
บทที่  7

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์



พระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกบั

คอมพิวเตอร ์ พ.ศ.  2550

 “พระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550”   

ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 นับได้ว่าเป็นที่จบัตา

มองและมีความสาํคญัอย่างมากในทกุวงการ เพราะปัจจบุนัคอมพิวเตอรไ์ด้

เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาํวนัของเราไปแล้ว ไม่ว่าจะ

เป็นหน่วยงาน องคก์รต่างๆ ภาครฐั เอกชน คนทาํงาน นิสิต นักศึกษา ก็

ล้วนเกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอรท์ัง้สิ้น จึงจาํเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษา

ข้อมลูและทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัพ.ร.บ.ฉบบันี้ และเตรียมพร้อมรบัมือ เพื่อ

ป้องกนัไม่ให้เกิดการกระทาํผิดทางคอมพิวเตอร ์และให้การใช้งาน

คอมพิวเตอรใ์นประเทศไทยของเราเป็นไปในทางที่สร้างสรรค ์  ดงันี้



พระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกบั

คอมพิวเตอร ์ พ.ศ.  2550 (ต่อ)

 การกระทาํที่เข้าข่ายความผิดตาม  พ.ร.บ.  การกระทาํที่เข้าข่ายความผิด

ตาม  พ.ร.บ.  ฉบบันี้มีดงันี้

 การเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอรข์องผูอ้ืน่โดยมชิอบ 

 การเปิดเผยขอ้มลูมาตรการป้องกนัการเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอรท์ีผู่อ้ ืน่จดัทาํ

ขึน้เป็นการเฉพาะ 

 การดกัรบัขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องผูอ้ืน่ 

 การทาํใหเ้สยีหาย ทาํลาย แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิขอ้มลูคอมพวิเตอรโ์ดย

ไมช่อบ 

 การกระทาํเพือ่ใหก้ารทาํงานของระบบคอมพวิเตอรข์องผูอ้ืน่ไมส่ามารถทาํงาน

ไดต้ามปกต ิ 



พระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกบั

คอมพิวเตอร ์ พ.ศ.  2550 (ต่อ)

 การกระทาํที่เข้าข่ายความผิดตาม  พ.ร.บ.  การกระทาํที่เข้าข่ายความผิดตาม  

พ.ร.บ.  ฉบบันี้มีดงันี้

 การสง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรร์บกวนการใชร้ะบบคอมพวิเตอรข์องคนอืน่โดยปกตสิขุ 

 การจาํหน่ายชดุคาํสัง่ทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่นําไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการกระทาํความผดิ 

 การใชร้ะบบคอมพวิเตอรท์าํความผดิอืน่ ผูใ้หบ้รกิารจงใจสนบัสนุนหรอืยนิยอมให้

มกีารกระทาํความผดิ 

 การตกแต่งขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นภาพของบคุคล



พระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกบั

คอมพิวเตอร ์ พ.ศ.  2550 (ต่อ)

 ผูใ้ห้บริการที่ระบใุนพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทาํความผิด

เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์ พ.ศ.  2550

 ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมไมว่า่โดยระบบโทรศพัท ์ระบบดาวเทยีม ระบบ

วงจรเชา่หรอืบรกิารสือ่สารไรส้าย

 ผูใ้หบ้รกิารการเขา้ถงึระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์มว่า่โดยอนิเทอรเ์น็ต ทัง้ผา่น

สายและไรส้าย หรอืในระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรภ์ายในทีเ่รยีกวา่อนิเทอรเ์น็ต 

ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในเฉพาะองคก์รหรอืหน่วยงาน

 ผูใ้หบ้รกิารเชา่ระบบคอมพวิเตอร ์หรอืใหเ้ชา่บรกิารโปรแกรมประยกุต์ (Host 

Service Provider) 

 ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูคอมพวิเตอรผ์า่น application ต่างๆ ทีเ่รยีกวา่ content 

provider เชน่ผูใ้หบ้รกิาร web board หรอื web service เป็นตน้ 



พระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกบั

คอมพิวเตอร ์ พ.ศ.  2550 (ต่อ)

