
ทางานร่ วมกันและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะความเป็ นผูน้ า
ประเด็ นที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อผูป้ ระกอบวิช าชี พในขั้นตอนการพัฒนาระบบ ได้แก่ ความ
ซับซ้อนของระบบ คน โครงการ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเอง ประเด็นทางกฎหมาย สังคม การเงิน องค์กร
และสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาอาจเกิ ดจากความใหม่ของอุ ตสาหกรรม การพัฒนาและการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีใหม่น้ นั อย่างรวดเร็ วเกินไป (2)
9.3. แนวปฏิบัติทางจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบวิชาชี พคอมพิวเตอร์
9.3.1. ลักษณะพิเศษของจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพมีหลายคุณลักษณะที่แตกต่างจากจริ ยธรรมทัว่ ไปดังต่อไปนี้ (2)
อันดับแรกคือ ผูป้ ระกอบอาชี พมีบทบาทพิเศษโดยเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาเฉพาะทางที่
บุคคลทัว่ ไปหรื อลู กค้าส่ วนใหญ่ไม่ค่อยจะทราบรายละเอียดและไม่เข้าใจว่าอุ ปกรณ์ ระบบ และ
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บริ การต่าง ๆ ทางานอย่างไร และไม่สามารถตัดสิ นคุ ณภาพหรื อไม่ตระหนักถึ งความปลอดภัย
เกี่ ยวกับอุปกรณ์ ระบบ และบริ การนั้น ๆ ได้ ทาให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความรับผิดชอบพิเศษ ลูกค้าหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การไว้วางใจและพึ่งพาความรู ้ความเชี่ยวชาญและความซื่อสัตย์ของผูป้ ระกอบวิชาชี พนั้น ๆ
ล าดับ ถัด มาคื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต หรื อพัฒ นาโดยผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ในเรื่ องนั้ น ๆ มี
ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคนจานวนมาก งานของผูป้ ระกอบวิชาชี พสามารถกระทบต่อชี วิต
สุ ข ภาพ การเงิ น เสรี ภาพ และอนาคตของผู อ้ ื่ น ด้วยความไม่ ซื่ อสั ตย์ ไม่ ระมัดระวัง และไม่ มี
ความสามารถเพี ย งพอ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ อาจท าร้ า ยหรื อ เป็ นอัน ตรายต่ อผู อ้ ื่ นได้ม าก ผูไ้ ด้รั บ
ผลกระทบอาจไม่ใช่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การโดยตรง หรื อเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุ มหรื อ
หรื อมี บทบาทในการตัดสิ นใจเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อตัดสิ นใจเกี่ ยวกับคุ ณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น ๆ บ่อยครั้งที่ผไู ้ ด้รับผลกระทบไม่มีความสามารถหรื อ
ความรู ้ความเข้าใจเพียงพอที่จะป้ องกันตนเอง
ดังนั้น ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรั บผิดชอบพิเศษทั้งต่อลู กค้า หรื อ
ผูใ้ ช้บริ การและต่อสาธารณะ ไม่วา่ จะมีความสัมพันธ์โดยตรงหรื อไม่ ความรับผิดชอบนี้ รวมถึงการ
คานึ งถึงการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลและอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จากอุปกรณ์ ระบบ และบริ การของตน ความน่าเชื่ อถือและความสะดวกในการใช้งาน ทั้งยังรวมถึง
การดาเนินการเพื่อที่จะลดความเสี่ ยงต่าง ๆ ไม่ให้สูงเกินไป
ในบางกรณี พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักจริ ยธรรมหรื อไม่รับผิดชอบอาจมองเห็นได้
ชัดเจน แต่ในหลายกรณี อาจเกิ ดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจ ซอฟต์แวร์ อาจมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก
กระบวนการพัฒนาอาจมีได้หลายขั้นตอนและต้องสื่ อสารกับบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่และทักษะ
แตกต่างกัน
ด้ว ยความซับ ซ้ อ น ความเสี่ ย ง และผลกระทบของระบบ ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ มี ค วาม
รับผิดชอบทางจริ ยธรรมที่จะหลีกเลี่ยงการจงใจกระทาผิดและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างระมัดระวัง ดาเนิ น
ตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิของวิชาชี พที่ดีเพื่อลดปั ญหาที่จะเกิดขึ้น และรวมถึงความรับผิดชอบที่
จะรักษาระดับมาตรฐานความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ ขวนขวายเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบเพียงพอที่จะ
เข้าใจปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
แม้วา่ หลายคนอาจมองการแสดงความกล้าหาญเป็ นเรื่ องของวีรบุรุษหรื อวีรสตรี ที่ไกลตัว
แต่ความจริ งแล้วเราทุกคนมีโอกาสแสดงความกล้าหาญได้ในชีวิตประจาวันด้วยการตัดสิ นใจอย่าง
รอบคอบและรั บ ผิดชอบ แม้ว่า จะไม่ มี ใ ครมาแสดงความชื่ นชม ความกล้า หาญในวิช าชี พ อาจ
หมายถึ งการยอมรับต่อลู กค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การว่าโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นนั้นยังคงมีขอ้ ผิดพลาด การ
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ปฏิเสธงานที่ไม่มีความรู ้ความสามารถเพียงพอ หรื อการตักเตือนหรื อบอกกล่าวเมื่อพบใครกาลังทา
บางอย่างผิดพลาด
9.3.2. องค์ กรวิชาชีพในสาขาเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
องค์กรวิชาชี พหลายองค์กรมี แนวปฏิ บตั ิ หรื อจรรยาบรรณในสาขาวิชาชี พนั้น ๆ ซึ่ งเป็ น
ข้อกาหนดทัว่ ไปเกี่ยวกับค่านิยมทางจริ ยธรรมและการเตือนผูป้ ระกอบวิชาชีพนั้น ๆ ถึงพฤติกรรมที่
ไม่ เหมาะสมและพฤติ ก รรมที่ ส อดคล้องตามหลักจริ ย ธรรมซึ่ ง เป็ นส่ วนส าคัญในการประกอบ
วิชาชีพ ความรับผิดชอบเฉพาะของวิชาชีพ แนะนาแนวทางสาหรับสมาชิ กใหม่ที่ตอ้ งการประพฤติ
ตนให้เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สาหรับผูท้ ี่มีประสบการณ์จากัด
และไม่ทราบแนวทางการเตรี ยมพร้อมและการจัดการอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่อ่อนไหวทาง
จริ ยธรรม
องค์กรหลักที่กาหนดแนวปฏิ บตั ิในสาขาวิชาชี พคอมพิวเตอร์ คือ สถาบันวิชาชี พวิศวกร
ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers หรื อ IEEE) ซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ความรู ้ ผลงานวิจยั วิทยาการใหม่ ๆ ด้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์
และคอมพิวเตอร์ และกากับดู แลมาตรฐานทางไฟฟ้ า โดยมีสมาชิ กเป็ นวิศวกร นักวิจยั ที่มีความรู ้
ความสามารถจากทัว่ โลก และมีกลุ่มศึกษาเรื่ องเฉพาะด้านหลายกลุ่ม
นอกจากนี้ ยงั มีสมาคมเอซี เอ็ม (Association of Computing Machinery หรื อ ACM) ที่จดั ตั้ง
ขึ้ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม พู น ศัก ยภาพและความเชี่ ย วชาญทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลทัว่ ไปและนักศึกษา ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มความสนใจเฉพาะด้าน
ต่าง ๆ (Special Interest Group หรื อ SIG) และมีสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกเช่นกัน
ทั้ง สององค์ก รนี้ ร่ ว มกัน พัฒ นาหลัก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บ ัติ ใ นสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ (Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice) และหลัก เกณฑ์และ
แนวปฏิ บ ตั ิ ข องผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางด้านคอมพิ ว เตอร์ (ACM Code of Ethics and Professional
Conduct)
หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ดงั กล่ า วเน้นค่า นิ ยมเชิ งจริ ยธรรมในเรื่ องความยุติธ รรมและ
ความซื่ อสัตย์ครอบคลุมพฤติกรรมหลายลักษณะในการประกอบวิชาชี พ เช่ น ความรับผิดชอบใน
การเคารพต่อความไว้วางใจของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง การรักษามาตรฐานความรู ้ ความสามารถในวิชาชี พ
การระมัดระวังและตื่นตัวในเรื่ องกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง การให้เกี ยรติต่อสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ
ความรับผิดชอบในการเคารพและไม่ล่วงละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของผูอ้ ื่น หลีกเลี่ยงการทาร้ายผูอ้ ื่น
เคารพต่อสิ ทธิ และทรัพย์สินของผูอ้ ื่นรวมถึ งทรัพย์สินทางปั ญญาและระบบคอมพิวเตอร์ ดังแสดง
ในหัว ข้อ 9.7.1 และ 9.7.2 นอกจากนี้ หลัก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บ ัติ ใ นสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
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ซอฟต์แวร์ ย งั มี หลัก การและแนวปฏิ บ ัติ เฉพาะส าหรั บผูบ้ ริ หารและผูจ้ ัดการ ซึ่ งมี หน้าที่ ค ว าม
รั บผิดชอบพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดาเนิ นโครงการต่าง ๆ และการกาหนดมาตรฐานทาง
จริ ยธรรมแก่พนักงานหรื อลูกจ้างอีกด้วย
ในประเทศไทย สมาคมวิชาชี พในสาขาที่เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ คือ สมาคมวิชาการไฟฟ้ า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่ ง ประเทศไทย (Electrical
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
Association of Thailand หรื อ ECTI Thailand) จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความก้าวหน้า
ด้านวิชาการในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีดา้ นไฟฟ้า อิ เล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ วัตถุประสงค์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชี พ
คือ พัฒนามาตรฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้องกับสมาคม และให้ความเห็นทางวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบวิชาชี พจาเป็ นต้องพิจารณาประเด็นและความต้ องการในขั้นตอนการกาหนด
คุณลักษณะและการออกแบบระบบ และศึกษามาตรฐานหรื อกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับหรื อแนวปฏิบตั ิของ
วิชาชี พ สมาคมวิชาชี พมีหน้าที่ประเมินศักยภาพของผูป้ ระกอบวิชาชี พตามความรู ้ ความสามารถ
และความซื่ อสัตย์ในวิชาชี พ และกาหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ แนวปฏิบตั ิของวิชาชี พ ทั้ง
การฝึ กอบรมผูป้ ระกอบวิชาชี พและนาเสนอประเด็นสาคัญต่าง ๆ ในวิชาชี พ และเปิ ดโอกาสในการ
เชื่ อมโยงสาขาและกลุ่มเฉพาะทางต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งยังให้นิยามที่ชดั เจนถึงพฤติกรรมที่ยอมรับ
ได้และไม่ได้ในวิชาชีพนั้น ๆ
9.3.3. แนวปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชี พ
แนวปฏิบตั ิและหลักการสาคัญที่ใช้ในการผลิตระบบที่ดีในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิใน
สาขาวิชาชี พวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางด้าน
คอมพิวเตอร์ มีดงั นี้ (2)
1) เข้ าใจความหมายของความส าเร็ จ ความสาเร็ จไม่ใช่ จากัดอยู่เพี ยงแค่ การสร้ า ง
ระบบขึ้นมาได้สาเร็ จหรื อได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหมาย หรื อผ่านการทดสอบ ผูพ้ ฒั นาและผูใ้ ช้ระบบ
จะต้องมีมุมมองที่กว้างเพียงพอที่จะเห็นบทบาทของระบบและความรับผิดชอบของตนในภาพรวม
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า
2) ให้ ผู้ ใ ช้ เข้ า มามี ส่ วนในการออกแบบและทดสอบระบบ เพื่ อ ที่ จ ะได้ร ะบบที่
ปลอดภัยและเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ ง ส่ วนเชื่ อมต่อผูใ้ ช้และพฤติกรรมของระบบที่สับสนเพิ่ม
ความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ มีเหตุการณ์มากมายที่ผพู ้ ฒั นาระบบไม่ได้มีความรู ้อย่างเพียงพอว่าสิ่ ง
ใดสาคัญต่อผูใ้ ช้ เช่น ระบบที่รายงานผลการชัง่ น้ าหนักเด็กแรกเกิดซึ่ งใช้หน่วยเป็ นกิ โลกรัมแสดง
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ให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของผูอ้ อกแบบระบบต่อความสาคัญของน้ าหนักเด็กแรกเกิด ความแตกต่าง
แม้เพียงเล็กน้อยในส่ วนทศนิ ยมของหน่ วยกิ โลกรัมมีความสาคัญมาก การปั ดเศษในรายงานอาจ
ส่ งผลให้แพทย์หรื อพยาบาลวินิจฉัยสุ ขภาพของเด็กแรกเกิ ดผิดไปมาก และอาจก่อให้เกิ ดอันตราย
แก่ เด็กได้ หากไม่พูดคุ ยกับผูใ้ ช้ให้เข้าใจถึ งภาพรวมและความสาคัญของแต่ละรายละเอี ยดอย่าง
เพียงพอ ระบบที่พฒั นาขึ้นอาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริ งของผูใ้ ช้ ก็จะเป็ นการสู ญเสี ย
ทั้งเวลาและทรัพย์สินไปโดยเปล่าประโยชน์
3) ด าเนิ น การอย่ า งรอบคอบและระมัด ระวัง ในการวางแผนและก าหนดตาราง
ดาเนิ นการและรายการงบประมาณและร่ างสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดสอบและขั้นตอนที่
สาคัญอื่ น ๆ ในประบวนการพัฒนางาน การวางแผนที่ ไม่รัดกุมเพียงพอมัก นาไปสู่ ความกดดัน
จนกระทัง่ ต้องทุ่ นค่ า ใช้จ่า ยหรื อเวลาด้วยการตัดงานบางส่ วนออกไป ซึ่ ง อาจท าให้ไ ม่ ป ระสบ
ผลสาเร็ จตามที่คาดไว้
4) ออกแบบสาหรั บผู้ใช้ งานจริ ง ในหลายครั้ง คอมพิวเตอร์ ไม่ทางานเพราะบางคน
ป้ อนข้อมูลผิดหรื อชนิ ดข้อมูลไม่ตรงกับที่เครื่ องหรื อโปรแกรมต้องการ คนทัว่ ไปมักพิมพ์ผิดพลาด
สั บ สน ไม่ คุ ้ น เคยกั บ ส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ใ ช้ เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้อ อกแบบระบบและ
โปรแกรมเมอร์ ที่ จะสร้ างส่ วนติ ดต่ อกับผูใ้ ช้ที่ ชัดเจน และตรวจสอบอิ นพุ ตอย่า งเหมาะสมด้วย
เทคนิคตรวจจับข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่มีอยูม่ ากมาย เพื่อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
5) อย่ าคาดว่ าซอฟต์ แวร์ ที่มอี ยู่จะปลอดภัยหรื อถูกต้ องเสมอไป หากนาซอฟต์แวร์ จาก
งานประยุกต์อื่นมาใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจเสี ยก่อนว่าเหมาะสมหรื อไม่ หากซอฟต์แวร์ ไม่ได้
ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ใ นงานประยุ ก ต์ที่ เสี่ ย งอัน ตรายตั้ง แต่ ต้น คุ ณภาพและมาตรฐานในการ
ทดสอบของซอฟต์แวร์ เก่าอาจไม่สูงเพียงพอที่ จะนามาใช้ ซอฟต์แวร์ อาจมี ส่วนติ ดต่อกับผูใ้ ช้ที่
สับสนหรื อพอทนได้ใ นงานเดิ ม แต่เมื่ อนามาประยุก ต์ใช้ใ นงานประยุก ต์ใ หม่ อาจท าให้เกิ ดผล
กระทบค่อนข้างรุ นแรงได้ ดังเช่นในตัวอย่างของเครื่ องฉายรังสี เธอแร็ ค 25 เป็ นต้น
6) เปิ ดเผย ซื่ อสั ตย์ และตรงไปตรงมาเกี่ย วกับความสามารถ ความปลอดภัย และ
ข้ อจากัดของซอฟต์ แวร์ แม้เส้นแบ่งระหว่างการโอ้อวดความสามารถและการหลอกลวงมักไม่ค่อย
จะชัดเจนนัก แต่การซ่ อนหรื อปกปิ ดในข้อผิดพลาดที่ทราบอยูแ่ ก่ใจถือเป็ นการกระทาที่ไม่ซื่อสัตย์
อย่างแน่นอน ความซื่ อสัตย์รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายหรื ออันตรายที่เกิ ดขึ้น
ต่ อผูอ้ ื่ น หากธุ รกิ จใดพบว่า ผลิ ตภัณฑ์ข องตนก่ อให้เกิ ดอันตราย ก็ ไ ม่ ค วรปิ ดบัง ความจริ ง หรื อ
พยายามที่จะกล่าวโทษผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งอื่น ควรมีความซื่ อสัตย์ตรงไปตรงมาในการเปิ ดเผยและอธิ บาย
ข้อจากัดและความไม่แน่ นอนของระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่ ออกแบบขึ้ นเพื่ อทดแทน
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อระบบที่ใช้ในการตัดสิ นใจ และผูใ้ ช้เองก็ไม่ควรปั ดความรับผิดชอบในการทาความ
เข้าใจระบบและการใช้งานระบบอย่างเหมาะสม
7) กาหนดระดับความปลอดภัยที่น่าเชื่ อถือ ปั ญหาเชิงจริ ยธรรมที่ยากที่สุดมักเกิดขึ้น
ในงานประยุกต์ที่เกี่ยวพันกับวิกฤติความปลอดภัย ตัวอย่างคาถามในเชิงจริ ยธรรม เช่น การตัดสิ นว่า
ยอมรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน ควรกาหนดนโยบายในการตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรมให้หยุดหรื อเลื่ อน
การใช้งานระบบไปก่อนหาก “ไม่มีเงื่อนไขหรื อเหตุผลที่พิสูจน์ได้วา่ ระบบจะปลอดภัย” แทนที่จะ
ดาเนิ นงานต่อด้วยเหตุผลที่วา่ “ไม่มีเงื่อนไขหรื อเหตุผลที่พิสูจน์ได้วา่ จะเกิ ดความเสี ยหาย” นัน่ คือ
การคานึงถึงความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนัน่ เอง
8) ใส่ ใจค่ าโดยปริ ยายหรื อตัวเลื อกอั ตโนมัติ (Default) การกาหนดค่าของตัว เลื อก
อัต โนมัติ ห รื อค่ า โดยปริ ยายดู เ สมื อ นไม่ ค่ อ ยจะมี ค วามส าคัญ เท่ า ที่ ค วร แต่ ค วามจริ งแล้ว มี
ความสาคัญมาก หลายคนมักไม่ทราบหรื อไม่ใส่ ใจที่จะเปลี่ยนค่าโดยปริ ยาย ผูอ้ อกแบบระบบควร
คิดให้รอบคอบเกี่ ยวกับการกาหนดค่าตัวเลือกอัตโนมัติ โดยควรเลื อกการป้ องกันไว้ก่อนด้วยการ
กาหนดค่าตัวเลือกอัตโนมัติในทางที่ปลอดภัยไว้ก่อน เช่ น กาหนดค่าให้ป้องกันความเป็ นส่ วนตัว
หรื อกาหนดให้ใช้งานง่ายและสอดคล้องกับความคาดหวังของผูใ้ ช้ เป็ นต้น
9) พั ฒนาทั ก ษะในการสื่ อสาร ในบางครั้ งผู ส้ ร้ า งหรื อพัฒ นาระบบอาจตกอยู่ ใ น
สถานการณ์ยงุ่ ยากในการอธิ บายให้ลูกค้า ผูใ้ ช้ หรื อเพื่อนร่ วมงานเข้าใจถึงความเสี่ ยงหรื ออันตราย
ในการใช้งานระบบ และไม่สามารถตัดสิ นใจได้วา่ ควรพูดหรื ออธิ บายมากน้อยเพียงไรเพื่อให้ผูฟ้ ั ง
ได้รับทราบและเข้าใจ ผูส้ ร้างหรื อพัฒนาระบบควรเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะในการสื่ อสารเพื่อที่จะ
หลี กเลี่ ยงความเข้าใจผิดจากการสื่ อสาร ทักษะดังกล่ าว เช่ น การจัดลาดับข้อมู ล การแยกแยะสิ่ ง
สาคัญที่ควรสื่ อสารและสิ่ งที่ไม่สาคัญ การปฏิสัมพันธ์กบั คู่สนทนาเพื่อให้เกิดความสนใจ เพื่อช่วย
ให้การนาเสนอมีประสิ ทธิ ผล และมัน่ ใจได้วา่ ผูฟ้ ังรับทราบอย่างแท้จริ ง
10) คิ ดเผื่อผู้ที่อยู่นอกกลุ่ม จานวนโปรแกรมเมอร์ ชายมีมากกว่าโปรแกรมเมอร์ หญิง
ไม่วา่ จะเป็ นในระดับประเทศหรื อระดับสากล เช่นเดียวกับที่มีนกั ธุ รกิ จชายมากกว่านักธุ รกิ จหญิง
ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่เป็ นผูช้ ายมีจานวนมากกว่าผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูห้ ญิง ผูพ้ ฒั นาและทดสอบระบบที่
สาคัญต่าง ๆ มักเป็ นผูช้ าย การพัฒนาระบบที่ต้ งั ใจกีดกันหรื อจากัดวงผูเ้ กี่ยวข้องสามารถกระทาได้
ง่าย แต่สิ่งที่สาคัญคือเมื่อออกแบบและทดสอบระบบผูพ้ ฒั นาและทดสอบระบบพึงคิดเผื่อหรื อคิด
นอกเหนื อไปจากความเคยชิ นเดิ มๆที่พบเห็ นหรื อประสบในกลุ่มที่ตนเองสังกัดอยู่ นอกจากเรื่ อง
ความแตกต่างทางเพศแล้ว ยังมีผูท้ ี่ถนัดซ้าย ผูพ้ ิการ คนชรา เด็กและเยาวชน เป็ นต้น ตัวอย่างของ
การคิดเผื่อ เช่ น เพิ่มทางเลื อกในการปรับตัวอักษรให้ใหญ่ข้ ึ นหรื อทางเลื อกในการปรั บการคลิ ก
เมาส์ดว้ นมือซ้าย เป็ นต้น ซึ่ งจะทาให้ได้ระบบที่ดีและมีศกั ยภาพในการตลาดที่กว้างขึ้น
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9.4. แนวทางการพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ
9.4.1. ความรู้ เบื้องต้ นและระเบียบวิธี
ประเด็นทางจริ ยธรรมมักเป็ นที่โต้แย้งกันมากกว่าที่นาเสนอในเล่มนี้ ในสถานการณ์จริ งมัก
มีปัจจัยและรายละเอียดมากมาย และไม่ได้มีเพียงทางออกเดียวในการแก้ไขปั ญหาหนึ่ง ๆ ไม่มีสูตร
ตายตัว ที่ จ ะให้ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ที่ ถู ก ต้อ ง แต่ เ ราจะต้อ งเรี ย นรู ้ จ ากพฤติ ก รรมที่ ผู อ้ ื่ น กระท า มี ปั ญ หา
อะไรบ้างที่เกิ ดขึ้ นในอดี ต และพิจารณาว่ามีทางเลื อกอะไรบ้างที่เหมาะสม เช่ น ทาอย่างไรจึ งจะ
ป้ องกันการขโมยอัตลักษณ์ ในขณะเดียวกันก็รักษาบริ การที่หลากหลายและสะดวกให้กบั ลูกค้า ทา
อย่างไรจะป้ องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่ก็ตอ้ งรักษาเสรี ภาพใน
การแสดงออกและเข้าถึ งข้อมูลของผูใ้ หญ่ แทนที่จะสรุ ปว่าบริ การหรื อผลิ ตภัณฑ์หรื อพฤติ กรรม
หนึ่ง ๆ ไม่ถูกต้อง ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพที่รับผิดชอบและมีจริ ยธรรม เราอาจมองหาวิธีการที่จะ
ลดผลกระทบทางด้านลบลง เราอาจตั้งคาถามที่ สะท้อนค่านิ ยมในเชิ งจริ ยธรรมพื้นฐาน ว่าการ
กระทาต่าง ๆ เป็ นการกระทาที่ ซื่อสัตย์หรื อไม่ รั บผิดชอบหรื อไม่ ฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์หรื อข้อตกลง
หรื อไม่ เราสามารถตรวจสอบกรณี ต่า ง ๆ กับ หลัก เกณฑ์และแนวปฏิ บ ตั ิ ใ นสาขาวิช าชี พ ซึ่ ง ผู ้
ประกอบวิชาชี พจาเป็ นต้องมีวิจารณญาณที่ดีและใส่ ใจต่อความปลอดภัย สุ ขภาพ และความเป็ นอยู่
ของสาธารณชน
ในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ควรใช้แนวทางต่อไปนี้ (2)
1) การระดมสมอง ซึ่ งก่อนที่จะวิเคราะห์และตัดสิ นใจ ควรทารายการแจกแจงสิ่ งที่จะ
พิจารณาอันได้แก่ รายการผูท้ ี่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็ นบุ คคล
หรื อองค์กร รายการความเสี่ ยง ประเด็น ปัญหา และผลที่จะตามมา รายการประโยชน์ และผูท้ ี่ได้รับ
ประโยชน์ และรายการวิธีการดาเนิ นการที่เป็ นไปได้ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และ
ตัดสิ นใจ
2) การวิเคราะห์ เป็ นการพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบของผูต้ ดั สิ นใจทั้ง
ในเชิ งจริ ยธรรมทัว่ ไปและตามจรรยาบรรณวิชาชี พ สิ ทธิ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของทางเลือก
ในวิธีการดาเนินการต่าง ๆ ต่อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลสื บเนื่ อง ความเสี่ ยง ประโยชน์ อันตราย ข้อดี
ข้อเสี ยและค่าใช้จ่ายในแต่ละทางเลื อก แจกแจงประเภทของวิธีการดาเนิ นการที่ พิจารณาแล้วว่า
สามารถกระทาได้และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับหรื อเป็ นที่ยอมรับได้ หากมีทางเลือกหลาย
ทางเลื อกที่เป็ นไปได้ให้ พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละทางเลื อก ความเหมาะสมต่อกาลเทศะ
ความเหมาะสมในเชิงปฏิบตั ิ ความสนใจและความชอบส่ วนตัว
ในขั้นตอนของการระดมสมองอาจใช้เวลานานและเสนอทางเลื อกที่ไม่เหมาะสมได้ ใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ เราอาจตัดทางเลือกบางทางเลือกออก หรื อพิจารณาการอ้างสิ ทธิ ของผูท้ ี่ได้รับ
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ผลกระทบว่าเกี่ยวข้องหรื อมีความจาเป็ นหรื อไม่ อย่างไรก็ตามความพยายามในขั้นตอนการระดม
สมองไม่ถือว่าสู ญเปล่า เป็ นการเสนอทางเลื อกในเชิ งจริ ยธรรมและแนวปฏิบตั ิที่มีประโยชน์ และ
ช่วยให้พิจารณาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีน้ าหนักและไม่มีน้ าหนักในเชิงจริ ยธรรมได้
9.4.2. แนวทางการดาเนินการในประเด็นทางจริยธรรม
แนวทางการดาเนินงานในประเด็นทางจริ ยธรรมพึงแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์สถานการณ์
2) เลือกตัดสิ นใจในทางเลือกต่าง ๆ ที่มีเหตุผลโต้แย้งได้หรื อยอมรับได้
3) กาหนดขั้นตอนการแก้ไขสถานการณ์หรื อปั ญหาปั จจุบนั
4) เตรี ยมนโยบายและกลยุทธในการป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาเดิมอีก
9.4.2.1. การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เ ป็ นการเน้ น การก าหนดรายละเอี ย ดและองค์ ป ระกอบใน
