
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย



เราสามารถหลีกเลีย่งปัญหาของการถูกขโมยข้อมูลหรือหลอกลวง
ให้หลงเชื่อจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรบ้าง?



เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร?



เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร?

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) คือ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โทรคมนาคม เพื่อท าให้สารสนเทศ มีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นทั้งจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน จัดด าเนินการ
ข้อมูล และ การส่ือสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการ สารสนเทศ 
ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัว
ข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการด าเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วยังรวมไป
ถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ฯลฯ



การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ



การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ ำนวยควำมสะดวก

เป็นแหล่งควำมบันเทิง

ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย

จัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ได้ดีขึ้น

เกิดคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



โทษจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัญหาการติดเกม

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์

ปัญหาสังคมเสื่อมโทรม

ปัญหาอาชญากรรมข้อมูล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



การปฏิบัติตนเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เมื่อนักเรียนพบว่าระหว่างใช้งานอินเทอร์เน็ต มีข้อความขึ้นว่า “คุณคือผู้
โชคดีได้รับเงิน 2,000 บาท” นักเรียนควรท าอย่างไรต่อไป



การปฏิบัติตนเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

การพนัน

เมื่อพบเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน ควรแจ้งผู้ใหญ่ หรือ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

ไม่โอนเงินให้ใคร จากเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่าจะมีผลตอบแทนจากเงินที่เราโอนไป

ไม่ควรคลิกเข้าชมเนื้อหาของโฆษณาที่เชิญชวนให้เข้าไปเล่นการพนัน



การปฏิบัติตนเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

สื่อลามกอนาจาร

เมื่อพบเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ควรแจ้งผู้ใหญ่ หรือ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

ควรติดตั้งโปรแกรมในการบล็อกเว็บไซต์ที่แปลกปลอม หรือ แอปพลิเคชั่นที่ไม่เหมาะสม

ควรตั้งค่าความปลอดภัยในโปรแกรมเพื่อไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม



การปฏิบัติตนเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เนื้อหาเกี่ยวกับการหลอกลวง

ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้เป็นสาธารณะ

เมื่อมีใครบอกให้โอนเงินร่วมลงทุน หรือนัดเจอ ควรรีบกจ้งหรือปรึกษาผู้ใหญ่ทันที

ควรตั้งค่าความปลอดภัยในโปรแกรมเพื่อไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม



การปฏิบัติตนเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เนื้อหาเกี่ยวกับการข่มขู่

ไม่เปิดอ่านเมลใดๆ ที่ไม่รู้จักหรือระบุตัวเองไม่ได้

เมื่อมีการพูดคุยกับบุคคลอื่นผ่านออนไลน์ กรณีมีการถามถึงข้อมูลส่วนตัว ให้หยุดพูดคุยทันที

เมื่อมีข้อความใดๆ ที่คิดว่าเป็นการคุกคาม ข่มขู่ ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง



ผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม



แนวทางการพิจารณาเน้ือหาก่อนการเผยแพร่
ข้อมูล

ก่อนที่นักเรียนจะเผยแพร่ข้อมูลใดลงในอินเทอร์เน็ต ควรพิจารณา ถึงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นส่วนตัว (privacy) ความถูกต้อง (accuracy) ทรัพย์สิน (property) และการเข้าถึง (access) หรือเรียก
ย่อว่า พาพา (PAPA) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.ความเป็นส่วนตัว ต้องเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวกับใครหรือองค์กรใด สามารถเปิดเผยต่อผู้อื่นได้หรือไม่ 
ภายใต้เงื่อนไขใดและด้วยมาตรการป้องกันอย่างไร 

2.ความถูกต้อง ข้อมูลที่ใช้หรือน าเสนอต้องมีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของ
ข้อมูล ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะน าไปใช้หรือเผยแพร่ 

3.ทรัพย์สินหรือความเป็นเจ้าของ ต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูล มีความส าคัญหรือมูลค่ามากน้อยเพียงใดเพ่ือให้การ
จัดการมีความเหมาะสม รวมท้ังการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อให้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ลดน้อยลง 

4.การเข้าถึง เป็นการก าหนดหรือระบุให้บุคคลหรือองค์กรใดมีสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิ์ภายใต้
เงื่อนไขใดและมีมาตรการป้องกันอย่างไร



ผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม



ผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม



ผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม



ผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม



ความรับผิดชอบต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ผิดกฎหมำย
• ไม่แจกจ่ำยข้อมูลส่วนตัว
• ไม่เข้ำเว็บไซต์ที่ไม่เหมำะสม
• หมั่นตรวจสอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ของตนเอง

