
 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

 



คุณธรรม (Virtue) 

• คุณงามความดี 
• เป็นประโยชน์แก่สนัติภาพ 

• เป็นส่ิงท่ีตอ้งอบรมโดยเฉพาะ เพื่อใหเ้กิดข้ึนเหมาะสมกบัท่ีเราตอ้งการ 
• เป็นมโนธรรม 
• เป็นเคร่ืองประคบัประคองใหเ้กลียดความชัว่ กลวับาป ใฝ่ความดี และ

เป็นเคร่ืองกระตุน้ผลกัดนัใหเ้กิดความรู้สึกผดิชอบ 



จริยธรรม (Ethics) 

• ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัศีลธรรม 
• การน ากฎธรรมชาติไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม อนั

จะท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม 
• หลกัเกณฑท่ี์ประชาชนตกลงร่วมกนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัใน

สังคม 
• ส่ิงท่ีพึงประพฤติปฏิบติั การมีพฤติกรรมท่ีดีงามตอ้งประสงคข์องสงัคม  
• เป็นหลกัหรือกรอบท่ีทุกคนก าหนดไวเ้ป็นแนวปฏิบติัส าหรับสงัคม 

เพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเกิดความรักสามคัคี เกิด
ความอบอุ่น มัน่คงและปลอดภยัในการด ารงชีวิต 



สรุป 
คุณธรรม 
• คุณงามความดี 
• คุณธรรม  
• ขอ้หา้ม และขอ้ควรปฏิบติั  
• หลกัคุณธรรมท่ีพึงประสงคข์อง

สังคม 
– ความช่ือสตัยสุ์จริต - ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 
– ความขยนัขนัแขง็  - ความพอเพียง  
– ความเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าความเป็นคน 

– ความยติุธรรม       
– การรักในศิลปวฒันธรรม และการพฒันาจิตใจ

ใหสู้งอยา่งต่อเน่ือง 

จริยธรรม 
• หลกัการ หรือ ขอ้ก าหนดใหป้ระพฤติ

ปฏิบติัท่ีดีงาม ก่อใหเ้กิดคุณงามความดี 



จริยธรรมทางวิชาการ 

TEXT 

คุณธรรม จริยธรรม 

TEXT 

การใช้สารสนเทศตามหลกัจริยธรรม  
คอื การตัดสินใจโดยแต่ละบุคคลทีต้่องรับผดิชอบต่อผลของการกระท าทีจ่ะเกดิตามมาภายหลงั 

“ผู้รู้สารสนเทศต้องสามารถแยกแยะความเป็นส่วนตวั การป้องกนัสิทธ์ิในการใช้สารสนเทศ เสรีภาพในการใช้
สารสนเทศ การน าไปเผยแพร่แก่สาธารณะ การตระหนัก และเข้าใจในเร่ืองลขิสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญา การใช้
สารสนเทศอย่างถูกต้องเป็นธรรม” 



การใช้สารสนเทศตามหลกัจริยธรรม 

1. สิทธิการรับรู้ข่าวสารและพนัธกรณ ี

2. สิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  

3. การช้ีแจงและการควบคุม  

4. คุณภาพของระบบ 

5. คุณภาพของชีวติ  



หลกัคุณธรรม จริยธรรม ที่เกีย่วข้องกบัการใช้สารสนเทศ 



ทรัพย์สินทางปัญญา  

ผลงานอนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย ์

ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม 
(Industrial property)  

ลิขสิทธ์ิ  

(Copyright) 



ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 
• ความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการประดิษฐคิ์ดคน้ การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

– กระบวนการหรือเทคนิค  
– วิธีการในการผลิตท่ีได ้การพฒันาปรับปรุงหรือคิดคน้ข้ึนใหม่  

• เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้  
– อาจเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นองคป์ระกอบ  
– หรือการพฒันารูปร่างใหเ้กิดความสวยงามของตวัผลิตภณัฑ ์ 



ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

สิทธิบัตร (Patent) 

การประดิษฐ ์(Invention)  

การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product 
Design)  