สถานการณ์ ตัวอย่างคาถามในการวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ ปั ญหาของเรื่ องนี้ คืออะไร เกี่ยวข้อง
กับอะไร และมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง ข้อเท็จจริ งที่อยูใ่ นประเด็นคืออะไร ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีใครบ้าง
บุคคลหรื อองค์กรใดบ้างที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์น้ ี
ขั้นตอนนี้ มีความสาคัญ ในการแสวงหาข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นกลางซึ่ งทุกฝ่ ายควรเห็ นพ้อง
ต้องกันในข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น และควรมีการจัดลาดับและโครงสร้างของข้อเท็จจริ งเพื่อทาให้เข้าใจ
ได้ง่ า ย ในขั้น ตอนนี้ ยัง ไม่ ค วรสรุ ป หรื อ ระบุ ว่ า สิ่ ง ใดควรหรื อ ไม่ ค วร แต่ เ ป็ นการวิ เ คราะห์
สถานการณ์และรวบรวมรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งประกอบด้วย
1) ทารายการผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลหรื อองค์กร และการ
กระทาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์น้ นั เช่น
•
รายการผูม้ ีส่วนร่ วมหลักซึ่ งเป็ นผูท้ ี่กระทาการเฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน
•
รายการผูม้ ีส่วนร่ วมรองหรื อผูท้ ี่ถูกกระทาหรื อได้รับผลกระทบจากการ
กระทบนั้น ๆ ของผูม้ ีส่วนร่ วมหลัก
•
รายการผูท้ ี่ไม่ได้มีส่วนร่ วมโดยตรงแต่อาจมีส่วนในผลที่เกิดขึ้น
2) หลังจากนั้น ลดรายการผูม้ ีส่วนร่ วมในสถานการณ์ ดว้ ยการปรับลดความซับซ้อน
ของสมมติ ฐานให้ง่ายลง นารายการผูม้ ี ส่วนร่ วมที่ เกี่ ยวข้องน้อยและการกระทาที่ ไม่มีผลในเชิ ง
จริ ยธรรมโดยตรงออกไป
3) ท ารายการประเด็ น ทางกฎหมายที่ ต้อ งพิ จ ารณา เช่ น กฎหมายและนโยบายที่
ครอบคลุมการกระทาในรายการที่ระบุไว้ขา้ งต้น
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4) ทารายการทางเลือกที่เป็ นไปได้ของผูม้ ีส่วนร่ วมดังกล่าวก่อนการตัดสิ นใจกระทา
การที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์น้ นั ๆ โดยพิจารณาผูม้ ีส่วนร่ วมที่ได้กระทาการบางอย่างในเหตุการณ์
5) ทารายการเหตุผลประกอบการกระทาที่เป็ นไปได้ของผูม้ ีส่วนร่ วม
6) ทารายการถ้อยคาหลัก เช่น ทารายการถ้อยคาที่ใช้เป็ นพื้นฐานของรายการที่ผา่ นมา
7) พิจารณาคาหลักเกี่ยวกับทางเลือก ความรับผิดชอบ ความใน ข้ออ้าง และแรงจูงใจ
ต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบเปรี ยบเทียบความเกี่ยวข้องของคาเหล่านั้น
8) ทารายการคาถามที่พบในเหตุการณ์แต่อาจยังไม่มีคาตอบ
9.4.2.2. การเลือกตัดสิ นใจในทางเลือกต่ าง ๆ ทีม่ ีเหตุผลโต้ แย้ งได้ หรื อยอมรับได้
ขั้นตอนนี้เป็ นการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม โดยเริ่ มจากการพิจารณาแยกประเด็น
เชิ งจริ ยธรรม เช่น “ใครควรทาอะไรหรื อไม่ควรทาอะไรในสถานการณ์น้ นั ๆ ” หรื อ “จะเป็ นอะไร
ไหม ถ้า...” เป็ นต้น แล้วตรวจสอบประเด็นเชิ งจริ ยธรรมร่ วมกับประเด็นเชิ งกฎหมาย ซึ่ งเป็ นไปได้
ใน 4 เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ถูกจริ ยธรรมและถูกกฎหมาย
2) ถูกจริ ยธรรม แต่ผดิ กฎหมาย
3) ผิดจริ ยธรรม แต่ถูกกฎหมาย
4) ผิดจริ ยธรรมและผิดกฎหมาย
ซึ่ ง การกระท าที่ ผิดจริ ย ธรรม แต่ ถู ก กฎหมาย อาจเป็ นได้เพราะยัง ไม่มี กฎหมายรองรั บ
ตัวอย่างการกระทาที่ถูกจริ ยธรรม แต่ผดิ กฎหมาย เช่น ดวงแก้วจาเป็ นต้องเข้าไปในเขตหวงห้ามของ
บริ ษทั เพื่อช่วยเพื่อนที่ติดอยูใ่ นนั้น เป็ นต้น
ในขั้นตอนนี้ หากมีแนวปฏิบตั ิขององค์กร ให้พิจารณาแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว รวมทั้งกฎเกณฑ์
ข้อบังคับและแนวปฏิบตั ิของจรรยาบรรณวิชาชีพว่าการกระทาต่าง ๆ นั้นละเมิดกฎที่สาคัญหรื อไม่
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการพิจารณาในการตัดสิ นการกระทาต่าง ๆ ว่าเหมาะสมหรื อไม่อย่างไม่เป็ น
ทางการ แต่ทว่ามีประโยชน์และใช้การได้ ดังคาถามต่อไปนี้
1) เราจะกล้าบอกกล่าวการกระทาดังกล่าวของเราแก่พอ่ แม่ของเราหรื อไม่
2) เราจะกล้าเล่าการกระทาดังกล่าวของเราต่อหน้าสาธารณชน เช่ น ในรายการวิทยุ
หรื อวิทยุโทรทัศน์ หรื อไม่
3) เรามีความรู ้สึกไม่ดีต่อการกระทาดังกล่าวหรื อไม่ เช่น กระอักกระอ่วนใจ หรื อ ไม่
สบายใจ
4) หากเราอยูใ่ นสถานการณ์น้ นั เราจะทาเช่นนั้นหรื อไม่
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5) หากลูกค้าทราบข้อมูลการกระทาดังกล่าว สิ นค้าหรื อบริ การนั้นจะยังคงเป็ นที่นิยม
หรื อไม่
หลังจากนั้น อาจอ้างอิงหลักการทางจริ ยธรรมต่าง ๆ เช่น พิจารณาความเป็ นอยูแ่ ละความ
ผาสุ ก ของคนส่ ว นใหญ่ ความสม่ า เสมอคงเส้ น คงวาในการด าเนิ น การ การรั ก ษาสั ญ ญา การ
แสดงออกซึ่ งความเคารพซึ่ งกันและกัน และคุณค่าต่าง ๆ เป็ นต้น
ทางเลือกที่เราตัดสิ นใจเลือกควรมีเหตุผลโต้แย้งหรื อเป็ นที่ยอมรับได้ โดยทบทวนข้อสรุ ป
ของขั้นตอนก่ อนหน้า นี้ และพิ จารณาค าถามในเชิ ง จริ ย ธรรมเพิ่ ม เติ ม เช่ น การกระท าดัง กล่ าว
ตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณะชนหรื อไม่ ทาให้เกิ ดความเสี ยหายหรื ออันตรายโดยไม่
จาเป็ นหรื อไม่ ฝ่ าฝื นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของใครหรื อไม่ มีขอ้ จากัดโดยหน้าที่หรื อไม่ เป็ นต้น
9.4.2.3. กาหนดขั้นตอนการแก้ ไขสถานการณ์ หรื อปั ญหาปัจจุบัน
ขั้นตอนนี้ เป็ นการท ารายการทางเลื อกที่ เป็ นไปได้ ณ ปั จจุ บนั ในการแก้ไขสถานการณ์
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ และนาเสนอแนวปฏิ บตั ิในระยะสั้น ปรับตัวแปรต่าง ๆ และพิจารณาผลที่
อาจเกิดขึ้นและทางเลือกที่เหมาะสม โต้แย้งแก้ต่างประเด็นทางกฎหมายและจริ ยธรรมของทางเลื อก
ที่สนับสนุน และกาหนดตัวชี้วดั ของทางเลือกในระยะสั้นที่เสนอ
9.4.2.4. การเตรียมนโยบายและกลยุทธในการป้ องกันไม่ ให้ เกิดปั ญหาเดิมอีก
ขั้นตอนนี้ เป็ นการเตรี ยมการรับมือกับปั ญหาในระยะยาวเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาเดิม
อีก โดยการพิจารณาการเปลี่ ยนแปลงที่ตอ้ งกระทาเพื่อป้ องการการเกิ ดปั ญหาเดิ มซ้ าซ้อน ซึ่ งการ
เปลี่ ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็ นการเปลี่ ยนโครงสร้ างองค์กร รู ปแบบวิธีการสื่ อสารทั้งภายในและ
ภายนอก กระบวนการจัดทาเอกสาร การฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ การศึกษา การปรับเปลี่ ยน
อุปกรณ์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว เช่น จะ
มีผลกระทบในด้านลบหรื อไม่ ผลสุ ทธิ จะเป็ นอย่างไร อุปสรรคที่อาจมีในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
และจะนาการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้หรื อไม่ อย่างไร เป็ นต้น
9.5. กรณีตัวอย่าง
กรณี ตวั อย่างของปั ญหาด้านจรรยาบรรณ มีดงั ต่อไปนี้
9.5.1. กรณีการป้ องกันข้ อมูลส่ วนบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์ ของคลินิก
สมมติ ว่าคลิ นิกช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยที่ เสพยาเสพติ ดในท้องถิ่ นแห่ ง หนึ่ งซึ่ งมี หลายสาขา ได้
ขอให้ คุ ณ สร้ า งระบบคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ จัด เก็ บ ข้อ มู ล ทะเบี ย นผู ้ป่ วยและสามารถเชื่ อ มต่ อ
ฐานข้อ มู ล กับ สาขาต่ า ง ๆ ได้ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต และเว็บ โดยให้ ร ะบบมี ค วามสามารถในการ
แลกเปลี่ ยนแฟ้ มข้อมูลระหว่างสาขาได้ และสามารถนัดผูป้ ่ วยจากคลินิกหนึ่ ง ให้ไปตรวจหรื อพบ
แพทย์เฉพาะทางที่อีกคลิ นิกหนึ่ งได้ ทั้งยังต้องการให้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคที่เลขานุ การ
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ของคลินิกสามารถพกพาไปไหนมาไหนเพื่อรับนัดผูป้ ่ วยทางอีเมลหรื อโทรศัพท์ตลอดเวลาได้ และ
แพทย์หรื อพยาบาลสามารถพกพาไปได้เมื่อไปเยี่ยมผูป้ ่ วยที่บา้ น หรื อนากลับไปใช้งานที่บา้ นของ
ตนเองได้ ซึ่ งในโน้ตบุคดังกล่าวเชื่ อมโยงกับทะเบียนผูป้ ่ วยและตารางนัดในเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ หลัก
เพื่ อให้ส ามารถปรั บ ปรุ ง ข้อมู ล ทะเบี ย นผูป้ ่ วยในโน้ตบุ ค และตารางนัดได้แบบออนไลน์ โดย
ผูอ้ านวยการของคลินิกแจ้งว่าต้องการระบบในราคาที่ต่ าที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ และดู เหมือนว่าทาง
คลินิกจะไม่ได้สนใจเรื่ องการเข้ารหัสข้อมูลนัก
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบนี้ มีท้ งั ผูป้ ่ วยและครอบครัวของผูป้ ่ วยซึ่ งไม่ทราบถึงข้อตกลงใน
การสร้างระบบของคลินิก ผูพ้ ฒั นาระบบ แพทย์ พยาบาล และเลขานุการในคลินิก ข้อมูลในทะเบียน
ผูป้ ่ วยเป็ นข้อมูลที่อ่อนไหวและเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุ่งเกี่ ยวกับยาเสพติด หากข้อมูล
หลุ ดออกไปอาจทาให้ผูป้ ่ วยและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องได้รับความอับอายและอาจมี อนั ตรายได้ ทางคลินิก
อาจไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงของระบบคอมพิวเตอร์ และการลักลอบดักข้อมูลข่าวสารของแฮ็ค
เกอร์ ที่อาจเกิ ดขึ้ นได้ท้ งั ในการรั บส่ งอี เมลและการรั บส่ งแฟ้ มข้อมู ล เป็ นหน้าที่ ของคุ ณที่ จะต้อง
เตือนให้ผอู ้ านวยการของคลินิกทราบถึงความเสี่ ยงดังกล่าว
สมมติ ว่า คุ ณได้เตื อนผู อ้ านวยการคลิ นิก ถึ ง โอกาสที่ จะเกิ ดการดัก ฟั ง หรื อขโมยข้อ มู ล
ข่าวสารของคลิ นิกทั้งทะเบียนผูป้ ่ วยและไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ในระหว่างการรับส่ งข้อมูลแล้ว
และได้แนะนาการเข้ารหัสข้อมูลที่สาคัญ เช่น หมายเลขประจาตัวประชาชน และชื่ อนามสกุลของ
ผูป้ ่ วย พร้อมทั้งแนะนาซอฟต์แวร์ รักษาความปลอดภัยเพื่อลดการคุกคามจากแฮ็คเกอร์ ที่อาจขโมย
หรื อดักฟั งข้อมูลได้ นอกจากนี้ การนาคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคที่มีขอ้ มูลผูป้ ่ วยเดินทางไปมาก็เป็ นการ
กระทาที่เสี่ ยงเช่นเดียวกัน การขโมยหรื อสู ญหายของคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคอาจเกิดขึ้นได้ คุณแนะนา
ให้ผอู ้ านวยการซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคที่มีอุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือเพื่อป้ องกันไม่ให้ผทู ้ ี่ไม่ใช่
เจ้าของเครื่ องหรื อผูท้ ี่ไม่ได้รับอนุ ญาตสามารถอ่านข้อมูลภายในเครื่ องได้แม้ถูกขโมยไป คุณเตือน
บุคลากรของคลินิกให้ระมัดระวังเรื่ องการติดสิ นบนเพื่อให้ขอ้ มูลจากระบบแก่บุคคลภายนอก และ
แนะนาขั้นตอนในการลดการรั่ วไหลของข้อมูลดังกล่ าวซึ่ งรวมถึ งการใช้บญั ชี ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
เฉพาะบุคคลสาหรับบุคลากรแต่ละคน แทนที่จะใช้บญั ชี ผูใ้ ช้และรหัสผ่านของส่ วนกลางเพียงชุ ด
เดียว และยังแยกประเภทของบัญชี ผใู ้ ช้ซ่ ึ งมีสิทธิ ในการเข้าใช้ต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
การเก็บรายการประวัติการเข้าใช้ การดาเนิ นงาน และการแก้ไขข้อมูลในระบบของบุคลากรทุกคน
การตรวจสอบและเฝ้าดูกิจกรรมทางเว็บและข้อมูลไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
คุ ณ สมบัติ ต่ า ง ๆ ของระบบที่ คุ ณ แนะนาทางคลิ นิ ก ไปจะท าให้ ซ อฟต์แวร์ มี ร าคาแพง