• ไม่พยำยำมใช้งำนบัญชีผู้อืน่
• ไม่คัดลอกผลงำนผู้อืน่
• ไม่หลอกลวงข่มขูด่้วยขอ้มูลใด ๆ
• ไม่ส่งต่ออีเมลหรือขอ้มูลที่ไม่เหมำะสม

• ปฏิบัติตำมกฎระเบียบขององคก์ร
• ไม่เข้ำถึงเครือข่ำยที่ไม่ไดร้ับอนุญำต
• ไม่เปิดอีเมลหรือไฟล์จำกแหล่งท่ีไมรู่้จัก
• ไม่น ำข้อมูลขององค์กรไปเผยแพร่

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม



มารยาทในการติดต่อสื่อสาร

มารยาทในการใช้อีเมล  
1.ใช้ภาษาสุภาพ ชัดเจน ตรงประเด็น เหมาะสมกับกาลเทศะหรือผู้ที่จะสื่อสารด้วย 
2.ใช้อักษรตัวหนาเฉพาะข้อความที่ต้องการเน้นเท่านั้น 
3.ระบุหัวเรื่อง ชื่อผู้ที่จะสื่อสารด้วย และระบุตัวตนของผู้ส่งอีเมลให้ชัดเจน (เหมือนกับการเขียนจดหมายด้วยกระดาษ) 
4.ระบุชื่อหรือต าแหน่งของผู้ที่จะสื่อสารให้ถูกต้องและเหมาะสม



มารยาทในการติดต่อสื่อสาร

มารยาทในการใช้อีเมล  
5.เนื้อหาในอีเมลไม่ควรมีข้อความแสดงถึงเจตนาไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ใช้ข้อความที่ก ากวม ข้อความที่แสดงการต าหนิ 
ดูถูก ใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย 
6.หลีกเลี่ยงการส่งอีเมลและการแนบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ให้ใช้การส่งลิงก์หรือโปรแกรมในการโอนถ่ายไฟล์แทน ว ไม่
ลักลอบส่งอีเมลโดยการปลอมแปลงชื่อผู้ส่งที่ท าให้ผู้รับเข้าใจผิด  
7.ไม่ส่งต่ออีเมลลูกโซ่ (chain e-mail) เช่น อีเมลลวงให้ส่งต่อไปหลาย ๆ คนแล้วจะได้รับผลประโยชน์
8.ไม่ส่งอีเมลขายสินค้า โฆษณา หรือข้อความที่รบกวนผู้รับ 



มารยาทในการติดต่อสื่อสาร

มารยาทในการใช้แชทและเครอืข่ายสังคม
1.ไม่ใช้ข้อความที่เป็นชนวนก่อให้เกิดปัญหาระหว่างบุคคลและกลุ่ม 
2.หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือความรู้สึกที่มากจนเกินไปทั้งในการอ่านหรือแสดงความคิดเห็น 
3.ไม่สวมรอยหรือแอบอ้างโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นในการแชท แสดงความคิดเห็น หรือท าให้ผู้อื่นได้รับความ เสียหาย เพราะ
เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย



ทรัพย์สินทางปัญญา

“ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์”

สิทธิบัตรลิขสิทธิ์



ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

“สิทธิที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ท าขึ้น”

• ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงใหม่
• เผยแพร่ต่อสำธำรณชน
• ให้เช่ำต้นฉบับหรือส ำเนำงำน
• ให้ประโยชน์อันเกิดจำกลิขสทิธิ์แกผู่้อืน่
• อนุญำตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ



ทรัพย์สินทางปัญญา



ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

การได้มาซึ่งสิทธิ์

กำรคุ้มครองลิขสทิธิ์ตำมกฎหมำยไทยจะเกิดขึ้นตั้งแต่
เจ้ำของผลงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนขึ้นมำ และ มีอำยุกำรคุ้มครองต่อไป
อีก 50 ปี นับตั้งแต่ ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนเสียชีวิต แต่ในกรณีทีเ่จ้ำของ
ผลงำนเป็นนิตบิุคคลจะเริ่มนับอำยุลิขสทิธิ์ตั้งแต่วันที่ ผลงำนถูกสร้ำง
ขึ้นนับไปอีก 50 ปี หรือเริ่มนับเมื่อมีกำรโฆษณำผลงำนเป็นครั้งแรก 
แล้วแต่กรณีวำ่อย่ำงใดเกิดขึ้นทีหลัง



ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

ใครคือเจ้าของลิขสิทธ์ิ ?

