
บทที่ 7 
จริยธรรมและความปลอดภัย 



 
ความหมายของจริยธรรม 
 
  จริยธรรม  จะมีความหมายไปในทางเดียวกนัคือ  เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีผู้ใช้งาน

คอมพิวเตอร์ตกลงร่วมกนัเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิร่วมกนัในสงัคมตาม
หลกัความถกูต้อง 

  



ความหมายของจริยธรรม 

 

 การกระท าที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรม   
  - การใช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายผู้ อ่ืนให้เกิดความเสียหายหรือก่อความร าคาญ 

เช่น การน าภาพหรือข้อมลูสว่นตวัของบคุคลไปลงบนอินเทอร์เน็ต  โดยไม่ได้รับ
อนญุาต 

  - การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมลู 

  - การเข้าถงึข้อมลูหรือคอมพิวเตอร์ของบคุคลอ่ืน 

  - การละเมิดลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ 

 



 

จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 
 

 1. ความเป็นส่วนตัว  (Information Privacy) 

  1.1 การเข้าไปดขู้อมลูในจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์และการบนัทกึข้อมลูใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  1.2 การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคล่ือนไหวหรือพฤติกรรมของ
บคุคล 

  1.3 การใช้ข้อมลูของลกูค้าจากแหลง่ตา่งๆ เพ่ือผลประโยชน์ในการขาย
ตลาด 

  1.4 การรวบรวมหมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยูอี่เมล์ หมายเลขบตัรเครดิต และ
ข้อมลูสว่นบคุคล เพ่ือน าไปสร้างฐานข้อมลูแล้วน าไปขายให้กบับริษัทอ่ืน 

 



 

จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 
 

 2. ความถูกต้องแม่นย า (Information Accurary) 

    ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวม  จดัเก็บ  และเรียกใช้ข้อมลูนัน้  
คณุลกัษณะท่ีส าคญัประการหนึง่คือ  ความน่าเช่ือถือได้ของข้อมลู  

  

 3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property)  

  3.1 ความลบัทางค้า  

  3.2 ลขิสทิธ์ิ   

  3.3 สิทธิบตัร (patent)  

  3.4 อนสุิทธิบตัร (Petty patent)  

  3.5 ทรัพย์สินทางปัญญา  

 

 

 



 

จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 
 

 ภาพตัวอย่างข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์ 
  

 

 

 

 

 

 

 

  



จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 

  ภาพตัวอย่างเวบ็ไซต์ส าหรับดาวน์โหลด Shareware และ Freeware 

 



จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ 

 4. การเข้าถงึข้อมูล (Information Accessibility) 

   คอมพิวเตอร์เป็นทัง้เคร่ืองมือและเป้าหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  
คอมพิวเตอร์ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ  เช่น  ใช้ในการขโมยเงิน  รายช่ือลกูค้า  
ข้อมลูสว่นบคุคล  หมายเลขบตัรเครดิต  และอื่นๆ  สว่นคอมพิวเตอร์ในฐานะท่ี
เป็นเป้าหมายของการก่ออาชญากรรม  เช่น  แฮกเกอร์เข้าไปก่อกวน  ท าลาย
ระบบของผู้ อ่ืน  (Haag et al., 2002) 

 

  



 

ประเภทการกระท าผิดทางคอมพวิเตอร์ 
 

 1. การลักลอบเข้าถงึโดยไม่ได้รับอนุญาต ิ(Unauthorized Access and Use) 

  1.1 แครกเกอร์ (Cracker) 
  1.2 สคริปต์คิดดี ้(Script Kiddy)  

  1.3 แฮกเกอร์ (Hacker)  

    

 



ประเภทการกระท าผิดทางคอมพวิเตอร์ 

 แฮกเกอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

  - แฮกเกอร์ หรือนกัเจาะระบบท่ีเป็นผู้ท าลาย โดยเม่ือสามารถถอดรหสัผา่น
ได้แล้ว จะเข้าไปท าลายฐานข้อมลู เปลี่ยนแปลงข้อมลู ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หรือสร้างความเสียหายกบัระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ อ่ืน 

  - แฮกเกอร์ หรือนกัเจาะระบบที่มีคณุธรรม ซึง่ถือเป็นอาชีพหนึง่ในวงการไอ
ทีเลย โดยแฮกเกอร์ ประเภทนีจ้ะมีความสามารถสงูซึง่จะท างานกบัผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทคอมพิวเตอร์  