กว่าเดิ ม แต่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบ แต่ทางผูอ้ านวยการกล่าวว่าทางคลินิกไม่สามารถ
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จ่ายได้ และอยากให้คุณพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยไม่มีส่วนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กบั ระบบ
ตามที่คุณเสนอ คุณมีทางเลือกหลายทางด้วยกัน เช่น
• พัฒนาระบบราคาถูกแต่มีความเสี่ ยงสู ง
• ปฏิเสธที่จะพัฒนาระบบ ซึ่ งการปฏิเสธนี้ อาจช่วยให้ผอู ้ านวยการเห็นความสาคัญ
ของความปลอดภัยของระบบและเปลี่ยนใจในภายหลัง หรื ออาจทาให้คุณสู ญเสี ยงานนั้นไปก็ได้
• พัฒนาระบบที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยบางส่ วนให้กบั ทางคลินิก
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่
• เลือกพัฒนาระบบที่มีคุณสมบัติ ต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยครบถ้วนให้กบั ทาง
คลินิก โดยลดราคาให้เป็ นกรณี พิเศษ
ทุ ก ทางเลื อ กเป็ นที่ ย อมรั บ ได้ ยกเว้น ทางเลื อ กแรก ซึ่ งดู เ สมื อ นว่า คุ ณ ได้ช้ ี แจงให้ ก ับ
ผูอ้ านวยการทราบหมดทุกอย่างแล้ว ความรับผิดชอบน่าจะตกอยูท่ ี่ผอู ้ านวยการในการที่จะประเมิน
ความเสี่ ยงและตัดสิ นใจเลือกเอง หลายคนอาจสนับสนุนทางเลือกนี้ ซึ่ งหมายถึงว่าหน้าที่ของคุณคือ
การแจ้งให้ทราบเท่านั้น แต่อีกหลายคนก็อาจมีความเห็นว่าลูกค้าไม่มีความเชี่ ยวชาญเพียงพอที่จะ
ประเมินความเสี่ ยงหรื อเห็ นถึ งความสาคัญและผลที่จะตามมาเมื่อระบบไม่ปลอดภัยเพียงพอ เป็ น
ความรับผิดชอบของคุ ณที่ จะพิจารณาถึ งอันตรายที่ จะเกิ ดขึ้ นกับลู กค้า โดยไม่สร้ างระบบที่ ไม่มี
ความปลอดภัยเพียงพอ
หากคุณเลือกพัฒนาเพียงบางส่ วน การตัดสิ นใจที่ยากที่สุดคือ การตัดสิ นใจว่าแค่ไหนจึงจะ
เพียงพอ ซึ่ งไม่มีบรรทัดฐานที่แน่ นอน การเข้ารหัสข้อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคเป็ นเรื่ อง
สาคัญ การตรวจสอบและเฝ้าดูกิจกรรมทางเว็บและข้อมูลไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ของบุคลากรอาจ
ไม่สาคัญเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ เราต้องอาศัยความรู ้และ
ความสามารถในวิชาชีพ ประสบการณ์ การประเมินความเสี่ ยงจากข้อมูลปั จจุบนั และการพิจารณา
อย่างมีหลักการ รวมถึ งการปรึ กษาผูท้ ี่ได้พฒั นาระบบที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันมาก่อน นอกจากนี้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พยังมีความรับผิดชอบในเชิ งจริ ยธรรมที่จะไม่หลอกลวงให้ลูกค้าจ่ายเงินให้กบั
ระบบความปลอดภัยที่ไม่จาเป็ น
9.5.2. กรณีการป้ องกันข้ อมูลส่ วนตัวในเว็บไซต์ สังคมออนไลน์
บริ ษทั ของคุ ณกาลังพัฒนาเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่มีเป้ าหมายเพื่อส่ งข้อความโฆษณา
ให้กบั กลุ่ มเป้ าหมายโดยพิจารณาจากเนื้ อหาการสนทนาระหว่างผูใ้ ช้ ข้อความที่ ส่งถึ งกัน ข้อมู ล
ประวัติส่วนตัว กิ จกรรมในเว็บไซต์ ตาแหน่ งที่อยู่ปัจจุบนั ของผูใ้ ช้ เป็ นต้น คุ ณเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กลุ่มผูพ้ ฒั นาระบบ
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ความรั บผิดชอบในเชิ งจริ ยธรรมต่ อการพัฒนาระบบนี้ เกี่ ยวข้องกับการรั กษาความเป็ น
ส่ วนตัวของผูใ้ ช้ นโยบายของการใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์น้ นั มักจะพ่วงการโฆษณาสิ นค้าและ
บริ การตามมาด้วย บริ ษทั มีแผนการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ ความทั้งในการสนทนาและการส่ ง
ข้อความ หรื อการแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ช้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจว่าจะเลือกโฆษณาใดส่ ง
ให้แก่ผใู ้ ช้คนใด ซึ่ งการตรวจดูขอ้ ความดังกล่าวและเลือกโฆษณา กระทาโดยซอฟต์แวร์ ไม่ใช่โดย
บุคคล เพื่อเป็ นการลดการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว
อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์สังคมออนไลน์เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลจานวนมหาศาล เช่ น โฆษณา
หรื อวิดีโอหรื อภาพหรื อเอกสารที่ผใู ้ ช้แต่ละคนเลื อกเข้าชม คาสาคัญหรื อวลีเกี่ยวกับโฆษณาที่ผูใ้ ช้
ส่ วนใหญ่สนใจ ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้แต่ละคน เป็ นต้น การรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว ไม่วา่ จะ
เป็ นโดยการจารกรรมข้อมูลหรื อโดยการสอบถามจากทางหน่ วยงานของรัฐ อาจทาให้ผใู ้ ช้ซ่ ึ งเป็ น
เจ้าของข้อมูลตกอยูใ่ นอันตรายได้ การปะติดปะต่อข้อมูลดังกล่าวอาจทาให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูใ้ ช้ได้
เป็ นจานวนมาก แม้ว่าบางครั้งข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรื อทาให้เข้าใจผิดไปจากความเป็ นจริ งได้ ใน
บางครั้ง ข้อมูลดังกล่าวก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มาก เช่ น บางรายการใช้ในการคานวณค่า
โฆษณา หรื อวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งกลยุทธการโฆษณา หรื อปรับปรุ งคุณลักษณะของเว็บไซต์
กลุ่มผูพ้ ฒั นาระบบจาเป็ นต้องพิจารณาว่าข้อมูลใดจาเป็ นหรื อไม่ท้ งั ข้อมูลส่ วนบุคคลและ
ข้อมู ลกลุ่ ม จะต้องเก็บข้อมู ลเอาไว้นานเพียงใด จะป้ องการแฮ็คหรื อการรั่ วไหลของข้อมู ล ส่ วน
บุ คคลได้อย่างไร และเมื่ อใดหรื อด้วยเงื่ อนไขอะไรจึ งจะเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุคคลได้ เช่ น ได้รับ
ความยินยอมจากผูใ้ ช้ เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อตกลงกับผูใ้ ช้หรื อนโยบายของเว็บจะต้องมี ความชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้หลายคนมักไม่ได้อ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเว็บไซต์สังคมออนไลน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่มีความยาวค่อนข้างมาก การเลือกรับนโยบายดังกล่าวอาจมีผลผูกพัน
ทางกฎหมายได้ ผูอ้ อกแบบต้องมีความรับผิดชอบทางจริ ยธรรมและคาดคะเนถึงความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในระบบและประเด็นความเป็ นส่ วนตัวตลอดทุกขั้นตอน
9.5.3. กรณีข้อกาหนดคุณลักษณะของระบบไม่ ครบถ้ วน
คุณเป็ นโปรแกรมเมอร์ ที่ทางานในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยสร้างโมดูลเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผูล้ ้ ีภยั ในองค์กรช่ วยเหลื อผูล้ ้ ี ภยั ขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ งจากแบบฟอร์ มข้อมูลผูล้ ้ ีภยั และ
นาเข้าข้อมูลให้กบั โปรแกรมประเมินความช่วยเหลือผูล้ ้ ีภยั คุณพบว่าข้อมูลส่ วนบุคคลบางอย่างขาด
หายไปจากบางแบบฟอร์ ม เช่น ศาสนา สัญชาติ เชื้ อชาติ และภูมิลาเนาเดิม โปรแกรมของคุณจะทา
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการกาหนดการป้ อนค่าโดยปริ ยาย แ ต่ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ค ว ร จ ะ มี
ข้อกาหนดคุ ณลักษณะของโครงการซึ่ งเห็ นชอบโดยผูว้ ่าจ้างและผูจ้ ดั การโครงการร่ วมกัน บริ ษทั
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ั นาโครงการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ ดัง กล่ า วมี ห น้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบทั้ง ในเชิ ง ธุ ร กิ จ และ
จริ ยธรรมในการกาหนดและกระทาตามคุณลักษณะของระบบที่ตกลงกันไว้กบั ผูว้ า่ จ้าง
หากเมื่อพิจารณาจากข้อกาหนดคุ ณลักษณะของซอฟต์แวร์ แล้ว ไม่พบแนวทางการจัดการ
กับ ข้อมู ล ที่ ข าดหายไปในลัก ษณะดัง กล่ า ว คุ ณควรนาปั ญหาไปปรึ ก ษาผู จ้ ัดการ และสมมติ ว่า
ผูจ้ ดั การให้คุณใส่ ค่าโดยปริ ยายเป็ นศาสนาพุทธ เชื้ อชาติญวน เนื่ องจากผูอ้ พยพส่ วนใหญ่มีลกั ษณะ
เช่นนั้น คุณจะยอมรับการตัดสิ นใจของผูจ้ ดั การหรื อไม่
ในกรณี น้ ี คุ ณไม่ควรยอมรับการตัดสิ นใจของผูจ้ ดั การ แต่คุณไม่มีอานาจในการตัดสิ นใจ
กระทาการนอกเหนือจากข้อกาหนดคุณลักษณะโดยไม่ได้ปรึ กษาผูจ้ ดั การโครงการหรื อผูบ้ ริ หารที่มี
ตาแหน่ งสู งกว่าที่รับผิดชอบการออกแบบโปรแกรม นอกจากนี้ ทางบริ ษทั จะต้องบันทึ กทุ กการ
ตัดสิ นใจที่ กระทาลงไป ในกรณี น้ ี จาเป็ นต้องปรั บปรุ งข้อกาหนดคุ ณลักษณะของซอฟต์แวร์ ใ ห้
ครอบคลุมการดาเนิ นการ คุณอาจเลือกที่ จะปรึ กษาผูบ้ ริ หารที่มีตาแหน่ งสู งกว่าที่ รับผิดชอบการ
ออกแบบโปรแกรม ในมุมมองเชิ งจริ ยธรรมการตัดสิ นใจในเรื่ องนี้ อาจมีผลที่ไม่คาดคิดและร้ายแรง
ตามมาได้ ทั้งคุณและผูจ้ ดั การของคุณอาจไม่ทราบว่าจะมีการนาซอฟต์แวร์ ไปใช้ประโยชน์ในเรื่ อง
ใดนอกเหนื อจากที่ตกลงกันไว้บา้ ง และจะมีความเสี่ ยงใดที่ยงั ไม่ได้พิจารณาอีก ทาให้ไม่มีขอ้ มูลที่
เพียงพอที่จะตัดสิ นใจโดยพละการ
เป็ นไปได้ที่ทางรั ฐบาลหรื อผูใ้ ห้ทุนสนับสนุ นองค์กรอาจต้องการข้อมูลเกี่ ยวกับเชื้ อชาติ
และศาสนา เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการช่วยเหลือผูล้ ้ ีภยั เป็ นไปโดยไม่แบ่งแยกเชื้ อชาติและศาสนา
และสอดคล้องกับนโยบายการให้ความช่วยเหลือและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สมมติวา่ บริ ษทั นาโมดูลที่คุณพัฒนาขึ้นไปใช้ในโครงการอื่น เช่น การทาวิจยั เกี่ยวกับโรคที่
สื บทอดทางพันธุ กรรมซึ่ งเชื้ อชาติมีผลต่อการเป็ นโรค ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรื อไม่ครบถ้วนอาจส่ ง
ส่ งผลให้การวินิจฉัยโรคผิดพลาดและอาจเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้ การนา
ซอฟต์แวร์ เก่ากลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีผลต่อความปลอดภัยของชี วิต ควรมี
การทบทวนการดาเนินงานและข้อกาหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ใหม่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าซอฟต์แวร์
ดังกล่าวจะมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
แม้วา่ การจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไปจะไม่ได้อยูใ่ นข้อตกลงหรื อข้อกาหนดคุณลักษณะ
ของซอฟต์แวร์ และไม่ได้มีการกาหนดหน้าที่ให้คุณจะต้องดู แลเรื่ องนี้ แต่เมื่อคุ ณได้ตระหนักถึ ง
ปั ญหานี้ เองแล้ว ก็สมควรดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา ไม่ตอ้ งรอให้ผอู ้ ื่นซึ่ งอาจเป็ นผูท้ ดสอบระบบหรื อ
ผูใ้ ช้มาพบปั ญหาในภายหลัง เราได้เห็นตัวอย่างของความผิดพลาดมากมายจากมนุษย์ จนทาให้แน่ใจ
ได้วา่ เราไม่สามารถไว้ใจได้วา่ ผูอ้ ื่นจะทาหน้าที่ของตนได้อย่างไม่มีขอ้ ผิดพลาด ครบถ้วนสมบูรณ์
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เราจึงควรทาหน้าที่ในส่ วนของเราให้ดีที่สุด เพื่อที่จะไม่เป็ นผูม้ ีส่วนในการทาให้ระบบผิดพลาดหรื อ
ล้มเหลว
9.5.4. กรณีการยกเลิกการทดสอบทีเ่ หลือเมื่อถึงกาหนดส่ งงาน
สมมติว่าบริ ษทั ของคุ ณกาลังพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุ มการขับขี่ รถยนต์อตั โนมัติ
ด้วยซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ มีความล่าช้าขึ้นเกิ ดในระหว่างการพัฒนาโมดูล
ต่าง ๆ ทาให้โครงการนี้ ล่าช้ากว่าที่กาหนดมาก ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทางานที่วางแผนไว้ได้สาเร็ จ
ทุ ก ส่ วน และก าหนดส่ ง งานก็ ก าลัง ใกล้เ ข้า มา ระบบท างานได้อย่า งถู ก ต้อ งในการทดสอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผา่ นมา แต่ยงั ทดสอบได้ไม่ครบตามแผนการทดสอบ คุณเป็ นผูจ้ ดั การโครงการ
