
สงัคมสารสนเทศ
และผลกระทบ

บทที่ 8



สังคมสารสนเทศ คือ อะไร?
(The information society)

เป็นสังคมทีม่ีการใช้สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจทั้งเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม



เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology : IT)

การน าเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ผนวกกบั
เทคโนโลยโีทรคมนาคมหรือการส่ือสารขอ้มูล ท าให้
ไดรั้บสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการ
และทนัเวลา 

เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์

เทคโนโลยี
โทรคมนาคม



เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology : IT)

การน าเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ผนวกกบั
เทคโนโลยโีทรคมนาคมหรือการส่ือสารขอ้มูล ท าให้
ไดรั้บสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการ
และทนัเวลา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ



1. คุณลกัษณะของสังคมสารสนเทศ
2. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจาก

สังคมสารสนเทศ

3. กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ
4. การด าเนินการเกีย่วกบักฎหมาย

เทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย

1. คุณลกัษณะของสังคมสารสนเทศ



คุณลกัษณะของสังคมสารสนเทศ(1/2)

 เป็นสงัคมท่ีใชส้ารสนเทศท่ีบนัทึกบนส่ือท่ีเป็น
เอกสาร ส่ิงพิมพ ์และไม่ตีพิมพ ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เสียง ภาพ ฯลฯ

 เป็นสงัคมท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
ไดม้า จดัเกบ็ ประมวลผล สืบคน้ และเผยแพร่
สารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้



คุณลกัษณะของสังคมสารสนเทศ (2/2)

 เป็นสงัคมท่ีมีการใชผ้ลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์ท่ีมี 

ไมโครโพรเซสเซอร์ เป็นตวัควบคุมการท างาน 
 เป็นสงัคมท่ีผูใ้ชส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้
ดว้ยตนเองทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 



ตวัอยา่งการน าคอมพิวเตอร์มาใชโ้ดย
อาศยัเครือข่ายระบบสารสนเทศ ???

EDI : Electronic 

Data Interchange



1. คุณลกัษณะของสังคมสารสนเทศ
2. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจาก

สังคมสารสนเทศ

3. กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ
4. การด าเนินการเกีย่วกบักฎหมาย

เทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย

2. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจาก
สังคมสารสนเทศ



ผลกระทบที่เกดิขึน้อนัเน่ืองมาจาก …
สังคมสารสนเทศ

การว่างงาน

ความเป็นส่วนตัว

การละเมิดลขิสิทธ์ิ

อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์



เหตุผลของปัญหาการว่างงาน

 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีีผลท าใหม้นุษยมี์ความ
ตอ้งการทางวตัถุเพิ่มมากข้ึน จึงตอ้งท างานหนกัข้ึน
เพื่อใหส้ามารถเป็นเจา้ของวตัถุเหล่านั้น

 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ถูกน าไปใชใ้นงานท่ีน่าเบ่ือ
และซ ้ าซาก และมนุษยห์นัไปท างานท่ีตอ้งใช้
สติปัญญาและความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งไม่สามารถใช้
คอมพิวเตอร์แทนได้



ดงัน้ันบุคคลต้องพฒันา
ตนเองให้ทนัเทคโนโลยี



ความเป็นส่วนตัว

ความชอบธรรมท่ีบุคคลจะปกปิดขอ้มูลส่วนตวั
ไวจ้ากการน าไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 



ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(1/4)

ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลอาจท าลายภาวะความเป็น
ส่วนตวั 
ขอ้มูลท่ีผดิพลาด ขอ้มูลท่ีไม่ทนัสมยั

บุคคลควรไดท้ราบวา่ขอ้มูลประเภทใดถูกจดัเกบ็
บุคคลมีสิทธิท่ีจะขอแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง และมี
สิทธิท่ีจะร้องขอต่อศาล ถา้ผูเ้กบ็ขอ้มูลปฏิเสธท่ีจะ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลตามท่ีร้องขอไป



ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(2/4)

บุคคลมีสิทธิเขา้ถึงขอ้สนเทศใดๆ ท่ีมีผูบ้นัทึกเก่ียวกบั
ตน

บุคคลมีสิทธิท่ีจะขอใหมี้การถอดถอนขอ้สนเทศท่ี
เก่ียวกบัประวติัระยะเวลานานมาแลว้ของตนเพ่ือจะ
เล่ียงการถูกลงโทษซ ้ าซอ้นจากสงัคม

บุคคลมีสิทธิท่ีจะก าหนดขอบเขตจ ากดัของการใช้
ขอ้สนเทศใดๆ ท่ีตนไดใ้หไ้ป



ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(3/4)

การเขา้ถึงขอ้สนเทศเก่ียวกบับุคคลแต่ละคร้ัง ควรมี
การบนัทึกไว ้และเจา้ของขอ้สนเทศควรจะตรวจสอบ
ขอ้บนัทึกได้

การโยกยา้ยขอ้สนเทศไปยงัแหล่งรวบรวมอ่ืนควรมี
การบนัทึกไว ้เพื่อท่ีจะสามารถติดตามได้



ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(4/4)

ขอ้สนเทศทั้งหมดท่ีเกบ็ไวค้วรมีการลงบนัทึกวา่ใคร
เป็นผูเ้กบ็บนัทึก

ควรมีมาตรการป้องกนัท่ีพอเพียง เพ่ือความปลอดภยั
จากการลกัลอบเขา้ถึง



การละเมิดลขิสิทธ์ิ

ลขิสิทธ์ิ : เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งหน่ึง ท่ี
กฎหมายใหค้วามคุม้ครอง โดยใหเ้จ้าของลขิสิทธ์ิถือ
สิทธิแต่เพยีงผู้เดยีว ท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบั
งานสร้างสรรคท่ี์ตนไดก้ระท าข้ึน



งานอนัมีลขิสิทธ์ิ คือ งานสร้างสรรคท่ี์จะไดรั้บความ
คุม้ครองตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิตอ้งเป็นงานในสาขา 
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 
โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบันทกึเสียง งานแพร่
เสียงแพร่ภาพ รวมถึงงานอ่ืนๆ ในแผนกวรรณคดี 
วทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ทีเ่กดิจากการใช้สติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ และความวริิยะอุตสาหะ ในการ
สร้างสรรค์งานใหเ้กิดข้ึน 

การละเมิดลขิสิทธ์ิ



ยิง่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมากเท่าไหร่

ยิง่ช่วยให้การละเมิดลขิสิทธ์ิ
ท าได้ง่ายขึน้เท่าน้ัน



พระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537

 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 21 มนีาคม 2538
 ใหค้รอบคลุมถึงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดยจดัให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นผลงานทางวรรณกรรม
ประเภทหน่ึง

 เพิ่มบทลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนใหห้นกัข้ึนทั้งในรูปตวัเงินและ
ระยะเวลาในการจองจ า



อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์

การรักษาความปลอดภยัจากอาชญากรคอมพิวเตอร์
ใชค้  าผา่นท่ียาวข้ึนและเปล่ียนบ่อย ๆ

เขา้รหัสลบั (scramble) ในการส่ือสารผา่น
สายโทรศพัท ์



อาชญากรคอมพวิเตอร์(1/2)

แฮกเกอร์ : 
บุคคลรู้ความลบัและความซบัซอ้นของการท างานของ
คอมพิวเตอร์ 
เป็นผูใ้ฝ่หาความรู้และยนิดีถ่ายทอดความรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่ง
ไม่หวง และไม่มีเจตนาท าความเสียหายให้กบัขอ้มูล
และระบบโดยตรง แต่ผลงานท่ีกระท าอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผูอ่ื้นได้



อาชญากรคอมพวิเตอร์(2/2)