 ผูใ้ห้บริการที่ระบใุนพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกบั

คอมพิวเตอร ์ พ.ศ.  2550

 ในกรณนีี้ผูใ้หบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลู 2 ประเภท โดยแบ่งตามรปูแบบได ้ดงันี้  “ข้อมลู

การจราจรทางคอมพิวเตอร”์   ซึง่เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการตดิต่อสือ่สาร ทีบ่อกถงึแหลง่กาํเนิด 

ตน้ทาง ปลายทาง เสน้ทาง วนัที ่เวลา ปรมิาณ ระยะเวลา ชนิดของบรกิารหรอือื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง จะตอ้งเกบ็ไวไ้ม่น้อยกว่า 90 วนั นบัแต่วนัทีข่อ้มลูนัน้ๆ เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์แต่

ในกรณจีาํเป็นเจา้หน้าทีจ่ะสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารเกบ็ขอ้มลูนัน้ๆ ไว ้เกนิ 90 วนั แต่ไมเ่กนิ 1 ปี เป็น

กรณพีเิศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวกไ็ด้

 ข้อมลูของผูใ้ช้บริการทัง้ทีเ่สยีคา่บรกิารหรอืไมก่ต็าม โดยตอ้งเกบ็ขอ้มลูเทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่ให้

สามารถระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารได ้ไมว่า่จะเป็นชือ่ นามสกุล เลขประจาํตวัประชาชน USERNAME 

หรอื PIN CODE และจะตอ้งเกบ็รกัษาไวไ้ม่น้อยกว่า 90 วนั นบัตัง้แต่การใชบ้รกิารสิน้สดุลง



บทลงโทษสาํหรบัผูก้ระทาํความผิดกฎหมายภายใต้  พ.ร.บ. 

ฐานความผิด โทษจาํคกุ โทษปรบั

การเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอรโ์ดยไมช่อบ ไมเ่กนิ 6 เดอืน
ไมเ่กนิ 10,000 

บาท

การเปิดเผยมาตรการป้องกนัการเขา้ถงึ

ระบบคอมพวิเตอรท์ีผู่อ้ ืน่จดัทาํขึน้เป็นการ

เฉพาะโดยไมช่อบ

ไมเ่กนิ 1 ปี
ไมเ่กนิ 20,000 

บาท

การเขา้ถงึขอ้มลูคอมพวิเตอรโ์ดยไมช่อบ ไมเ่กนิ 2 ปี
ไมเ่กนิ 40,000 

บาท

การดกัรบัขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องผูอ้ืน่โดย

ไมช่อบ
ไมเ่กนิ 3 ปี

ไมเ่กนิ 60,000 

บาท



บทลงโทษสาํหรบัผูก้ระทาํความผิดกฎหมายภายใต้  พ.ร.บ. (ต่อ) 

ฐานความผิด โทษจาํคกุ โทษปรบั

การทาํใหเ้สยีหาย ทาํลาย แกไ้ข เปลีย่นแปลง 

เพิม่เตมิขอ้มลูคอมพวิเตอรโ์ดยไมช่อบ
ไมเ่กนิ 5 ปี

ไมเ่กนิ 100,000 

บาท

การกระทาํเพือ่ใหก้ารทาํงานของระบบ

คอมพวิเตอรข์องผูอ้ื่นไมส่ามารถทาํงานได้

ตามปกติ

ไมเ่กนิ 5 ปี
ไมเ่กนิ 100,000 

บาท

การสง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรร์บกวนการใชร้ะบบ

คอมพวิเตอรข์องคนอื่นโดยปกตสิขุ (Spam 

Mail)

ไมม่ี
ไมเ่กนิ 100,000 

บาท

การจาํหน่ายชุดคาํสัง่ทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่นําไปใช้