ซึ่ งต้องพิจารณาว่าจะส่ งงานระบบตามกาหนดไปก่อน แล้วค่อยทดสอบต่อไปและปรับปรุ งแก้ไขใน
ภายหลังเมื่อพบข้อผิดพลาดเพิ่มเติมหรื อไม่
ประเด็นที่สาคัญในกรณี น้ ีคือความปลอดภัย บริ ษทั ของคุณกาลังสร้างระบบควบคุมการขับ
ขี่รถยนต์ที่ความผิดพลาดอาจหมายถึงอันตรายต่อชีวิต ผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารอาจบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิต
ได้ การส่ งมอบงานตรงตามเวลาอาจทาให้บริ ษทั ได้ประโยชน์แต่ก็อาจเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้รถยนต์
ได้ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องอื่ น ๆ ได้แก่ ผูข้ บั ขี่ ผูโ้ ดยสาร คนใช้ถนน และครอบครั วของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
ดังกล่ าว การส่ งมอบงานล่ าช้า อาจทาให้บ ริ ษทั ที่ เกี่ ย วข้องเสี ยประโยชน์ซ่ ึ งหมายถึ งการสู ญ เสี ย
ทรัพย์สินและโอกาสทางการค้า นอกจากนี้ การส่ งงานล่าช้าอาจทาให้คุณมีชื่อเสี ยงไม่ค่อยจะดีใน
การบริ หารจัดการโครงการ ทั้งยังอาจส่ งผลถึงเงินเดือนหรื อการเลื่อนขั้นในอนาคตและการสู ญเสี ย
งานหรื อโครงการในอนาคตอีกด้วย
ความเสี ยหายเนื่ องจากระบบทางานผิดพลาดอาจไม่ถูกพบในเร็ ววัน แต่ความเสี ยหายของ
คุ ณ และบริ ษ ัท ที่ ส่ ง งานล่ า ช้า ดู จ ะเห็ น ผลได้ชัด เจนและรวดเร็ ว กว่า หลายคนพยายามที่ จ ะใช้
ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ยงั ไม่แน่นอนเช่นนี้ เพื่อจะอ้างเหตุผลในการตัดสิ นใจเข้าข้างตัวเองและ
เลือกเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็ นที่ต้ งั
ระบบอาจผ่า นการทดสอบในสถานการณ์ ป กติ ท วั่ ไป แต่ ล้ม เหลวในบางสถานการณ์ ที่
ผิดปกติ ลูกค้าอาจไม่ทราบข้อมูลนี้ แต่ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านคอมพิวเตอร์ คุณเข้าใจความ
ซับ ซ้ อ นระบบและซอฟต์ แ วร์ แ ละโอกาสที่ จ ะเกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ
ซอฟต์แวร์ ตอ้ งปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมภายนอกที่ไม่ใช่ปัจจัยที่กาหนดในการทดสอบ เมื่อคิดให้
รอบคอบแล้วคุณควรเลื่อนการส่ งมอบระบบและทาการทดสอบให้ครบถ้วนตามแผนเดิมที่วางไว้
ผูร้ ับมอบสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์มีความคาดหวังว่าระบบจะได้รับการออกแบบ พัฒนา และ
ทดสอบตามหลักวิชาชี พจนสาเร็ จ หากส่ งมอบงานโดยไม่แจ้งว่าการทดสอบยังไม่ครบถ้วนตาม
แผนที่กาหนดไว้ก็จะเป็ นการหลอกลวงลูกค้า
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การตัดสิ นใจของคุ ณจะส่ งผลกระทบต่อทั้งตัวคุ ณเองและบริ ษทั ในฐานะที่เป็ นผูจ้ ดั การ
โครงการ คุณมีหน้าที่ช่วยบริ ษทั ให้ประสบความสาเร็ จ แต่ในอีกทางหนึ่ ง หากระบบทาร้ายผูข้ บั ขี่
ผูโ้ ดยสาร หรื อผูใ้ ช้ถนนอื่น ๆ ผลกระทบในทางลบก็จะตกแก่คุณเช่นกัน เช่น มีความรู ้สึกผิดจาก
การที่ไม่ได้กระทาตามแผนงานที่วางไว้ และเป็ นคดีความฟ้ องร้องในศาล เป็ นต้น ความรับผิดชอบ
ต่อความสาเร็ จและผลประโยชน์ของบริ ษทั ในกรณี น้ ี เป็ นรองความรับผิดชอบในเชิ งจริ ยธรรมต่อ
ลูกค้าและสาธารณชน
9.5.5. กรณีการร้ องเรียนปัญหาสู่ สาธารณะ
สมมติวา่ คุณทางานอยูใ่ นบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยควบคุมการผลิต
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าในโรงงาน คุ ณคิดว่าระบบมีขอ้ ผิดพลาดที่อาจทาให้เกิ ดอันตรายต่อผูใ้ ช้ได้
แต่ผจู ้ ดั การโครงการดูเหมือนว่าจะไม่สนใจและก็จะปิ ดโครงการเร็ วๆนี้
จากสถานการณ์ ดงั กล่าว คุณได้พูดคุยกับผูจ้ ดั การโครงการแล้ว ซึ่ งการแสดงความเห็ นใน
ลักษณะดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่สมควรกระทา เป็ นการเตือนในสิ่ งที่ผอู ้ ื่นอาจมองข้าม ซึ่ งเป็ นประโยชน์
ต่ อทั้ง บริ ษ ทั เองและสาธารณะด้วย ทางบริ ษ ทั อาจได้รับ ผลกระทบในทางลบจากการจาหน่ า ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ อ ัน ตรายหากผู ้จ ัด การตัด สิ น ใจเดิ น หน้ า ปิ ดโครงการตามที่ ก าหนดโดยไม่ มี ก าร
ตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่คุณร้องเรี ยน ทางเลือกลาดับถัดไปของคุณก็คือแจ้งให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งขึ้น
ไปทราบ
หากผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ไม่ยินดีที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่คุณร้ องเรี ยน คุ ณอาจตกอยู่ใน
ฐานะลาบาก นัน่ หมายความว่าความรับผิดชอบในเชิ งจริ ยธรรมนี้ จะนาคุณไปสู่ การแตกหักกับทาง
บริ ษทั คุณมีทางเลือกที่จะบอกแก่ลูกค้า สื่ อสารมวลชน หรื อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง แต่อาจทา
ให้คุณสู ญเสี ยงาน ทางบริ ษทั เสี ยชื่อเสี ยง และส่ งผลกระทบต่อผูท้ ี่จะได้ประโยชน์จากระบบ
ความเห็ นของคุ ณอาจถู ก หรื อผิดก็ได้ แต่การแจ้งเรื่ องต่ อสาธารณชนนี้ จะก่ อให้เกิ ดผล
ในทางลบต่อโครงการแน่นอน การรายงานด้วยความเข้าใจผิดอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายได้ ณ จุดนี้
คุณอาจเลือกที่จะปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาหรื อความเห็นอื่นเพื่อประเมินความเสี่ ยง หากสรุ ปได้วา่
การตัดสิ นใจของบริ ษทั เป็ นที่ยอมรับได้ คุ ณก็ไม่ตอ้ งแตกหักกับบริ ษทั และถ้าคุ ณไม่ได้เข้าใจผิด
คุณก็สามารถเดินหน้าได้อย่างมัน่ ใจ
ในการกระทาการร้ องเรี ยนเช่ นนี้ คุ ณจาเป็ นต้องบันทึ กและเก็บข้อมู ลต่าง ๆ รวมถึ งการ
ตอบสนองจากบุคคลที่คุณเข้าหาไว้อย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อที่จะได้เป็ นหลักฐานป้ องกันตัว
คุณเองและบุคคลอื่นที่มีความรับผิดชอบร่ วมหรื อพยานต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการกล่าวหาที่ไม่มีมูล
ความจริ ง
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9.5.6. กรณีการขายข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้อื่น
คุณทางานในบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์แห่ งหนึ่ งและได้รับการเสนอขอข้อมูลการติดต่อ
ทางโทรศัพท์ของคนบางคนโดยแลกกับเงินจานวนหนึ่งแสนบาท
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกรณี น้ ี คือคุณและคนที่เป็ นเจ้าของข้อมูล คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษ ผู ้
ที่ตอ้ งการข้อมูลอาจได้ประโยชน์อะไรบางอย่างจากข้อมูลที่ตอ้ งการ เจ้าของข้อมูลถูกละเมิดความ
เป็ นส่ วนตัว หากคุ ณเริ่ มขายข้อมูลครั้งแรกก็จะมีครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ มา บริ ษทั ของคุ ณก็จะมี
ชื่ อเสี ยงในทางที่ไม่ดีวา่ ไม่สามารถป้ องกันข้อมูลของลูกค้าได้ อาจสู ญเสี ยธุ รกิจหรื อถูกฟ้องร้องได้
ในที่สุด
ในกรณี น้ ี คุณมีหลายทางเลือกด้วยกัน ทางเลือกแรกที่ไม่ชอบด้วยจริ ยธรรม คือ ขายข้อมูล
ดังกล่าว ซึ่ งเป็ นการละเมิดข้อตกลงหรื อนโยบายของทางบริ ษทั และเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
ข้อมู ล ที่ คุ ณขายไปอาจก่ อให้เกิ ดอันตรายต่ อผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องได้ คุ ณอาจถู ก จับกุ มและลงโทษตาม
กฎหมาย
ทางเลือกอื่น ๆ เช่น ปฏิเสธแต่ไม่รายงานให้ใครทราบ ปฏิเสธและรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ทราบ แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ ตกลงขายข้อมูลให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูล แต่ติดต่อกับตารวจเพื่อ
รวบรวมหลักฐานเพื่อจับกุมและลงโทษผูก้ ระทาผิด เป็ นต้น
ในบางกรณี คุณอาจเห็ นว่าข้อมูลการติ ดต่อทางโทรศัพท์ของบางคนอาจเป็ นข้อมูลที่ ควร
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ แต่การขายข้อมูลดังกล่าวออกไปหรื อการหาประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว เป็ น
เรื่ องที่ผิดจริ ยธรรมอย่างชัดเจน คุ ณมีความรับผิดชอบและหน้าที่ ต่อความไว้วางใจจากลู กค้าและ
บริ ษทั ในการที่จะรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว
การเลื อกที่จะไม่บอกกล่าวหรื อรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาแม้จะปฏิ เสธการซื้ อขายไปแล้ว
อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้อง คุณมีความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาถึ ง
ความพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอก การรายงานอาจช่วยให้สามารถจับกุม
อาชญากรและป้ องกันผูบ้ ริ สุทธิ์ รวมทั้งตัวคุณเองและพนักงานอื่น ๆ
หากคุณพบว่าพนักงานคนอื่นในบริ ษทั ขายข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์ให้กบั ผูอ้ ื่น คุณมี
ทางเลือกที่จะไม่ทาอะไรเลย หรื อคุยกับพนักงานผูน้ ้ นั และพยายามที่จะให้หยุดการขาย หรื อรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อรายงานตารวจ ในกรณี น้ ี คุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายข้อมูลโดยตรง บาง
คนอาจมองว่าธุ ระไม่ใช่ แต่ในอีกมุมหนึ่งเจ้าของข้อมูลถูกละเมิดความเป็ นส่ วนตัวและอาจตกอยู่ใน
อันตรายหรื ออาจถูกหาประโยชน์ขอ้ มูลนั้น ๆ ได้ คุณมีความรับผิดชอบในฐานะพนักงานบริ ษทั และ
ผูท้ ี่ทราบข้อมูลการซื้ อขายที่จะช่วยเหลือเจ้าของข้อมูลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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9.5.7. กรณีความสั มพันธ์ ส่วนตัวในการแข่ งขันประกวดราคา
สมมติ ว่า คุ ณทางานให้กบั บริ ษ ทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมี แผนที่ จะซื้ อซอฟต์แวร์ เพื่ อนาไปใช้ใ น
บริ การทางเว็บไซต์ของบริ ษทั คุณเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและเป็ นที่ปรึ กษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ บริ ษทั ให้คุณเขียนข้อกาหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผขู ้ ายซอฟต์แวร์ รายต่าง ๆ ยืน่
ซองประกวดราคา ลู กชายของคุ ณทางานอยู่ในบริ ษทั อี กแห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ ขายซอฟต์แวร์
ลักษณะดังกล่าวและทาหน้าที่ยื่นซองประกวดราคาให้กบั บริ ษทั ซอฟต์แวร์ น้ นั คุณจะแจ้งให้บริ ษทั
ของคุณทราบถึงความสัมพันธ์ของลูกชายของคุณกับบริ ษทั ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวหรื อไม่
สถานการณ์ เช่ นนี้ เกิ ดขึ้ นได้ใ นหลายวิชาชี พ บางครั้ งแนวปฏิ บตั ิ ค่ อนข้างชัดเจน แต่ใ น
บางครั้งก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างคนหรื อองค์กรซึ่ งทาให้ยากต่อการตัดสิ นใจ ผูท้ ี่ตกอยู่ใน
สถานการณ์น้ ีอาจมองได้สองมุม ในมุมแรกเราอาจมองในแง่ของผลประโยชน์และความซื่ อสัตย์ ซึ่ ง
ตามหลักจริ ยธรรมแล้วคุ ณควรแจ้งให้บริ ษทั ทราบ แต่ในอีกมุมหนึ่ งคุ ณเชื่ อว่าคุ ณมีความยุติธรรม
เพียงพอที่จะพิจารณาซองประกวดราคาทุกซองและเลือกสรรสิ่ งที่ดีที่สุดให้แก่บริ ษทั โดยไม่มีความ
จาเป็ นใด ๆ ที่จะต้องรายงานต่อบริ ษทั
ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในสถานการณ์ น้ ี คือ บริ ษทั ของคุ ณ บริ ษทั ของลู กชายของคุ ณ ตัวคุ ณเอง
ลูกชายของคุณ และบริ ษทั อื่น ๆ ที่ร่วมยืน่ ซองประกวดราคา ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการพิจารณาผลที่
ตามมาก็คือ หากบริ ษทั ของคุ ณทราบเรื่ องในภายหลังอาจส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงในด้า นความ