แคร็กเกอร์ : บุคคลท่ีบุกเขา้ไปในระบบของผูอ่ื้น
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยมีจุดประสงคร้์ายแอบแฝง

ไวรัส : ซอฟตแ์วร์หรือชุดค าสัง่ท่ีมีผูพ้ฒันาข้ึนเพ่ือ
วัต ถุประสงค์ในการท าลายระบบข้อ มูลหรือ
ระบบปฏิบติัการหรือระบบซอฟตแ์วร์ของผูอ่ื้น



1. คุณลกัษณะของสังคมสารสนเทศ
2. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจาก

สังคมสารสนเทศ

3. กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ
4. การด าเนินการเกีย่วกบักฎหมาย

เทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย

3. กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ



กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ

กฎหมายท่ีไดบ้ญัญติัข้ึนมา จะมีเน้ือหาเก่ียวโยง
กบัทั้ง 3 หวัขอ้ท่ีกล่าวมา คือ การว่างงาน ความเป็น
ส่วนตัว และอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ รวมถึง
การท าธุรกรรมต่าง ๆ ทีม่ีเทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือส าคญั



1. คุณลกัษณะของสังคมสารสนเทศ
2. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจาก

สังคมสารสนเทศ

3. กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ
4. การด าเนินการเกีย่วกบักฎหมาย

เทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย
4. การด าเนินการเกีย่วกบักฎหมาย

เทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย



สาระส าคญัและความก้าวหน้า
ของ

การจัดท ากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ



 กฎหมายเกีย่วกบั ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Transactions Law)

 กฎหมายเกีย่วกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
สารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกนั 
(National Information 
Infrastructure Law)



 กฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection Law)

 กฎหมายเกีย่วกบัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์
(Computer Crime Law)

 กฎหมายเกีย่วกบัการโอนเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์
(Electronic Funds Transfer 

Law)



กฎหมายเกีย่วกบั ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Transactions Law)

1. รับรองการใชล้ายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย
กระบวนการใดๆ ทางเทคโนโลยใีหเ้สมอดว้ย
การลงลายมือช่ือธรรมดา 

2. รับรองสถานะทางกฎหมายของขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้สมอดว้ยกระดาษ 



กฎหมายเกีย่วกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
สารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกนั (National 

Information Infrastructure Law)

เพ่ือก่อใหเ้กิดการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศ อนัเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน
ส าคญัในการพฒันาสงัคมและชุมชนโดยอาศยักลไก
ของรัฐ ในการกระจายสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่า
เทียมกนั



กฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection Law)

ค านึงถึงการรักษาดุลยภาพระหวา่งสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในความเป็นส่วนตวั เสรีภาพในการ
ติดต่อส่ือสารและความมัน่คงของรัฐ



กฎหมายเกีย่วกบัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ 
(Computer Crime Law)

มาตรการทางอาญาในการลงโทษผูก้ระท าผดิต่อ
ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบขอ้มูล และ
ระบบเครือข่าย ซ่ึงในปัจจุบันยงัไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายฉบับใดก าหนดว่าเป็นความผดิ



กฎหมายเกีย่วกบัการโอนเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์
(Electronic Funds Transfer Law)

กลไกส าคญัทางกฎหมายเพ่ือรองรับการโอนเงิน
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ทั้งท่ีเป็นการโอนเงินระหวา่ง
สถาบนัการเงิน และระบบการช าระเงินรูปแบบใหม่
ในรูปของเงินอิเลก็ทรอนิกส์ก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่
ต่อระบบการท าธุรกรรมทางการเงนิและการท า
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์มากยิง่ขึน้



การบ้าน
The Top 10 Strategic Technology Trends for 2015

ส่งภายใน 30 พฤศจิกายน 2558

เลือกที่สนใจมา 1 หัวข้อที่สนใจที่สุด
- อธิบายและให้ความหมาย
- ให้เหตุผลที่สนใจหัวข้อนี้

1 แผ่น A4