เป็นเครือ่งมอืในการกระทาํความผดิ
ไมเ่กนิ 1 ปี ไมเ่กนิ 20,000 บาท



บทลงโทษสาํหรบัผูก้ระทาํความผิดกฎหมายภายใต้  พ.ร.บ. (ต่อ) 

ฐานความผิด โทษจาํคกุ โทษปรบั

การกระทาํต่อความมัน่คง

- ก่อความเสยีหายแก่ขอ้มลูคอมพวิเตอร์

- กระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ/เศรษฐกจิ

- เป็นเหตุใหผู้อ้ื่นถงึแก่ชวีติ

ไมเ่กนิ 10 ปี

3 ปีถงึ 15 ปี

10 ปีถงึ 20 ปี

และไมเ่กนิ 200,000 บาท

และ60,000-300,000 บาท

ไมม่ี

การใชร้ะบบคอมพวิเตอรท์าํความผดิอืน่ (การเผยแพร่

เนื้อหาอนัไมเ่หมาะสม)
ไมเ่กนิ 5 ปี ไมเ่กนิ 100,000 บาท

ผูใ้หบ้รกิารจงใจสนบัสนุนหรอืยนิยอมใหม้กีารกระทาํ

ความผดิ

ตอ้งระวางโทษเชน่เดยีวกบั

ผูก้ระทาํความผดิ

ตอ้งระวางโทษเชน่เดยีวกบั

ผูก้ระทาํความผดิ

การตกแต่งขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นภาพของบุคคล ไมเ่กนิ 3 ปี ไมเ่กนิ 60,000 บาท



จริยธรรมคอมพิวเตอร ์(Ethic)

 จริยธรรม (Ethic) หมายถงึ "หลกัศีลธรรมจรรยาที่กาํหนดขึน้เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิหรือควบคมุการใช้ระบบคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ" ในทางปฏบิตัแิลว้การระบุวา่การกระทาํใดผดิจรยิธรรมนัน้   

อาจกลา่วไดไ้มช่ดัเจนมากนกัทัง้นี้ยอ่มขึน้อยูก่บัวฒันธรรมของสงัคมในแต่

ละประเทศดว้ย    อยา่งเชน่    กรณทีีเ่จา้ของบรษิทัใชก้ลอ้งในการ

ตรวจจบัหรอืเฝ้าดกูารทาํงานของพนกังาน การใชค้อมพวิเตอรท์าํใหผู้อ้ื่น

เกดิความเสยีหายหรอืก่อความราํคาญ การใชค้อมพวิเตอรใ์นการขโมย

ขอ้มลู การเขา้ถงึขอ้มลูหรอืใชค้อมพวิเตอรข์องผูอ้ื่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต

การละเมดิลขิสทิธิซ์อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ เป็นตน้ 



จริยธรรมคอมพิวเตอร ์(Ethic)

 จริยธรรมเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: 

IT)   ต้องคาํนึงถึง  4 ประเดน็  ดงันี้ 

 ความเป็นส่วนตวั (Information Privacy) 

 ความถกูต้อง (Information Accuracy)

 ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property)

 การเข้าถึงข้อมลู (Data Accessibility) 



กฎหมายคุ้มครองในการทาํธรุกรรม  Electronic

 กฎหมายคุ้มครองในการทาํธรุกรรม  Electronic  มีกฎหมาย

คุ้มครอง  6 ฉบบั ได้แก่

 กฎหมายเกี่ยวกบั “ธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส”์

 กฎหมายเกี่ยวกบั “ลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกส”์

 กฎหมายเกี่ยวกบั “อาชญากรรมคอมพิวเตอร”์

 กฎหมายเกี่ยวกบั “การโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส”์

 กฎหมายเกี่ยวกบัการ “คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล”