ซื่ อสัตย์ของตัวคุณเอง นอกจากนี้ หากมีผอู ้ ื่นทราบในภายหลังชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั ทั้ง
สองอาจพลอยเสื่ อมเสี ยไปด้วย
หากคุณเปิ ดเผยความสัมพันธ์ของลูกชายของคุณกับบริ ษทั ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว คุณอาจไม่ได้
ทางานนี้ แต่ทางบริ ษทั อาจประเมินและให้คุณค่าแก่ความซื่ อสัตย์ของคุณซึ่ งอาจเป็ นผลดี ต่อคุ ณใน
ภายหลัง เช่น คุณอาจได้รับความไว้วางใจและการมอบหมายงานในอนาคตมากยิง่ ขึ้น
เมื่อมีใครมอบหมายงานให้คุณเป็ นที่ปรึ กษา พวกเขาคาดหวังให้คุ ณมี ความยุติธรรม ไม่
ลาเอียง ซื่ อสัตย์ ให้คาแนะนาอย่างมืออาชีพและไม่เข้าข้างใคร ไม่มีเรื่ องสิ นบนหรื อเหตุผลส่ วนตัว
ที่จะเลือกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั ใดเป็ นกรณี พิเศษ แม้วา่ คุณจะเชื่ อว่าคุ ณมีความยุติธรรม
เพี ย งพอคุ ณอาจล าเอี ย งโดยไม่ ไ ด้ต้ งั ใจก็ ไ ด้ บริ ษ ทั ของคุ ณ ควรเป็ นผู ต้ ัดสิ นใจเองว่า เลื อ กที่ จ ะ
ไว้วางใจคุณหรื อไม่ หรื ออาจเลือกที่จะป้ องกันคาครหาเสี ยแต่เนิ่ นๆ
9.5.8. กรณีสินบนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สมมติวา่ คุณได้รับมอบหมายให้ทาการประเมินเพื่อเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การจากผูผ้ ลิต
อุปกรณ์ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในท้องตลาด และให้คาแนะนาแก่องค์กรขนาดใหญ่ที่คุณทางานอยู่
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บริ ษทั แห่ งหนึ่ งเชิ ญคุณและคณะทางานไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานและสานักงานที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยออกค่าใช้จ่ายให้ท้ งั หมด คุณจะตัดสิ นใจอย่างไร
ในกรณี น้ ี อาจถู กมองเป็ นการติดสิ นบนกลายๆได้ ประการแรกที่ตอ้ งพิจารณาคือ องค์กร
ของคุณมีนโยบายต่อการรับของกานัลจากบริ ษทั ต่าง ๆ อย่างไร การฝ่ าฝื นนโยบายขององค์กรอาจ
ทาให้องค์กรของคุณเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงต่อสาธารณะได้แม้วา่ ของกานัลจะไม่ได้มีราคาสู งมากและคุณ
มัน่ ใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความยุติธรรมในการประเมินของคุ ณ แม้วา่ องค์กรจะยินยอมแต่การ
รับของกานัลมูลค่าสู งอาจทาให้องค์กรของคุณเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงได้เช่นกัน นอกจากนี้ ความคาดหวัง
ของบริ ษทั ที่ให้ของกานัลอาจทาให้คุณรู ้สึกติดค้างและลาบากใจในการวางตัว
ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการตัดสิ นใจของคุณรวมถึงองค์กรของคุณเอง และบริ ษทั คู่แข่งของ
บริ ษทั ดังกล่าว ซึ่งหลายคนคาดหวังคาแนะนาที่ซื่อสัตย์จากคุณ
9.5.9. กรณีการเปิ ดเผยข้ อมูลการตัดสิ นใจ
สมมติ ว่าคุ ณทางานในศู นย์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งโดยมี หน้าที่ คดั เลื อก
ซอฟต์แวร์ ช่วยออกแบบที่ใช้ในการศึกษาและวิจยั ให้กบั มหาวิทยาลัย บริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ ขนาด
ใหญ่แห่ งหนึ่ งเสนอส่ วนลดในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การให้กบั คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและการเดินทางไปอบรมซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวทั้ง
ในและต่างประเทศให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สมมติ ว่า มหาวิ ท ยาลัย ไม่ ส ามารถจ่ า ยค่ า ฝึ กอบรมและค่ า เดิ น ทางให้ ก ับ คุ ณ และเพื่ อน
ร่ วมงานได้ การเข้าร่ วมอบรมจะทาให้บุคลากรมีทกั ษะและความรู ้มากขึ้นและสามารถที่จะทางาน
ในความรับผิดชอบได้ดีข้ ึน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อตัวคุณเอง บุคลากรอื่น ๆ และทางมหาวิทยาลัยเอง
ส่ วนลดที่บริ ษทั เสนอเป็ นประโยชน์ต่อทั้งมหาวิทยาลัยและตัวนักศึกษาเอง ข้อเสนอนี้ ดูเหมือนจะดี
สาหรับทุกฝ่ าย
ลักษณะการเสนอผลประโยชน์ เช่ นนี้ ไม่ ได้แปลกใหม่ อะไร หลายมหาวิทยาลัย แนะนา
บริ ษทั คอมพิวเตอร์ หรื อผูแ้ ทนจาหน่ายหลายบริ ษทั ที่เสนอทางเลือกให้กบั ทางมหาวิทยาลัยโดยให้
นักศึกษาสามารถผ่อนชาระค่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษาได้ มีรายงานข่าวเปิ ดเผยว่า
หลายมหาวิทยาลัยให้สิทธิ พิเศษแก่บริ ษทั ชั้นนาต่าง ๆ เพื่อแลกกับการจ่ายเงิ นให้แก่มหาวิทยาลัย
เช่น ค่าปรึ กษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และของกานัลอื่น ๆ สาหรับผูบ้ ริ หาร
ทั้งนี้ ประการแรกที่ ตอ้ งพิจารณาคื อ นโยบายในการรั บของกานัลจากบริ ษทั ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามชื่ อเสี ยงของมหาวิทยาลัยอาจเสื่ อมเสี ยได้หากมหาวิทยาลัยรับของกานัล
ในลักษณะเช่ นนี้ ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบหรื อผูท้ ี่สูญเสี ยประโยชน์จากการบริ หารจัดการพิเศษเช่ นนี้
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ได้แก่ บริ ษทั คู่แข่งและนักศึกษาทุกคนที่ทาตามคาแนะนาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังรวมถึง
ผูใ้ ช้อื่น ๆ ที่มีแนวโน้มในการอ้างอิงตัวเลือกของมหาวิทยาลัยซึ่งเปรี ยบเสมือนสถาบันทางวิชาการที่
กาหนดมาตรฐานของสังคม
ดัง นั้น หากมี เ หตุ ผ ลอื่ น นอกเหนื อ จากคุ ณ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารในการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว เช่ น เหตุผลทางการเงิ นหรื อการเมือง ผูต้ ดั สิ นใจควรเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้ไม่นาไปสู่ ความเข้าใจผิดในเชิงวิชาชีพและส่ งผลกระทบ
ต่อบริ ษทั คู่แข่งที่ไม่ได้รับคัดเลือก หรื อกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้คนอื่น ๆ ที่ใช้เกณฑ์ตวั เลือก
ของมหาวิทยาลัยประกอบการตัดสิ นใจ
9.5.10. กรณีการทดสอบภาคสนาม
กระทรวงกลาโหมว่าจ้างบริ ษทั ของคุ ณสร้ างหุ่ นยนต์ตรวจสอบกับระเบิดเพื่อใช้ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหุ่ นยนต์เข้าไปสารวจพื้นที่แทนทหารเพื่อลดความเสี่ ยงและสื่ อสารกับ
ทหารซึ่ ง อยู่ในสถานการณ์ ด้วยระบบสื่ อสารแบบไร้ ส าย โปรแกรมเมอร์ ข องบริ ษ ทั จะทดสอบ
ภาคสนามในบริ เวณสวนหย่อมหน้าสานักงานของบริ ษทั โดยไม่มีผใู ้ ช้จริ งคือทหารร่ วมด้วย
แผนการทดสอบภาคสนามนี้ ดูเหมื อนว่าจะไม่เพียงพอ งานประยุกต์น้ ี จะถู กนาไปใช้ใน
สถานการณ์ ที่เสี่ ยงต่ออันตรายต่อชี วิตของทหารและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง การทดสอบควรให้
ทหารมีส่วนร่ วมและทาการทดสอบในภูมิประเทศที่หลากหลายกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่จริ ง
ที่ จ ะน าระบบไปใช้ ง าน โปรแกรมเมอร์ เ ป็ นผู ้พ ัฒ นาโปรแกรมเองอาจคุ ้น เคยกับ ระบบและ
พฤติกรรมของระบบดีจนอาจมองข้ามข้อผิดพลาดบางอย่างไป การทดสอบภาคสนามรวมถึงการใช้
งานระบบในสภาพแสงหรื อสภาพภูมิอากาศที่ แตกต่าง ซึ่ งอาจมีผลต่อการทางานของระบบ เช่ น
แสงมากหรื อน้อยเกินไปทาให้ระบบกล้องทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ในสภาพฝนตกหรื ออากาศร้ อน
หรื อหนาวเกินไป ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ อาจไม่ทางาน การสื่ อสารท่ามกลางอาคารหรื อป่ ารกอาจไม่
เป็ นผล เป็ นต้น
9.5.11. กรณีการทางานจากบ้ าน
คุ ณเป็ นผูด้ ู แลระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายของบริ ษทั ขนาดเล็กแห่ งหนึ่ ง คุ ณเชื่ อมต่อ
เครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์ ข องบริ ษ ัท จากที่ บ้า นและสามารถดู แ ลระบบของส านัก งานจากบ้า นได้
ตลอดเวลา คุณมักทางานจากที่บา้ นบ่อยๆเนื่องจากต้องดูแลระบบนอกเวลาทางานของสานักงาน ลูก
ชายของคุ ณเรี ยนอยู่ช้ นั ประถมศึกษาขอทาการบ้านค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตโดยใช้เครื่ องของ
คุณ และหลังจากนั้น ก็เริ่ มใช้คอมพิวเตอร์ เล่นเกมออนไลน์ เข้าเว็บสังคมออนไลน์ ฟั งเพลงและดู
วิดีโอออนไลน์
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ในกรณี เช่นนี้ อาจไม่มีอะไรเกิดขึ้น คุณอาจใช้ไฟร์ วอลล์และโปรแกรมตรวจสอบไวรัสที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง คุณอาจสร้างบัญชีผใู ้ ช้ต่างหากให้กบั ลูกชายของคุณและป้ องกันแฟ้มข้อมูลของคุณ
ด้วยรหัสผ่านที่คุณไม่เคยบอกใคร ลูกชายของคุณอาจยังเด็กเกินไปที่จะสอดแนมหรื อทาเรื่ องเลวร้าย
แต่เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ของคุณเก็บข้อมูลพนักงาน ลูกค้า และสารสนเทศต่าง ๆ
เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ คุณควรระมัดระวังถึงความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ลูกชายของคุณ
อาจทาเครื่ องดื่มหกใส่ คอมพิวเตอร์ จนเครื่ องเสี ยหายใช้การไม่ได้ เป็ นต้น การใช้งานคอมพิวเตอร์
ปะปนกันทั้งในเรื่ องงานและครอบครัวเป็ นการเสี่ ยงอย่างมาก ไม่วา่ อะไรก็เกิดขึ้นได้ ในกรณี น้ ี คุณ
ควรแยกเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรื่ องงานและคอมพิวเตอร์ของคนในครอบครัวออกจากกัน
9.6. จริยธรรมกับศักยภาพของความเป็ นมนุษย์
จริ ยธรรมเป็ นสิ่ งจาเป็ นและมีบทบาทต่อทุกวิชาชี พ แต่สังคมกลับให้ความสาคัญในบาง
วิชาชีพเท่านั้น เช่น การแพทย์ วงการกฎหมาย ส่ วนในวิชาชีพอื่น สังคมอาจให้ความสาคัญน้อยลง
หรื ออาจไม่แม้แต่ตระหนักถึง
จรรยาบรรณอาจใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมาย หรื อสิ่ งที่กฎหมายไม่ได้ครอบคลุมถึง
แต่ท้ งั นี้ จรรยาบรรณเป็ นสิ่ งที่เราตั้งขึ้นได้ หรื ออาจใช้เป็ นกฎเหล็กในการบังคับให้ปฏิบตั ิตาม ไม่วา่
จะเป็ นการบังคับด้วยวิธีการยึดใบประกอบวิชาชี พ ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาผลกระทบที่มีต่อสังคมหรื อ
สิ่ ง แวดล้อ มที่ เ ราด ารงอยู่ ในทางกลับ กัน เรากลับ พบเห็ น กัน อยู่บ่ อ ยในสั ง คมว่า มี บุ ค คลใน
หลากหลายวิชาชีพที่ไม่เคารพหรื อคานึ งถึงหรื อไม่ทราบด้วยซ้ าว่าจรรยาบรรณที่มีในวิชาชี พตนได้
เขี ย นหรื อกล่ า วไว้ว่า อย่า งไร อะไรกันแน่ ที่ ท าให้ค วามรู ้ ค วามสามารถในวิช าชี พ ต่ า ง ๆ ได้ถู ก
นาไปใช้อย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรมไม่ก่อความเดื อดร้ อนให้แก่สังคมและสิ่ งแวดล้อม และนัน่
แหล่ะจึงเรี ยกว่าวิชาชีพอันศักดิ์สิทธิ์ เราก็มีคาถามกันต่อมาว่า ทาอย่างไรให้วชิ าชีพนั้น ๆ ศักดิ์สิทธิ์
ใช่แค่กฎหมายที่บงั คับใช้ หรื อจรรยาบรรณที่มีอยูใ่ ช้ได้จริ งหรื อ หากเป็ นเช่นนั้นจริ ง เราคงไม่พบ
เห็ นตามข่าวในหน้าหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อต่าง ๆ ที่มีการกระทาอันขัดต่อกฎหมายและจริ ยธรรม
หรื อแม้แต่การก่ออาชญากรรมต่าง ๆ
กฎหมาย จริ ยธรรม คุ ณธรรม ล้วนแล้วแต่มีผลบังคับใช้โดยผลของกฎหมาย หรื อโดย
สังคม แต่จริ ยธรรม หรื อคุณธรรม กลับถูกหยิบยกให้เป็ นเพียงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรหรื อพึง
ปฏิบตั ิ ให้ถือเป็ นสิ่ งที่ทุกสาขาวิชาชีพพึงมี แต่จะเป็ นตามนั้นหรื อไม่ คุณธรรม หรื อจริ ยธรรม จะ
เป็ นได้แค่เพียงบทอาขยานที่ท่องจาได้ หากแต่จะมีน้ าหนักหรื อคุณค่าในวิชาชี พนั้น ๆ อย่างแท้จริ ง
หรื อไม่
มีบางสิ่ งหรื อเปล่าที่เราได้มองข้ามไปอย่างสิ้ นเชิ ง นัน่ คือ คุณค่า ศักยภาพ หรื อศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ของบุคคลที่มีต่อวิชาชีพนั้น ๆ หากบุคคลในแต่ละสาขาอาชีพตระหนักถึงสิ่ งนี้ ที่มี