 



ประเภทการกระท าผิดทางคอมพวิเตอร์ 

 ป้องกันแฮกเกอร์เจาะระบบ 

  มีวิธีการปฏิบตัิเบือ้งต้น ดงันี ้

  1. เปลี่ยนรหสัผา่น (password) บอ่ยๆ เทา่ท่ีจะท าได้ 

  2. ใช้รหสัผา่นท่ีเป็นการผสมกนัระหวา่งภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ 
ตวัเลข อกัขระ 

  3.ใช้โปรแกรมรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสทิธิภาพ  

 



ประเภทการกระท าผิดทางคอมพวิเตอร์ 

 2. การขโมยและท าลายอุปกรณ์คอมพวิเตอร์(Software Theft) 

 3. การโจรกรรมซอฟต์แวร์ (Software Theft)  

 4. การโจรกรรมข้อมูล (Information Theft) 

 5. การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious Code) 

       5.1 ไวรัสคอมพวิเตอร์ (Computer Virus) 

    5.1.1 ไวรัสบตูเซก็เตอร์  (Boot Sector Viruses) 

   5.1.2 ไวรัสคลสัเตอร์ (Cluster Viruses)  



ประเภทการกระท าผิดทางคอมพวิเตอร์ 

  5.2 ไวรัสโปรแกรม (File-Infecting Viruses) 

                    5.2.1 ไวรัสแมโคร(Macro Viruses) 

                    5.2.2 บอมบ์ (Bombs)  

  5.3 เวร์ิมหรือหนอนอนิเทอร์เน็ต (Worm)  

  5.4 ม้าโทรจัน (Trojan horses)  

 

 



การก่อกวนระบบสปายแวร์ ( Spyware )  

  การก่อกวนระบบสแปมเมล์ ( Spam Mail ) รูปแบบของจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผู้ รับไมต้่องการอา่น   วิธีการก่อกวนจะอาศยัการสง่อีเมล์แบบ
หวา่นแห และสง่ตอ่ให้กบัผู้ รับจ านวนมาก   อาจถกูก่อกวนโดยแฮกเกอร์หรือเกิด
จากการถกูสะกดรอยด้วยโปรแกรมประเภทสปายแวร์   โดยมากมกัเป็นเมล์
ประเภทเชิญชวนให้ซือ้สินค้าหรือเลือกใช้บริการของเวบ็ไซท์นัน้ๆ 

 

 

 

 

 
ภาพการก่อกวนรูปแบบของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 

 



 
การหลอกลวงเหย่ือเพื่อล้วงเอาข้อมูลส่วนตวั (Phishing) 
 
การหลอกลวงเหย่ือเพ่ือล้วงเอาข้อมูลส่วนตัว (Phishing) 

 คือการขโมยข้อมลูส าคญัสว่นบคุคลทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมลูทาง
การเงิน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ด้านการเงิน ซึง่อาจสง่มาในรูปแบบของการ
ปลอมแปลงอีเมล์ ซึง่ Phisher จะสง่อีเมล์หรือข้อความอ้างวา่สง่มาจากสถาบนั
การเงิน หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีทา่นติดต่อด้วย หรือองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ โดย
อีเมล์ดงักลา่วมกัจะระบกุารแจ้งเหตขุดัข้องตา่งๆ ของระบบงานภายในองค์กร  

   



 
การหลอกลวงเหย่ือเพื่อล้วงเอาข้อมูลส่วนตวั (Phishing) 
 

 ภาพที่ 7.5 การหลอกลวงเหย่ือเพ่ือล้วงเอาข้อมูลส่วนตัว (Phishing) 

 



 
การหลอกลวงเหย่ือเพื่อล้วงเอาข้อมูลส่วนตวั (Phishing) 

 
 การรุกรานทางอนิเทอร์เน็ต  สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท คือ 

  1. หยดุการท างาน (Interruption) 

  2. ลกัลอบข้อมลู (Interception)  

  3. แก้ไขข้อมลู (Modification)  

  4. สร้างข้อมลูปลอม (Fabrication)  

 



 
การหลอกลวงเหย่ือเพื่อล้วงเอาข้อมูลส่วนตวั (Phishing) 
 

  นอกจากนีย้งัสามารถแบง่เป็นรูปแบบการก่ออาชญากรรมได้หลายรูปแบบ 
ซึง่ปัจจบุนัทัว่โลกจดัออกเป็น 9 ประเภท (ตามข้อมลูคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจ
ร่างกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์) 