 กฎหมายเกี่ยวกบั  “โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศ



ตวัอย่างมาตรากฎหมายการทาํธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

มาตรา คาํอธิบาย

7     หา้มมใิหป้ฏเิสธความมผีลผกูพนัและการบงัคบัใชท้างกฎหมายของ 

ขอ้ความใดเพยีงเพราะเหตุทีข่อ้ความนัน้อยูใ่นรปูของขอ้มลู

อเิลก็ทรอนิกส์

8     ภายใตบ้งัคบับทบญัญตัแิหง่มาตรา 9 ในกรณทีีก่ฎหมายกาํหนดให้

การใดตอ้งทาํเป็นหนงัสอื มหีลกัฐานเป็นหนงัสอื หรอืมเีอกสารมา

แสดง ถา้ไดม้กีารจดัทาํขอ้ความขึน้เป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถ

เขา้ถงึและนํากลบัมาใชไ้ดโ้ดยความหมายไมเ่ปลีย่นแปลง ใหถ้อืวา่

ขอ้ความนัน้ไดท้าํเป็นหนงัสอืมหีลกัฐานเป็นหนงัสอื หรอืมเีอกสารมา

แสดงแลว้



ตวัอย่างมาตรากฎหมายการทาํธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

มาตรา คาํอธิบาย

20 ในกรณทีีผู่ส้ง่ขอ้มลูไดร้บัการตอบแจง้การรบัจากผูร้บัขอ้มลู ให้

สนันิษฐานวา่ผูร้บัขอ้มลูไดร้บัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้งแลว้ แต่

ขอ้สนันิษฐานดงักลา่วมใิหถ้อืวา่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีผู่ร้บัขอ้มลูไดร้บั

นัน้ถกูตอ้งตรงกนักบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีผู่ส้ง่ขอ้มลูไดส้ง่มา

21     ในกรณทีีป่รากฏในการตอบแจง้การรบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้เองวา่

ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีผู่ร้บัขอ้มลูไดร้บัเป็นไปตามขอ้กาํหนดทาง

เทคนิคทีผู่ส้ง่ขอ้มลูและผูร้บัขอ้มลูไดต้กลงหรอืระบุไวใ้นมาตรฐานซึง่

ใชบ้งัคบัอยู่ ใหส้นันิษฐานวา่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ง่ไปนัน้ไดเ้ป็นไป

ตามขอ้กาํหนดทางเทคนิคทัง้หมดแลว้



ตวัอย่างมาตรากฎหมายการทาํธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

มาตรา คาํอธิบาย

23    การรบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หถ้อืวา่มผีลนบัแตเ่วลาทีข่อ้มลู

อเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ไดเ้ขา้สูร่ะบบขอ้มลูของผูร้บัขอ้มลู



การกระทาํผิดจริยธรรมและผิดกฎหมาย

 การขโมยข้อมลูทางอินเทอรเ์น็ต ซึ่งรวมถึงการขโมยประโยชน์ใน

การลกัลอบใช้บริการ

 อาชญากรนําเอาระบบการสื่อสารมาปกปิดความผิดของตนเอง

 การละเมิดลิขสิทธิ์ปลอมแปลง   เลียนแบบระบบซอฟตแ์วร ์   โดย

มิชอบ

 ใช้คอมพิวเตอรแ์พร่ภาพ   เสียง   ลามก   อนาจาร  และข้อมลูที่ไม่

เหมาะสม

 ใช้คอมพิวเตอรฟ์อกเงิน



การกระทาํผิดจริยธรรมและผิดกฎหมาย (ต่อ)