อรรถประโยชน์ (Utility Model)  เคร่ืองหมายการค้า 
(Trademark) 

เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark)  

เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark)  

เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark)  

เคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark)  

ความลบัทางการค้า (Trade 
Secrets) 

แบบผงัภูมิของวงจรรวม 
(Layout - Designs Of 

Integrated Circuit -IC) 

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indication) 



สิทธิบัตร (Patent) 
• หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกให ้เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ ์(Invention) การออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์(Product Design) หรือ ผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน์ (Utility Model) ท่ีมี
ลกัษณะตามกฎหมายก าหนด 

• โดยใหสิ้ทธิแก่นกัประดิษฐ์ในการใชป้ระโยชน์ของตนในเชิงพาณิชย ์ 
• แต่จะมีช่วงระยะเวลาท่ีแน่นอน  
• โดยมกัจะก าหนดระยะเวลาคุม้ครองไว ้20 ปี นบัตั้งแต่วนัขอรับ  
• โดยนกัประดิษฐจ์ะตอ้งเปิดเผยรายละเอียดส่ิงประดิษฐ ์เพ่ือประโยชน์ทาง

การศึกษา และประโยชน์สาธารณะ เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัสิทธิน้ี 
• สิทธิบตัรเป็นทรัพยสิ์นส่วนบุคคลประเภทหน่ึง 
• สามารถมอบหมาย อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ หรือเกบ็ค่าใชสิ้ทธิไดโ้ดยผา่นการจ านอง

สิทธิบตัร 
 



เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) 
• เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์หรือตราท่ีใชก้บัสินคา้ หรือบริการ 
• เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark) 
• เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark) 
• เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) 
• เคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark) 

 



(Trade Secrets) 
• ขอ้มูลต่างๆ ในการคา้ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป  
• มีมูลค่าในเชิงพาณิชยเ์น่ืองจากขอ้มูลนั้นเป็นความลบัท่ีเป็นท่ีตอ้งการ  
• เจา้ของความลบัทางการคา้นั้นมีการด าเนินการตามความสมควรเพื่อ

รักษาขอ้มูลนั้นไวเ้ป็นความลบั  

  

 



ส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ (Geographical Indication) 

• ช่ือ สญัลกัษณ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใช้
เรียกหรือใชแ้ทนแหล่งภูมิศาสตร์ 
• สามารถบ่งบอกวา่สินคา้ท่ีเกิดจาก
แหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ ช่ือเสียง หรือคุณลกัษณะ
เฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น 

 

• สม้สายน ้าผึ้ง 

• ผา้ไหมไทย 

• ก๋วยเต๋ียวเรือรังสิต 

• ร่มบ่อสร้าง 

• ไข่เคม็ไชยยา 



ลขิสิทธ์ิ (Copyright)  
• สิทธ์ิแต่ผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใดๆ เก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดท้  าข้ึน  
• สิทธ์ิในการป้องกนัการคดัลอกหรือท าซ ้ าในงานเขียน, งานศิลป์ หรืองาน

ดา้นศิลปะอ่ืนๆ 

• สิทธ์ิคุม้ครองผลงาน หรือความคิดสร้างสรรคใ์นสาขาวรรณกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนตร์ 

• ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 มีอายคุุม้ครองผลงานเป็นเวลา 50 ปี 

 



ลขิสิทธ์ิ (Copyright)  
•สิทธิข้างเคยีง (Neighbouring Right) คือ การน าเอางานดา้น
ลิขสิทธ์ิออกแสดง เช่น นกัแสดง ผูบ้นัทึกเสียงวทิยแุละโทรทศัน์
ในการบนัทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือภาพ 
•โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Computer Programe หรือ Computer 
Software) คือ ชุดค าสัง่ท่ีใชก้บัคอมพิวเตอร์ เพ่ือก าหนดใหเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ท างาน 
•งานฐานข้อมูล (Data Base) คือ ขอ้มูลท่ีไดเ้กบ็รวบรวมข้ึนเพ่ือใช้
ประโยชน์ดา้นต่างๆ 
 



การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

• ทรัพยสิ์นทางปัญญาจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง
เพื่อเป็นการสนบัสนุนใหก้ าลงัใจแก่ผูท่ี้สร้างสรรคผ์ลงาน 

• กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา  
• กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

– กฎหมายสิทธิบตัรปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ 

– กฎหมายรัฐธรรมนูญ เสรีภาพในการแสดงความเห็น 



กฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1. พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ.2522 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2542 

2.พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 

3.พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 
4.พระราชบญัญติัคุม้ครองแบบแผนผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543 
 
 

 



การใช้สารสนเทศ อย่างถูกต้องเป็นธรรม 

• มีหลกัการพิจารณาท่ีวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือผลประโยชน์จากการใช้
สารสนเทศ 
– ใชเ้พื่อการศึกษา 
– การวจิยั 
– การติชมวจิารณ์ 
– แนะน าผลงาน ฯลฯ  

• โดยท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิไดรั้บประโยชน์  
• ผูว้จิารณ์รับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
• ไม่ท าใหเ้จา้ของลิขสิทธ์ิเสียหาย  
• ถือเป็นการใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสังคม ไม่ใช่เพ่ือแสวงก าไร หรือ

ผลประโยชน์เขา้ตวั ถือวา่เป็นการใชง้านอยา่งถูกตอ้งโดยธรรม 

 



การใช้สารสนเทศ อย่างถูกต้องเป็นธรรม 

• การพจิารณาลกัษณะการน ามาใช้  

• หากน าเอาเฉพาะขอ้เทจ็จริง สาระส าคญั เช่น ผลการวจิยั 
เพื่อประกอบขยายสาระของสารสนเทศใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน  

• จะยกเวน้การเอาสาระจากจินตนาการ ผลการสร้างสรรค ์ 
• เช่น การน าตวัละครในหนงัสือนวนิยายของผูอ่ื้น มาใช้
เขียนเป็นเร่ืองของตน ถือวา่ไม่ถูกตอ้ง 
 



การใช้สารสนเทศ อย่างถูกต้องเป็นธรรม 

• การคดัลอกข้อความหรือข้อมูลสารสนเทศใดๆ  

• ใหอ้า้งอิงท่ีมาของแหล่งขอ้มูลทุกคร้ัง  
• ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นขอ้ความ, ตวัเลข, ภาพ เสียง 

และส่ือประสม  
• หากตอ้งการอา้งอิงขอ้มูลเทจ็จริง สถิติ กฎ ระเบียบ ต่างๆ ควร

อา้งอิงจากแหล่งสารสนเทศท่ีจดัท าโดยหน่วยงานรัฐ มากกวา่
แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นของส่วนบุคคล ซ่ึงไม่ใช่ของสาธารณะ 



การใช้สารสนเทศ อย่างถูกต้องเป็นธรรม 

• การพิจารณาท่ีปริมาณ หรือจ านวนการใช้เนือ้หาของสารสนเทศ
ใหพ้อเหมาะพอควร  

• ไม่ใชใ้นปริมาณมากเกินไป  
• เช่น การคดัลอกขอ้ความทั้งหมดจากเวบ็ไซตไ์ปใชท้ ารายงาน  
    โดยไม่สรุป วเิคราะห์ สงัเคราะห์  
    หรืออาจารยน์ าหนงัสือของผูอ่ื้นทั้งเล่มไปใชใ้นการสอน  
    ถึงแมจ้ะเพ่ือการเรียนการสอนกต็าม แต่กถื็อวา่ไม่สมควร 

 

 



การใช้สารสนเทศ อย่างถูกต้องเป็นธรรม 

• ควรอ่านข้อปฏิบัติ, ระเบียบนโยบาย และจรรยาบรรณการใช้สารสนเทศ
ท่ีเจา้ของแหล่งสารสนเทศไดจ้ดัท าไวใ้นการใชส้ารสนเทศ ก่อนท่ีจะ
น าไปอา้งอิง  

• ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัการใชแ้หล่งสารสนเทศ และการอนุญาตการใช้
สารสนเทศอยา่งเคร่งครัด  