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อยูแ่ ล้วในตน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก็อาจไม่ใช่สิ่งหลักที่ยึดถือปฏิบตั ิ ส่ วนของคุณธรรม
และจริ ยธรรม จะเป็ นสิ่ งที่แสดงออกมาจากแก่นแท้ตามศักยภาพของบุคคลนั้น ๆ ซึ่ งเป็ นคุณธรรม
หรื อจริ ยธรรม ที่มีคุณค่าในตัวเอง ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ขอ้ ความ หรื อบทอาขยาน หรื อกฎระเบียบ หรื อ
หน้าที่ที่จาต้องหรื อพึงปฏิบตั ิตาม สิ่ งนี้เองที่จะทาให้วชิ าชีพนั้น ๆ มีความศักดิ์สิทธิ์ อย่างแท้จริ ง
วิชาชี พยังประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม แต่ผลร้ายไม่ได้เกิดจากวิชาชี พ ซึ่ งเปรี ยบได้
เสมือนกับไฟ หากแต่เกิดจากตัวบุคคล ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ นผูจ้ ุดไฟเผาป่ านั้นเอง
“สามัญสานึกเป็ นสิ่ งที่สอนกันไม่ได้ แต่เป็ นสิ่ งที่มีกนั ได้”
9.7. ตัวอย่างจรรยาบรรณ
9.7.1. จรรยาบรรณของสถาบันวิศวกรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
จรรยาบรรณของสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ (IEEE Code of Ethics) กล่าวไว้
ดังนี้
พวกเรา สมาชิ กของสถาบันวิศวกรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ เห็ นความสาคัญของเทคโนโลยีที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชี วิตทุกชี วิตในโลก และยอมรับพันธะหน้าที่ส่วนบุคคลต่อวิชาชี พของพวกเรา สมาชิ ก และ
ประชาคมที่ เ ราให้บ ริ ก าร โดยนัย นี้ ให้พ นั ธะสัญ ญาที่ จ ะประพฤติ ปฏิ บัติ ต ามหลัก สู ง สุ ด ทางจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและตกลงที่จะ
1. ยอมรั บความรั บผิดชอบในการตัด สิ นใจในเชิ ง วิศวกรรมให้ตอบสนองต่อความปลอดภัย
สุ ขภาพ และความผาสุ กของสาธารณชน และจะเปิ ดเผยปั จจัยที่อาจเป็ นอันตรายต่อสาธารณะหรื อสิ่ งแวดล้อม
ในทันที
2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางธุรกิจหรื อการขัดผลประโยชน์ท้ งั ที่กาลังเกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง
หรื อที่มองเห็นในอนาคตทุกเมื่อที่มีโอกาส และเปิ ดเผยให้ทุกฝ่ ายทราบเมื่อเกิดกรณี เช่นนี้ข้ ึน
3. กล่าวอ้างหรื อประเมินการณ์ต่าง ๆ บนพื้นฐานของข้อมูลอย่างซื่ อสัตย์และสอดคล้องกับความ
เป็ นจริ ง
4. ไม่ยอมรับสิ นบนทุกรู ปแบบ
5. พัฒนาความเข้าใจในเทคโนโลยี การนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และผลกระทบที่ อาจ
ตามมา
6. รั ก ษาระดับ และพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถทางด้า นเทคนิ ค และยอมรั บ งานทางด้า น
เทคโนโลยีเพื่อผูอ้ ื่น เมื่อมีคุณวุฒิและความรู ้ความสามารถตามที่ได้อบรมมา หรื อมีประสบการณ์จริ ง หรื อหลังจาก
ที่ได้เปิ ดเผยข้อจากัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
7. เสาะหา ยอมรับ และให้คาติชมวิพากษ์วิจารณ์งานทางด้านเทคนิ คอย่างซื่ อตรง ยอมรับและ
แก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ และให้เกียรติยกย่องความช่วยเหลือของผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม
8. ปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างยุติธรรม โดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ เพศ อายุ หรื อ ความ
เป็ นมา
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9. หลีกเลี่ยงการทาร้ายชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสี ยง และหน้าที่การงานของผูอ้ ื่น โดยการกระทาที่ไม่
ถูกต้อง ไม่ซื่อตรง หลอกลวง ผิดกฎหมาย หรื อประสงค์ร้าย
10. ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานและเพื่อนร่ วมอาชี พในการพัฒนาวิชาชี พและสนับสนุนให้ประพฤติ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์จริ ยธรรมนี้

9.7.2. จรรยาบรรณของสภาวิศวกร
ข้อ บัง คับ สภาวิ ศ วกรว่า ด้ว ยจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและการประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณ อันจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2543 กล่าวไว้ดงั นี้
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 8(6) (ซ) มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวศิ วกร พ.ศ. 2542
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 39 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิศวกรจึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 3 ให้กาหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้
(1) ไม่กระทาการใด ๆ อันอาจนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
(2) ต้องปฏิบตั ิงานที่ได้รับทาอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบตั ิและวิชาการ
(3) ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
(4) ไม่ใช้อานาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรื อใช้อิทธิพลหรื อให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด
เพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับหรื อไม่ได้รับงาน
(5) ไม่เรี ยก รับ หรื อยอมรับทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์อย่างใดสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ จาก
ผูร้ ับเหมาหรื อบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทาอยูก่ บั ผูว้ า่ จ้าง
(6) ไม่โฆษณาหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็ นจริ ง
(7) ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทาได้
(8) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทาโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(9) ไม่ลงลายมือชื่อเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับทาตรวจสอบหรื อ
ควบคุมด้วยตนเอง
(10) ไม่เปิ ดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผูว้ า่ จ้าง
(11) ไม่แย่งงานจากผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
(12) ไม่รับทางานหรื อตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อื่ นทาอยู่ เว้นแต่เป็ นการทางานหรื อตรวจสอบตามหน้าที่ หรื อแจ้งให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พวิศวกรรม
ควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
(13) ไม่รับดาเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผวู ้ า่ จ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้ง
ให้ผวู ้ า่ จ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู ้
ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผวู ้ า่ จ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
(14) ไม่ใช้หรื อคัดลอกแบบ รู ป แผนผัง หรื อเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
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(15) ไม่กระทาการใด ๆ โดยจงใจให้เป็ นที่เสื่ อมเสี ยแก่ชื่อเสี ยงหรื องานของผูป้ ระกอบวิชา
ชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น

9.8. แบบฝึ กหัด
9.8.1. คาถามท้ายบท
1) จงบอกความแตกต่างระหว่างจริ ยธรรมทัว่ ไปและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) จงระบุการตัดสิ นใจเชิ งโยบายที่สาคัญที่บริ ษทั ควรพิจารณาเมื่อออกแบบระบบ
ตรวจจับโฆษณาในเนื้อหาอีเมล
3) หากคุ ณเป็ นโปรแกรมเมอร์ และคิ ดว่ามี ขอ้ ผิดพลาดในซอฟต์แวร์ ที่บริ ษทั ที่คุณ
ทางานกาลังพัฒนา คุณควรคุยกับใครเป็ นลาดับแรก และหากไม่ได้ผล ควรคุยกับใครต่อไป
4) จงยกตัวอย่างในกรณี เกี่ยวกับจรรยาบรรณในที่ทางานหรื อสถาบันการศึกษา เมื่อมี
คนร้องขอหรื อกดดันคุณให้ทาสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
9.8.2. อภิปราย
1) คุ ณกาลังทาธุ รกิ จขนาดเล็กบนเว็บ และกาลังพิจารณานโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ของข้อมู ล ลู ก ค้า ที่ กาลัง จะรวบรวม โดยต้องเลื อกระหว่า งการก าหนดตัวเลื อกอัตโนมัติเป็ นไม่
ยินยอมให้ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวเว้นเสี ยแต่วา่ จะได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน หรื อกาหนดเป็ นยินยอม
ให้ขอ้ มูลส่ วนตัวโดยอัตโนมัติ หากไม่ตอ้ งการให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์จะต้องคลิกเลือกรายการ
ที่ไม่เห็นชอบหรื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ นทางการ หากผูใ้ ช้บริ การระบุหรื อไม่ดาเนิ นการ
ใด ๆ ก็จะถือว่ายินยอมให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ งในแบบแรก คนส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ
ไม่ยินยอมให้ใช้ขอ้ มู ลส่ วนตัว และในแบบที่ สอง คนส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่ จะยอมให้ใช้ข ้อมู ล
ส่ วนตัวมากกว่า เว็บไซต์ของคุณจะบรรยายนโยบายอย่างชัดเจน จงอภิปรายว่า วิธีการทั้งสองอย่างนี้
เป็ นเช่นไร เป็ นที่ยอมรับได้หรื อไม่ในเชิงจริ ยธรรม คุณจะเลือกวิธีการใด เพราะเหตุใด
2) กลุ่มผูจ้ ดั การของบริ ษทั ให้บริ การโทรศัพท์มือถือแห่ งหนึ่งถกเถียงกันด้วยเรื่ องการ
เรี ย กฟั ง ข้อความเมล์เ สี ยงของลู ก ค้า ผูจ้ ดั การบางคนเห็ นว่า ควรให้บ ริ ก ารการฟั ง ข้อความอย่าง
รวดเร็ วโดยไม่ตอ้ งใช้รหัสผ่านเมื่อระบบตรวจพบว่าได้รับการเรี ยกมาจากหมายเลขโทรศัพท์ของ
เจ้าของข้อความ แต่ผูจ้ ดั การบางคนเห็ นว่าควรมี ทางเลื อกให้ลูกค้าเปิ ดปิ ดการใช้รหัสผ่านได้เอง
ผูจ้ ดั การอีกคนหนึ่งเสนอว่าบริ ษทั ควรใช้รหัสผ่านเสมอเนื่องจากมีเทคนิคในการลวงให้ระบบเข้าใจ
ว่าโทรมาจากโทรศัพท์ของเจ้าของข้อความได้ จากมุมมองในเชิงจริ ยธรรมทางเลือกใดเป็ นที่ยอมรับ
ได้ จงอภิปรายและให้เหตุผลประกอบ
3) ผูจ้ ดั การโรงงานแห่ งหนึ่ งจ้างบริ ษทั ของคุ ณพัฒนาและติ ดตั้งระบบตรวจตราเฝ้ า
ระวังด้วยกล้องวิดีโอประเภทหนึ่ งในโรงงาน กล้องวิดีโอของระบบดังกล่าวมีขนาดเล็กมาก คน
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ทัว่ ไปไม่สามารถสังเกตเห็ นได้ ผูด้ ูแลระบบและผูร้ ักษาความปลอดภัยสามารถดูภาพต่าง ๆ จาก
จอภาพในห้องควบคุม ระบบดังกล่าวจัดเก็บบันทึกภาพลงวิดีโอด้วยโดยมีจุดประสงค์เพื่อคอยเฝ้าดู
ปั ญหาด้านความปลอดภัย ต่าง ๆ และการขโมยวัสดุ ในโรงงานของคนงาน จงระบุประเด็นและ
ข้อกาหนดคุ ณสมบัติต่าง ๆ ที่จะพิจารณาร่ วมกับผูจ้ ดั การ และจะมีเงื่ อนไขในการรั บงานหรื อไม่
อย่างไร จงอธิบาย
4) สมมติ ว่าคุ ณเป็ นผูจ้ ดั การในบริ ษทั ประกันภัยและประกันสุ ข ภาพแห่ ง หนึ่ ง คุ ณ
พบว่าหนึ่ งในลู กจ้างของคุ ณ นาข้อมู ลเอาประกันของลู กค้าไปเปิ ดเผยต่อบุ คคลอื่ นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต คุณจะทาอย่างไร
5) สมมติ ว่าคุ ณทางานให้กบั บริ ษทั พัฒนาผลิ ตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยแห่ งหนึ่ ง
คุ ณช่ วยเขียนโปรแกรมในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ สาหรับเปิ ดปิ ดประตูอาคารโดยเปรี ยบเทีย บ
ใบหน้า ต่อมาผูจ้ ดั การของโครงการนี้ ไม่ได้ทางานที่บริ ษทั อีกต่อไป บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์รายหนึ่ ง
ต้องการให้บริ ษทั ของคุณพัฒนาระบบสาหรับการเปิ ดปิ ดประตูรถยนต์ หัวหน้าของคุ ณ สั่งให้นา