 ไปก่อกวน   ทาํลายระบบสาราณูปโภค   เช่น ระบบจ่ายนํ้า   จ่ายไฟ   

ระบบการจราจร

 หลอกลวงให้ร่วมค้าขายหรือลงทุนปลอม

 แทรกแซงข้อมลูแล้วนําข้อมลูนัน้มาเป็นประโยชน์ต่อตนโดยมิชอบ  

เช่น  ลกัรอบค้นหารหสับตัรเครดิตของคนอื่นมาใช้ดกัข้อมลูทาง

การค้า   เพื่อเอาผลประโยชน์นัน้มาเป็นของตน

 ใช้คอมพิวเตอรแ์อบโอนเงินในบญัชีผูอ้ื่น  เข้าบญัชีตวัเอง 



อาชญากรรมและอาชญากรคอมพิวเตอร์

 อาชญากรคอมพิวเตอร์ คอื ผูก้ระทาํผดิกฎหมายโดยใชเ้ทคโนโลยี

คอมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการก่ออาชญากรรมและกระทาํ

ความผดินัน้   สามารถจาํแนกอาชญากรเป็นกลุ่มไดด้งันี้ 

 อาชญากรมอืใหมห่รอืมอืสมคัรเลน่ เป็นพวกทีอ่ยากทดลองความรูแ้ละสว่น

ใหญ่จะไมใ่ชผู่ท้ ีเ่ป็นอาชญากรโดยนิสยั 

 อาชญากรพวกจติวปิรติ เป็นพวกผดิปกติ มลีกัษณะนิสยัทีช่อบความ

รนุแรง 

 อาชญากรทีร่ว่มมอืกนักระทาํความผดิในลกัษณะขององคก์รใหญ่ ๆ

 อาชญากรมอือาชพี 

 อาชญากรหวัพฒันา เป็นพวกทีช่อบความกา้วหน้าทางคอมพวิเตอร์



อาชญากรรมและอาชญากรคอมพิวเตอร ์(ต่อ)

 อาชญากรพวกบา้ลทัธิ จะกระทาํผดิเนื่องจากมคีวามเชือ่ในหนึ่งสิง่ใดสิง่

หนึ่งอยา่งรุน่แรง

 Cracker 

 Hacker

 อาชญากรในรปูแบบเดมิ ๆ ทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืในการกระทาํ

ความผดิ เชน่ พยายามขโมยบตัร ATM และรหสับตัรของผูอ้ื่น 



วิธีการที่ใช้ในการกระทาํความผิดทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

 Data Diddling    คอื การเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

 Trojan Horse คอื การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีแ่ฝงไวใ้นโปรแกรม
ทีม่ปีระโยชน์ เมือ่ถงึเวลาโปรแกรมทีไ่มด่จีะปรากฎตวัขึน้เพือ่ปฏบิตักิาร
ทาํลายขอ้มลูและระบบคอมพวิเตอร์

 Salami Techniques วธิกีารปดัเศษจาํนวนเงนิ เชน่ ทศนิยมตวัที ่3 
หรอืปดัเศษทิง้ใหเ้หลอืแต่จาํนวนเงนิทีส่ามารถจา่ยไดแ้ลว้นําเศษทศนิยม
หรอืเศษทีป่ดัทิง้มาใสใ่นบญัชขีองตนเอง

 Superzapping เป็นโปรแกรม "Marcro utility" ทีใ่ชใ้นศนูยค์อมพวิเตอร์
ของบรษิทั IBM เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืของระบบ (System Tool) ทาํให้
สามารถเขา้ไปในระบบคอมพวิเตอรไ์ดใ้นกรณฉีุกเฉนิ เสมอืนกุญแจผ ี
(Master Key) 



วิธีการที่ใช้ในการกระทาํความผิดทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร ์(ต่อ)