ผู้สร้ำงสรรค์งำน

ผู้สร้ำงสรรค์ในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำง

ผู้ว่ำจ้ำง ในกรณีว่ำจ้ำงผู้อืน่สร้ำงสรรค์งำน

ผู้ดัดแปลง

หน่วยงำนของรัฐหรือท้องถิ่น

ผู้รับโอนลิขสิทธิ์



ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

• ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำ ถูกต้อง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ)
• ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลทีน่ำยทะเบียน ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนของเจ้ำของลขิสิทธิ์ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
• หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน ของผู้รับมอบอ ำนำจ (รับรองส ำเนำถูกต้อง)
• ผลงำนหรือภำพถ่ำยงำนลิขสิทธิ์ จ ำนวน 1 ชุด ของเจ้ำของสิทธ ิ(กรณีเป็นนิติบุคคล)
• หน่วยงำนหรือองค์กรของรัฐบำลใช้ส ำเนำ หนังสือแต่งตัง้ผู้บริหำรหน่วยงำนหรือองค์กร รวมทั้งส ำเนำบัตร ประชำชนของผู้

ยื่นค ำขอ (รับรองส ำเนำถูกต้อง)



ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

ประโยชน์ของลิขสิทธ์ิ

ประโยชน์ของเจ้ำของลิขสิทธิ์เจำ้ของลขิสิทธิ์ย่อมได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ และมีสิทธแิต่เพียงผู้เดียวทีจ่ะ
กระท ำกำรใด ๆ เกี่ยวกับงำนที่ผู้สร้ำงสรรค์ได้ท ำขึ้น หรือผลงำนตำมข้อใดข้อหนึ่งตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงตน้ ดังนั้น เจ้ำของลิขสิทธิ์จะมสีิทธิ
ในกำรท ำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสำธำรณชน และให้เช่ำต้นฉบับหรือสำเนำงำนอนัมีลขิสิทธิข์องตน รวมทั้งให้ประโยชน์อันเกิดจำก
ลิขสิทธิ์แก่ผู้อืน่ หรืออนุญำตให้ผู้อื่นใช้ลขิสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้ โดยเจ้ำของลิขสิทธิ์ย่อมได้รบัค่ำตอบแทนทีเ่ป็นธรรม



ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

ผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์

ข่ำวประจ ำวันและข้อเท็จจริงตำ่งๆ 

รัฐธรรมนูญ และกฎหมำย

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง ค ำชี้แจง 

ค ำพิพำกษำ ค ำสั่ง ค ำวินิจฉัย และรำยงำน
ของทำงรำชกำร

ค ำแปลและกำรรวบรวมสิง่ต่ำงๆ ตำมข้อ 1 - 4
ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอื่นใดของรฐั
หรือของท้องถิ่นจัดท ำขึ้น

ควำมคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือท ำงำน 
แนวควำมคิด หลักกำร กำรค้นพบ 
หรือทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์ หรือคณิตศำสตร์
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ลิขสิทธิ์



ท ำควำมรู้จักกบัลขิสิทธ์ิ



เคร่ืองหมำยกำรค้ำกบัลขิสิทธ์ิ



กรณตีัวอย่ำงเร่ืองลขิสิทธ์ิ
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ลิขสิทธิ์
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สิทธิบัตร

“หนังสือที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์”

สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์

สิทธิบัตรกำรออกแบบผลติภัณฑ์

อนุสิทธิบัตร (กำรประดิษฐ์ที่มกีำรปรับปรงุเพียงเล็กน้อย)

อายุ 20 ปี

อายุ 10 ปี

อายุ 6 ปี
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สิทธิบัตร

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

• เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่
• มีขั้นกำรประดิษฐท์ี่สูงขึ้น 
• มีประโยชน์ในกำรผลติทำงอตุสำหกรรม
• ไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี



ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้

จุลชีพ พืช สัตว์
ที่มีอยู่ตำมธรรมชำต ิ

กฎเกณฑ์และทฤษฎี
ทำงวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์

ฐำนข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิธีกำรวินิจฉยั บ ำบัด
หรือรักษำโรค
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สิทธิบัตร

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

• เป็นกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
• สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรผลติทำงอตุสำหกรรม 

หรือหัตถกรรมได้
• ไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ของประชำชน
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สิทธิบัตร

ข้อดี ข้อเสียของทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อดี ข้อเสีย
1. ช่วยให้ผู้ที่คิดค้นเกิดความเป็นธรรม เพราะ
หาก ผู้ประกอบการรายใดต้องการน าไปใช้ ควรมี
การ ขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้
คิดค้น

1. การตั้งราคาอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ส่งผล
ต่อ การซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์ต้องเสียเงินแพง

2. ช่วยคุ้มครองเจ้าของผลงานที่เป็นผู้คิดและ
กลั่นกรองออกมาจนเป็นผลงานที่หลายคน
ต้องการ

2. ฐานะและก าลังซื้อของผู้บริโภคในแต่ละ
ประเทศแตกต่างกัน อาจจะแพงต่อผู้บริโภคใน
ประเทศที่ยากจน ที่ไม่มีรายได้มากพอจะซื้อ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากต่าง ประเทศมาใช้ได้ 
และในบางกรณีอาจมีผลกระทบต่อชีวิต เช่น ยา
ต้านมะเร็ง