ซอฟต์แวร์ สาหรับเปิ ดปิ ดประตูอาคารดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ในงานเปิ ดปิ ดประตูรถยนต์ คุณควรจะ
ทาอย่างไรบ้าง
6) ในการขอรั บ มรดกในกรณี ที่ มี ผูจ้ ัด การมรดกไม่ ว่า จะเป็ นบุ ค คลที่ ต้ งั ขึ้ น โดย
พินัยกรรมหรื อโดยคาสั่ง ศาล จาเป็ นต้องประกาศต่ อสาธารณะและแจ้งบุ คคลที่ ผูข้ อแจ้งว่า เป็ น
ทายาททุกคนทราบ บริ ษทั แห่ งหนึ่ งขายข้อมูลสาธารณะและกาลังพิจารณาเพิ่มรายการชื่อผูท้ ี่ได้รับ
มรดกมูลค่าสู งเป็ นบริ การข้อมูลชนิดใหม่ จงวิเคราะห์การกระทาดังกล่าวในเชิงจริ ยธรรม
7) สมมติ ว่ า คุ ณ ก าลัง ออกแบบฐานข้อ มู ล เพื่ อ ติ ด ตามผู ้ป่ วยในระหว่ า งที่ อ ยู่ ใ น
โรงพยาบาล ซึ่ งรวมรายการอาหารพิ เ ศษของผูป้ ่ วยแต่ ล ะคน จงอธิ บ ายแนวทางการตัด สิ นใจ
ออกแบบรายการทางเลือกของอาหารพิเศษรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งผูใ้ ช้จะเลือกเมื่อป้ อนข้อมูลผูป้ ่ วยและ
ประเมินแนวทางที่แตกต่างกันเหล่านั้น
8) คุ ณได้รับการเสนองานจากบริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งพัฒนาซอฟต์แวร์ สาหรับเครื่ องบิน
รบรุ่ นใหม่ คุณไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิ คพิเศษที่ใช้ในซอฟต์แวร์ ที่คุณจะทางานแต่อย่างใด
และคุณสามารถบอกได้จากการสัมภาษณ์งานว่าผูส้ ัมภาษณ์คิดว่าสถาบันการศึกษาที่คุณจบมามีการ
เรี ยนการสอนในเรื่ องนี้ แล้ว คุณควรจะรับงานนี้ หรื อไม่ และคุณควรจะบอกผูส้ ัมภาษณ์วา่ คุณไม่ได้
รับการอบรมหรื อไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนหรื อไม่ วิเคราะห์สถานการณ์น้ ี และอภิปราย
9) คุณเป็ นโปรแกรมเมอร์ ในบริ ษทั แห่งหนึ่งซึ่ งทาทะเบียนประวัติบริ ษทั ที่มีหุ้นอยูใ่ น
ตลาดหุ ้น คุ ณทางานอยู่ในโครงการที่พฒั นาโปรแกรมเพื่อที่ จะตัดสิ นว่าควรจะลงทุนเงิ นจานวน
มากตามเงื่อนไขที่จะช่วยจัดสมดุลระหว่างความเสี่ ยงกับศักยภาพในการเติบโตของบริ ษทั ตามความ
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ต้องการของลู กค้า โปรแกรมดังกล่ าวเสร็ จสิ้ นแล้วและทางานได้ดีในการทดสอบเบื้ องต้น แต่ยงั
ไม่ได้ทาการทดสอบแบบเต็มพิกดั ที่ได้วางแผนไว้ ในวันศุกร์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการลงทุนได้รับเงินลงทุน
จานวนมากจากลู กค้า ผูจ้ ดั การฝ่ ายการลงทุนต้องการที่ จะนาเงิ นเข้าสู่ ตลาดหุ ้นก่อนวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ จึงบอกคุณว่าไม่มีเวลาพอที่จะรอการทดสอบแบบเต็มพิกดั ตามที่ได้วางแผนไว้ เขาต้องการ
สาเนาของโปรแกรมที่คุณเขียนไปใช้ หัวหน้าผูด้ ูแลของคุณและผูจ้ ดั การฝ่ ายซอฟต์แวร์ ไม่อยูใ่ นช่ วง
สุ ดสัปดาห์น้ นั คุณจะทาอย่างไร จงวิเคราะห์สถานการณ์และอภิปราย
10) บริ ษทั ขนาดเล็กบริ ษทั หนึ่ งเสนองานเขียนโปรแกรมให้กบั คุ ณ โดยให้คุณพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ รุ่นใหม่ของบริ ษทั ที่ใช้ในการยกเลิกการป้ องกันการสาเนาและการควบคุมการ
เข้าใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ ึงช่วยให้ผซู ้ ้ื อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ อ่านหนังสื อบนอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์
ได้หลากหลายชนิ ด ทั้ง ยัง สามารถท าสาเนาหนัง สื อลิ ข สิ ท ธิ์ ได้อีก ด้วย จงวิเคราะห์ ประเด็นทาง
จริ ยธรรมในการรับงานนี้
11) จากค ากล่ า วต่ อไปนี้ “ความเป็ นอยู่ที่ ดีข องมนุ ษ ย์รวมถึ ง การอยู่ใ นสิ่ ง แวดล้อ ม
ธรรมชาติที่ปลอดภัย ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบและพัฒนาระบบจะต้องตื่นตัว
และกระตุ ้นเตื อนให้ผูอ้ ื่ นระวัง อันตรายที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับสิ่ งแวดล้อม” คุ ณคิ ดว่า ควรก าหนดเป็ น
หลักเกณฑ์ขอ้ บังคับในจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อไม่ อย่างไร ให้เหตุผลประกอบ
12) จากค ากล่ า วต่ อ ไปนี้ “เราไม่ ส ามารถตั้ง สมมติ ฐ านได้ว่า เศรษฐกิ จ ที่ มี พ้ื น ฐาน
เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ จะมีงานรองรับให้กบั ทุกคนโดยอัตโนมัติในอนาคต ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้าน
คอมพิวเตอร์ ควรระมัดระวังเกี่ยวกับความกดดันของคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อการจ้างงานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อออกแบบและสร้างระบบซึ่ ง ทาให้ลดโอกาสในการทางานของผูอ้ ื่น” คุ ณคิดว่าควรกาหนด
เป็ นหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับในจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อไม่ อย่างไร ให้เหตุผลประกอบ
13) คุณเป็ นประธานบริ ษทั ผลิตเกมคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก แห่ งหนึ่ ง บริ ษทั ของคุณเพิ่ง
ซื้ อบริ ษทั ผลิ ตเกมคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กจากอีกบริ ษทั หนึ่ งซึ่ งกาลังจะออกเกมใหม่ ที่พฒั นาเสร็ จ
สมบู รณ์ แล้ว พร้ อมที่ จะผลิ ตและจัดจาหน่ า ย เกมดัง กล่ า วเป็ นเกมที่ มีความรุ นแรงและแสดงถึ ง
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก ฝ่ ายการตลาดคาดว่าจะจาหน่ายได้มาก คุณต้องตัดสิ นใจว่าจะทาอย่างไร
จงเสนอทางเลือกอย่างน้อยสองทาง และอภิปรายข้อดีขอ้ เสี ย ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
14) มีข่าวอย่างไม่เป็ นทางการกล่าวอ้างถึงการจารกรรมข้อมูลเชิ งอุตสาหกรรมระหว่าง
กันของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์มือถื อขนาดใหญ่สองบริ ษทั ซึ่ งเป็ นอริ กนั สามีหรื อภรรยาของ
คุ ณทางานให้กบั หนึ่ งในบริ ษทั นั้น คุ ณกาลังสัมภาษณ์ งานกับอีกบริ ษทั หนึ่ ง คุ ณมีพนั ธะที่จะต้อง
บอกผูส้ ัมภาษณ์วา่ สามีหรื อภรรยาของคุณทางานอยูท่ ี่บริ ษทั คู่แข่งหรื อไม่ จงอภิปราย
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15) คุ ณกาลังดาเนิ นธุ รกิ จขนาดเล็กซึ่ งพัฒนาและทาการตลาดเกี่ ยวกับโปรแกรมคัด
กรองซึ่ งช่วยให้พ่อแม่ผปู ้ กครองขัดขวางการเข้าถึงเว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ตที่ไม่ตอ้ งการให้เด็กและ
เยาวชนเข้าเยี่ยมชม บริ ษทั ขนาดใหญ่ได้ขอให้คุณปรับโปรแกรมเพื่อติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของบริ ษ ทั เพื่ อขัดขวางไม่ ใ ห้พ นักงานเข้าถึ งเว็บ ไซต์เกมและเว็บข้อมู ล อนาจารต่ า ง ๆ รั ฐบาล
ต่ า งประเทศรั ฐ บาลหนึ่ งขอให้ คุ ณ ปรั บ โปรแกรมเพื่ อ ติ ด ตั้ง บนเครื่ องที่ ค วบคุ ม การเข้า ออก
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของประเทศนั้ นเพื่ อ ขัด ขวางไม่ ใ ห้ ป ระชาชนในประเทศเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ ที่
วิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาลนั้น จงพิจารณาเปรี ยบเที ยบข้อเสนอแนะทั้งสองว่า คุ ณจะรั บงานดัง กล่ า ว
หรื อไม่และให้เหตุผลประกอบ
16) ในฐานะที่ ป ระเทศไทยเป็ นสมาชิ ก หนึ่ ง ของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ที่ จ ะก้า วสู่
ประชาคมอาเซี ยน ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมผูป้ ระกอบวิชาชี พวิศวกรรมหลายสมาคมต่อต้านการเข้า
มาทางานในประเทศของพนักงานชาวต่างชาติที่มีทกั ษะสู งทางด้านเทคโนโลยี จงพิจารณาว่าเป็ น
การกระทาที่ถูกจริ ยธรรมหรื อไม่ ให้เหตุผลข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่ าย
17) สมมติ ว่าคุ ณเป็ นโปรแกรมเมอร์ ที่มีประสบการณ์ ทางานอยู่ในโครงการหนึ่ งซึ่ ง
ช่วยให้คนสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ในบ้านด้วยโทรศัพท์มือถือ คุณพบว่าคุณสามารถพัฒนา
ส่ วนของคุ ณให้ทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพกว่าวิธีการที่ ระบุ ไว้ในข้อกาหนดคุ ณลักษณะของ
ซอฟต์แวร์ คุณมัน่ ใจว่าวิธีการของคุณถูกต้องและทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ จะไม่มีผลต่อส่ วนอื่น
ของโปรแกรม คุณเข้าใจว่าการทาตามข้อกาหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ที่ได้ตกลงกันแล้วเป็ น
สิ่ งสาคัญ แต่คุณรู ้วา่ กระบวนการเสนอเรื่ องเพื่อทบทวนปรับเปลี่ยนข้อกาหนดคุณลักษณะจะยุง่ ยาก
และใช้เวลานานในการอนุ มตั ิเพราะต้องได้รับการยอมรับจากหลายคนทั้งในบริ ษทั ของคุณเองและ
ลูกค้า จงอภิปรายว่าคุณจะทาอย่างไร ให้เหตุผลประกอบ
18) อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช นิ ด หนึ่ งสามารถใช้ ใ นการวัด ผลของนัก ศึ ก ษาโดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ อาจารย์จะเตรี ยมข้อสอบที่ตรวจด้วยเครื่ องได้และนักศึกษาจะป้ อนคาตอบลงใน
อุปกรณ์ ชนิ ดนี้ หลังจากนั้นเครื่ องจะส่ งคาตอบของนักศึกษาไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์
ตรวจคาตอบและวัดผลโดยอัตโนมัติ และส่ งคะแนนกลับให้นกั ศึกษาทราบทันที สมมติวา่ คุณเป็ น
คณบดีซ่ ึ งต้องตัดสิ นใจว่าจะใช้ระบบนี้ หรื อไม่ จงวิเคราะห์การตัดสิ นใจทั้งในเชิ งจริ ยธรรมและเชิง
ปฏิ บตั ิ อภิปรายประโยชน์ ปั ญหา และความเสี่ ยงในการใช้ระบบดังกล่าว หากอนุ มตั ิ การใช้งาน
ระบบดังกล่าว ควรมีขอ้ แนะนาหรื อนโยบายอย่างไรบ้าง
19) หลายคนเกรงว่าปั ญญาประดิ ษฐ์และหุ่ นยนต์จะส่ งผลกระทบที่ เป็ นอันตรายต่อ
มนุษยชาติ จงพิจารณาประเด็นในเชิงจริ ยธรรมในการทาวิจยั เกี่ยวกับปั ญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์
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9.8.3. การบ้ าน
1) เสิ ร์จเอ็นจินอาจละเมิดความเป็ นส่ วนตัว จงวิเคราะห์นโยบายของเสิ ร์จเอ็นจินที่มี
อยู่ และอภิปรายจริ ยธรรมที่พึงมีในการพัฒนาเสิ ร์จเอ็นจิน
2) เลือกภาพยนตร์ หรื อนิ ยายวิท ยาศาสตร์ ที่มีเนื้ อหาอยู่ในอนาคตซึ่ งบรรยายระบบ
คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารที่ไม่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สมมติวา่ คุณอยูใ่ นกลุ่มที่กาลังพัฒนาระบบดังกล่าว
จงพิจารณาประเด็นจรรยาบรรณที่กลุ่มควรพิจารณา
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บทความทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.
พิชญา ตัณฑัยย์, แนวคิ ดและหลักปฏิ บัติที่พึงนาเสนอในรายวิ ชาประเด็นทางจริ ย ธรรม
สั งคม และกฎหมายของวิชาชี พวิศวกรรม (Concepts and Guidelines for Ethical, Legal and Social
Issues in Computer Profession), การประชุมวิชาการวิศวศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่
11 (The 11th International and National Conference on Engineering Education), ป่ าตอง, ภูเก็ต, 911 พฤษภาคม 2556
2.
พิชญา ตัณฑัยย์, ประเด็นทางสั งคมและวิชาชีพตามหลักสู ตรของไอทริ ปเปิ ลอี (Social and
Professional Issues According to the IEEE Curricula), การประชุ มทางวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 4
(The Forth National Conference on Engineering Education 4), หน้าที่ 11-18, เขาใหญ่, นครราชสี มา
, 4-6 พฤษภาคม 2549
3.
พิชญา ตัณฑัยย์, ประสบการณ์ การสอนในรายวิชาประเด็นทางจริ ยธรรม กฎหมาย และ
สังคมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Teaching Experience in Ethical, Legal and Social Issues in Computer
Profession), การประชุ ม ทางวิ ช าการวิ ศ วศึ ก ษา ครั้ งที่ 3 (The Third National Conference on
Engineering Education 3), จอมเทียน, ชลบุรี, 5-6 พฤษภาคม 2548