• ยกตวัอยา่งเช่น การใชส้ารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต มกัจะมีการ
ประชาสัมพนัธ์ หรือการระบุขอ้ความ ขอ้ปฏิบติั มารยาทการใช ้
โดยทัว่ไป ไวบ้นหนา้เวบ็ไซต ์ใหรั้บทราบ 

 



การใช้สารสนเทศ อย่างถูกต้องเป็นธรรม 

• การใชส้ารสนเทศอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม เป็นส่ิงท่ีท าใหส้งัคมมีระเบียบ
เรียบร้อย และเจริญกา้วหนา้  

• ถือเป็นความรับผดิชอบของทุกคนในสงัคม ซ่ึงจะตอ้งปลูกฝัง หลกัการ 
แนวคิด ขนบธรรมเนียมปฏิบติัอนัดีงาม  

• ตอ้งมีการวาง ระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมีระบบ และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  

• ตลอดจนจ าเป็นตอ้งมีบทลงโทษแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืนท่ีชดัเจน  



“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” (sufficiency economy) 

•การใชค้วามรู้ สติปัญญาพร้อมกบัคุณธรรมจริยธรรม  
•ประกอบกบัการวางแผน การตดัสินใจ และการปฏิบติั  
•ใหมี้ส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น รู้จกั
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 
•ท าใหผู้ท่ี้รู้จกัการใชส้ารสนเทศอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม  
•จะเป็นผูรู้้สารสนเทศท่ีรู้จกัการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใหมี้ความรอบรู้ดว้ย
สติปัญญา มีความขยนัหมัน่เพียร และมีความรอบคอบในการด าเนินชีวิต 
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางของสงัคม ทั้งดา้น
วตัถุ เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งดี   

 



พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ.2540 



พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

  “ขอ้มูลข่าวสาร” หมายถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหท้ราบถึงเร่ืองราว หรือ
ขอ้เทจ็จริง เร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยใหค้วามส าคญัท่ีการส่ือความหมายเป็นหลกั ไม่ใช่
ลกัษณะส่ือ รูปร่าง หรือรูปแบบของความเป็นขอ้มูลข่าวสาร 

     
  ขอ้มูลข่าวสารนั้นอาจไม่อยูใ่นรูปแบบของกระดาษท่ีมีขอ้ความ หรือแฟ้ม

เอกสาร แต่หมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีอาจจะปรากฏใหเ้ห็นเป็นขอ้ความ ตวัเลข สัญลกัษณ์ 
เสียง แสง ส่ือประสม หรืออาจจะปรากฏเป็นส่ิงท่ีสามารถท าใหม้นุษยส์ามารถ
เขา้ใจและรู้ความหมายได ้ไม่วา่จะเป็นโดยสภาพของส่ิงนั้นเอง หรือโดยผา่น
กรรมวธีิใดๆ อาทิเช่น ประจุไฟฟ้า ฟิลม์ ส่ือดิจิทลั เป็นตน้ 

 



พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ต่อ) 

  ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นบงัคบัแห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครอง หรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ โดยเป็นกฎหมายท่ีมีหลกัการและ
แนวคิดท่ีรองรับ “สิทธิไดรู้้” ของประชาชน โดยก าหนดสิทธิในการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารของราชการของประชาชน และก าหนดหนา้ท่ีของ
หน่วยงานของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหต้อ้งปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อ
รองรับและคุม้ครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกนั พระราชบญัญติั
ฉบบัน้ี มีแนวคิดหลกัการดงัน้ี 

 



พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ต่อ) 

1.ใหป้ระชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการ
ต่างๆของรัฐ 

2.รับรองสิทธิของประชาชนในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ ท่ีอยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 

3.ขอ้มูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่
จะตอ้งสามารถเปิดเผยได ้หากขอ้มูลนั้นไม่ใช่ขอ้มูลท่ีส่ง
กระทบต่อความมัน่คงของชาติ 

 



พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ต่อ) 

o ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการได ้ดงัต่อไปน้ี 
   
  1.จากการใชสิ้ทธิเขา้ขอดูไดด้ว้ยตนเอง ณ สถานท่ีท่ีหน่วยงาน

ก าหนดและ จดัเตรียมขอ้มูลข่าวสารนั้นไว ้ส าหรับขอ้มูลข่าวสาร ตาม
มาตรา 9 แห่ง พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

   
  2.จากการใชสิ้ทธิขอดูขอ้มูลข่าวสารของราชการปรกติทัว่ไป โดย

การยืน่ค  าขอต่อหน่วยงานของรัฐ ท่ีจดัเกบ็ หรือครอบครอง ดูแลขอ้มูล
ข่าวสารท่ีตอ้งการขอดูนั้น 

 



พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ต่อ) 

  3.จากการสืบคน้ในราชกิจจานุเบกษา ส าหรับขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้ง
เปิดเผยโดยวิธีการลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 
  4.จากการใชบ้ริการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นเอกสาร

ประวติัศาสตร์ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
 



กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
• เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 

Technology) ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนัทั้งดา้นการศึกษา 
การคา้การลงทุน การผลิตในอุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ  

• มีการท าธุรกรรมผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน ตวัอยา่งเช่น การใหบ้ริการระหวา่ง
ประชาชนกบัองคก์ร, แลกเปล่ียนกนัระหวา่งองคก์รดว้ยกนั เกิดความหลากหลาย 
ความคล่องตวั มีแนวทางปฏิบติัร่วมกนั  

• ดงันั้นรัฐและประชาชนในสังคมจึงตอ้งตระหนกัถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร โดยพยายามท่ีจะร่าง หรือปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบนั เช่น การปรับปรุง
กฎหมาย ฯลฯ 

 



กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ต่อ) 

  คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ (National 
Information Technology Committee) หรือคณะกรรมการไอทีแห่งชาติ 
หรือ กทสช. (NITC) ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง และประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ ท่ีก าลงัด าเนินการจดัท ากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการร่างกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งฯ ทั้งส้ิน 
6 ฉบบั คือ  

 



กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

1. กฎหมายเก่ียวกบัธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  
2. กฎหมายเก่ียวกบัลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
3. กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  
4. กฎหมายเก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์  
5. กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
6. กฎหมายล าดบัรอง รัฐธรรมนูญ มาตรา 78 หรือกฎหมายเก่ียวกบั

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ  
 



พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 

• ปัจจุบนัชีวิตประจ าวนัของคนเรามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์ ไม่
มากกน็อ้ย  

• หากบุคคลใดมีการใชง้านคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ยอ่มส่งผลเสียต่อบุคคล
อ่ืน  

• การใชง้านคอมพิวเตอร์ในการผลิต และการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ท่ี
เป็นเทจ็ หรือมีลกัษณะลามกอนาจาร จึงตอ้งมีการก าหนดกฎหมายข้ึนมา 
เพื่อเป็นการควบคุมการกระท าความผดิดงักล่าว 

 



พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550 

1.  การเปิดเผยขอ้มูลมาตรการป้องกนั การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
     ท่ีผูอ่ื้นจดัท าข้ึนเป็นการเฉพาะ  
2.  การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ  
3.  การเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ  
4.  การดกัรับขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น  
5.  การท าใหเ้สียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม 

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ  
 



พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550  

6.  การกระท าเพื่อใหก้ารท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นไม่สามารถ 
     ท างานไดต้ามปกติ  
7.  การส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของคนอ่ืน

โดย ปกติสุข  
8.  การจ าหน่ายชุดค าสัง่ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระท า

ความผดิ  
9.  การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ท าความผดิอ่ืน ผูใ้หบ้ริการจงใจสนบัสนุนหรือ 
     ยนิยอมใหมี้การกระท าความผดิ  
10. การตกแต่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นภาพของบุคคล 

 



พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550  

  “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550” ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2550 และจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2550 เป็นกฎหมายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประชาชนทุก
คน หน่วยงาน องคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูใ้หบ้ริการทางดา้นคอมพิวเตอร์ ระบบ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท
ใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 



1. ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมไม่วา่โดยระบบโทรศพัท ์ระบบ 
ดาวเทียม ระบบวงจรเช่าหรือบริการส่ือสารไร้สาย 

 
2. ผูใ้หบ้ริการการเขา้ถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่วา่โดย

อินเทอร์เน็ต ทั้งผา่นสายและไร้สาย หรือในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในท่ีเรียกวา่อินเทอร์เน็ต ท่ีจดัตั้งข้ึนในเฉพาะ
องคก์รหรือหน่วยงาน 
 

พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550  



3.  ผูใ้หบ้ริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือใหเ้ช่าบริการโปรแกรม
ประยกุต ์(Host Service Provider) 

 
4.  ผูใ้หบ้ริการขอ้มูลคอมพิวเตอร์ผา่น application ต่างๆ ท่ีเรียกวา่ 

content provider เช่นผูใ้หบ้ริการ web board หรือ web service 
เป็นตน้  
 

พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550  



 ซ่ึงผูใ้หบ้ริการจ าเป็นจะตอ้งมีการเกบ็รักษาขอ้มูลการใชง้านคอมพิวเตอร์  
โดยแบ่งตามรูปแบบได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

 

1.   “ขอ้มูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์” ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ติดต่อส่ือสาร ท่ีบอกถึงวนัท่ี เวลา ปริมาณ ระยะเวลา แหล่งก าเนิด เสน้ทาง 
ตน้ทาง ปลายทาง และชนิดของบริการหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจะตอ้ง
เกบ็ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัท่ีขอ้มูลนั้นๆ เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
แต่ในกรณีจ าเป็น พิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวเจา้หนา้ท่ีจะสัง่ใหผู้ใ้ห้
บริการเกบ็ขอ้มูลนั้นๆ ไว ้เกิน 90 วนั แต่ไม่เกิน 1 ปี  
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2. ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการทั้งท่ีเสียค่าบริการหรือไม่กต็าม โดยตอ้ง       
    เกบ็ขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถระบุตวัผูใ้ชบ้ริการได ้เช่น    
    ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวัประชาชนของผูใ้ชบ้ริการ  
    USERNAME หรือ PIN CODE และจะตอ้งเกบ็รักษาไวไ้ม่นอ้ย 
    กวา่ 90 วนั นบัตั้งแต่การใชบ้ริการส้ินสุดลง  
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  อยา่งไรกต็าม หากเราเป็นผูเ้สียหายกค็วรบนัทึก URL (Uniform 
Resource Locater) ท่ีพบวา่มีการกระท าความผดิ และรวบรวม
พยานหลกัฐานท่ีสามารถหาได ้เช่น บนัทึกวนั เวลา และสถานท่ีมีการ
กระท าความผดิเกิดข้ึน จดัพิมพร์ายละเอียดต่างๆ แลว้จึงไปแจง้ความ
ร้องทุกขต่์อพนกังานต ารวจ ณ สถานีต ารวจในทอ้งท่ี ท่ีความผดิเกิดข้ึน  

   

  ดงันั้นเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าผดิทางคอมพิวเตอร์ และให้
การใชง้านคอมพิวเตอร์ในประเทศเป็นไปในทางท่ีสร้างสรรค ์จึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้มูล และท าความเขา้ใจเก่ียวกบั พ.ร.บ.ฉบบัน้ี  
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สรุป 

  คุณธรรมและจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศเป็นความตระหนกั
เขา้ใจ เป็นแนวทางในการปฏิบติั และใชส้ารสนเทศ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาอนัเป็นผลงานอนัเกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทรัพยสิ์นอีกชนิดหน่ึง มีการคุม้ครองแก่ผูถื้อ
สิทธ์ิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  ดงันั้นการใชง้านสารสนเทศอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม ผูรู้้สารสนเทศ
ตอ้งเขา้ใจถึงสิทธ์ิ และตระหนกัถึงผลกระทบตลอดจนกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถือเป็น
ส่ิงส าคญัส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย ์เพื่อใหก้ลายเป็นผูเ้รียน
รู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ 

 