  1.การขโมยข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต   ซึง่รวมถงึการขโมยประโยชน์ในการ
ลกัลอบใช้บริการ 

  2. อาชญากรน าเอาระบบการสื่อสารมาปกปิดความผิดของตนเอง 

  3. การละเมิดสทิธ์ิปลอมแปลงรูปแบบ เลียนแบบระบบซอฟต์แวร์โดยมิชอบ 

  4. ใช้คอมพิวเตอร์แพร่ภาพ เสียง ลามก อนาจาร และข้อมลูท่ีไมเ่หมาะสม 

 



 
การหลอกลวงเหย่ือเพื่อล้วงเอาข้อมูลส่วนตวั (Phishing) 

 
  5. ใช้คอมพิวเตอร์ฟอกเงิน 

  6.อนัธพาลทางคอมพิวเตอร์ท่ีเข้าไปก่อกวน ท าลายระบบสาธารณปูโภคเช่น 
ระบบจ่ายน า้      จ่ายไฟ ระบบการจราจร 

  7. หลอกลวงให้ร่วมค้าขายหรือลงทนุปลอม 

  8.แทรกแซงข้อมลูแล้วน าข้อมลูนัน้มาเป็นประโยชน์ตอ่ตนโดยมิชอบ เช่น
ลกัลอบค้นหารหสับตัรเครดิตคนอ่ืนมาใช้ ดกัข้อมลูทางการค้าเพ่ือเอา
ผลประโยชน์นัน้เป็นของตน 

  9. ใช้คอมพิวเตอร์แอบโอนเงินบญัชีผู้ อ่ืนเข้าบญัชีตวัเอง 

 



 
การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร์ 
 
1. การตดิตัง้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Program) 

 1.1 เปรียบเสมือนยามรักษาความปลอดภยัท่ีมาเฝ้าดแูลบ้าน  

 1.2 ท าหน้าท่ีคอยตรวจสอบและติดตามการบกุรุกของโปรแกรม ประสงค์ร้าย เมื่อ
พบจะสามารถก าจดัและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้ทนัที 

 1.3 จ าเป็นต้องท าให้ตวัโปรแกรมอพัเดทตวัข้อมลูใหมอ่ยูเ่สมอ เพ่ือให้ได้ผลดีมาก
ขึน้ 

 

 



 
การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร์ 
 

ภาพตวัอยา่งโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Antivirus Program) 

 

 



 

การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร์ 
 

 2.การใช้ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall System) 

  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 7.7 ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall System) 

 

 



 

การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร์ 
 

 3. การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) 

  3.1 อาศยัสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีซบัซ้อนท าการเปล่ียนแปลง ข้อมลูท่ี
อา่นได้ปกติ (plaintext) ให้ไปอยูใ่นรูปแบบที่ไมส่ามารถ อา่นได้ (cipher text)  

  3.2ผู้ไมป่ระสงค์ดีท่ีแอบเอาข้อมลูไปใช้จะไมส่ามารถอ่านข้อมลูท่ีมี
ความส าคญันัน้ได้ เพราะมีการเข้ารหสั(encryption) ไว้ 

  3.3การจะอา่นจ าเป็นต้องถอดรหสัข้อมลู (decryption) เสียก่อน 
 

 

 

 

 

ภาพการเข้ารหสัข้อมลู 

 

 



 
การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร์ 

 
 4.การส ารองข้อมูล (Back up) 

  4.1 การท าซ า้ข้อมลู ไฟล์ หรือโปรแกรมท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเก็บข้อมลู เพ่ือให้น าเอา
กลบัมาใช้ได้อีก หากข้อมลูต้นฉบบันัน้เกิดสญูหาย หรือถกูท าลาย  

  4.2 วิธีการส ารองข้อมลูอาจท าทัง้ระบบหรือแคบ่างสว่น โดยเก็บลงหน่วย
เก็บบนัทกึข้อมลูส ารอง เช่น ฮาร์ดดิสก์หรือ CD-ROM  

  4.3 หากข้อมลูมีความส าคญัมากอาจต้องส ารองข้อมลูทกุวนั หรือทกุ
สปัดาห์แตห่ากข้อมลูมีความส าคญัน้อย การส ารองเพียงเดือนละครัง้หรือนานๆ
ครัง้ก็ย่อมเพียงพอ 

 



 
การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร์ 

 
ภาพการส ารองข้อมลู  

 