 Trap Doors เขยีนโปรแกรมทีเ่ลยีนแบบคลา้ยหน้าจอปกตขิองระบบคอมพวิเตอร ์  

เพือ่ลวงผูท้ีม่าใชค้อมพวิเตอร ์ ทาํใหท้ราบถงึรหสัประจาํตวั (ID Number) หรอื

รหสัผา่น (Password) โดยโปรแกรมนี้จะเกบ็ขอ้มลูทีต่อ้งการไวใ้นไฟลล์บั

 Logic Bombs เป็นการเขยีนโปรแกรมคาํสัง่อยา่งมเีงือ่นไข    โปรแกรมจะเริม่

ทาํงานตามเงือ่นไขทีผู่ส้รา้งกาํหนดไว ้ สามารถใชต้ดิตามดคูวามเคลือ่นไหวของ

ระบบบญัช ี  ระบบเงนิเดอืน   แลว้ทาํการเปลีย่นแปลงตวัเลขในระบบบญัชนีัน้ 

 Asynchronous  Attack    คอื   ความสามารถในทาํงานหลาย ๆ อยา่งพรอ้มกนั

ในการประมวลผลนัน้งานจะไมเ่สรจ็พรอ้มกนั  ผูใ้ชจ้ะทราบวา่งานประมวลผลเสรจ็

หรอืยงักต็อ้งเรยีกงานนัน้ขึน้มาด ู  ซึง่ระบบดงักลา่วก่อใหเ้กดิจดุออ่น   ผูก้ระทาํ

ความผดิจะฉวยโอกาสในระหวา่งทีเ่ครือ่งกาํลงัทาํงาน  เขา้ไปแกไ้ขเปลีย่นแปลง

หรอืกระทาํการอืน่ใด  โดยทีผู่ใ้ชไ้มท่ราบวา่มกีารกระทาํเชน่นัน้เกดิขึน้



วิธีการที่ใช้ในการกระทาํความผิดทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร ์(ต่อ)

 Scavenging   คอื  การคน้หาขอ้มลูตามถงัขยะ   เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีท่ิง้ไวใ้นระบบ
หรอืเมือ่เลกิใชง้านแลว้  ขอ้มลูทีไ่ดอ้าจเป็นขอ้มลูสาํคญั  เชน่   เบอรโ์ทรศพัทห์รอื
รหสัผา่นหลงเหลอือยู ่หรอือาจใชเ้ทคโนโลยทีีซ่บัซอ้นทาํการหาขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเครือ่ง 
เมือ่ผูใ้ชเ้ลกิใชง้านแลว้

 Data   Leakage   หมายถงึ  การทาํใหข้อ้มลูรัว่ไหลออกไป    อาจโดยตัง้ใจหรอืไม่
กต็าม   เชน่การแผร่งัสขีองคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าในขณะทีก่าํลงัทาํงาน คนรา้ยอาจตัง้
เครือ่งดกัจบัสญัญาณไวใ้กลก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร ์  เพือ่รบัขอ้มลูตามทีต่นเอง
ตอ้งการ 

 Piggybacking   เป็นวธิทีีส่ามารถทาํไดท้ัง้ทางกายภาพ (physical) และตรรกะ 
(Logic)  เชน่ การทีค่นรา้ยลกัลอบเขา้ไปในประตทูีม่รีะบบรกัษาความปลอดภยั   
คนรา้ยจะรอใหบุ้คคลทีม่อีาํนาจหรอืไดร้บัอนุญาตมาใชป้ระตดูงักลา่ว เมือ่ประตเูปิด
และบุคคลคนนัน้ไดเ้ขา้ไปแลว้  คนรา้ยกฉ็วยโอกาสตอนทีป่ระตยูงัไมป่ิดสนิทแอบ
เขา้ไป ในทางอเิลก็ทรอนิกส ์กเ็ชน่กนั อาจเกดิขึน้ในกรณทีีใ่ชส้ายสือ่สารเดยีวกนั 



จรรยาบรรณเกี่ยวกบัจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail)

 ตรวจสอบจดหมายอเิลก็ทรอนิกสข์องตนเองทุกวนั และจะตอ้งจดัเกบ็

แฟ้มขอ้มลูและจดหมายอเิลก็ทรอนิกสข์องตนใหเ้หลอืภายในโควตา้ที่

ผูบ้รหิารเครอืขา่ยกาํหนดให้

 ลบจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มต่อ้งการแลว้ ออกจากระบบเพือ่ลด

ปรมิาณการใชเ้นื้อทีร่ะบบ

 ดแูลใหจ้าํนวนจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ีอ่ยูใ่นตูจ้ดหมายมจีาํนวนน้อย

ทีส่ดุ

 ควรโอนยา้ยจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ทีจ่ะใชอ้า้งองิภายหลงัมายงัเครือ่ง

คอมพวิเตอรข์องตนเอง



Question ????


