
กฎหมายดิจิทัลกับการให้บริการสารสนเทศ
ดร. พฤษภ์ บุญมา
รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล
และอาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 มกราคม 2565 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
และ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)



บริการและขอ้มูลในโลกดิจิทัล

▪ แนะน าโลกดิจิทลั

 พรบ. วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พศ. 2550/2560

▪ การก ากบัดูแลขอ้มูลและบริการ

พรบ. ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พศ. 2540

▪ การปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล

 พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พศ. 2562



โลกดิจิทัล

“Computing is not about computers anymore. 
It is about living.”

Nicholas Negroponte, founder of MIT media lab, author of “Being Digital”

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Gates_July_2014.jpghttps://speaking.com/speakers/nicholas-negroponte/

“The Internet is becoming the 
town square for the global village 
of tomorrow.”
Bill Gates, founder of Microsoft Corp.

คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไป แต่มันคือการใช้ชีวิต – นิโคลัส เนโกรปอนเต

อินเทอร์เน็ตกลายเป็นลานชุมชนแห่งหมู่บ้านโลกของพรุ่งนี้ – บิล เกทส์



คนในโลกดิจิทัล

https://theconversation.com/why-we-keep-playing-the-generation-blame-game-and-why-we-need-to-stop-82219

Baby Boomer               Generation X            Generation Y             Generation Z           Generation Alpha

เกิดปีพศ. 2490 – 2510              2510 – 2525             2525 – 2540            2540 – 2555            2555 เป็นตน้ไป
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Mass Knowledge My Knowledge

ความรูใ้นโลกดิจิทัล

https://www.flickr.com/photos/johanl/6125230384

“There was a time when people felt the 
internet was another world, but now people 
realise it's a tool that we use in this world.”
Tim Berners-Lee, father of WWW

เคยมีช่วงเวลาที่ผู้คนคิดว่าอินเทอร์เน็ตคืออีกโลกหนึ่ง แต่ตอนนี้ผู้คนรู้แล้ว
ว่ามันคือเครื่องมือที่เราใช้ในโลกนี้ – ทิม เบอรเ์นิร์ส-ลี



อาชญากรรมในโลกดิจิทัล

การขโมยตวัตน 

(Fraud/Identity 
Theft)

การหลอกลวง

(Phishing/Scam)
สแปม (Spam) เน้ือหาไมเ่หมาะสม 

(Offensive Content, 
Harassment and 

Threats)

Images from: https://pixabay.com/vectors/phishing-credentials-data-login-6573326/, https://fluentcrm.com/why-do-emails-go-to-spam/, https://www.dreamstime.com/cyberbullying-concept-online-harassment-unfriendly-mean-messages-social-network-violence-internet-abuse-isolated-vector-image185035735



กฎหมายกบัโลกดิจิทัล

▪พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์พศ. 2550

และ แกไ้ขเพิ่มเติม 2560

 นิยามการกระท าท่ีเป็นความผิดท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์

 ครอบคลุมทั้งความผิดเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร ์และ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์

 ประเด็นพิจารณาเช่น การน าเขา้ขอ้มลูเท็จ การขโมยขอ้มลู การท าใหข้อ้มลูสูญหาย

▪ไมเ่ฉพาะเจา้หน้าท่ีไอทีเท่าน้ัน ท่ีควรศึกษากฎหมายฉบบัน้ี แต่ทุกคนใน

องคก์ร ควรศึกษากฎหมายฉบบัน้ี เพราะทุกคนตอ้งใชค้อมพิวเตอร ์และมี

โอกาสกระท าความผิดไดเ้หมือนกนั



การก ากับดูแลขอ้มูลและบริการ

▪ ขอ้มลูเป็นทรพัยากรท่ีส าคญัของการใหบ้ริการ

 ขอ้มลูชว่ยใหอ้งคก์รสามารถใหบ้ริการไดดี้

 ขอ้มลูชว่ยใหอ้งคก์รตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

 ขอ้มลูชว่ยใหอ้งคก์รสามารถปรบัปรุงบริการได้

▪ การจดัการขอ้มูลท่ีไมดี่ ส่งผลเสียต่อองคก์รอยา่ง

รา้ยแรง

 ผูร้บับริการไมไ่ดร้บับริการท่ีดี

 องคก์รตดัสินใจผิดพลาด

 องคก์รมีตน้ทุนท่ีไมจ่ าเป็นในการปฏิบติังาน

▪ธรรมาภิบาลขอ้มลู (Data Governance) จะช่วยใหอ้งคก์ร

มีแนวทางในการจดัการขอ้มลูท่ีดี



กรอบการก ากบัดูแลขอ้มูล

▪ ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลัไดจ้ดัท ากรอบ

การก ากบัดูแลขอ้มลู (Data Governance 

Framework) ท่ีเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไป

ปฏิบติัไดท้นัทีในการก ากบัดูแลขอ้มลู

▪ ทุกท่ีมีขอ้มูล ทุกการท างานตอ้งใชข้อ้มูล 

จดัการขอ้มลูใหอ้ยูห่มดั ดีกวา่ปล่อยใหเ้กิด

ปัญหาขึ้ นแลว้ตอ้งมาตามแกไ้ข



กฎหมายกบัการก ากบัดูแลขอ้มูล

▪ พระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ พศ. 2540

 คุม้ครองสิทธ์ิของประชาชนใหไ้ดร้บัรูข้อ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัภาครฐั

▪ เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้

 ราชกิจจานุเบกษา

 ศูนยข์อ้มลูข่าวสารของหน่วยงาน

 เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีประชาชนรอ้งขอ

▪ ถา้มีการก ากบัดูแลขอ้มูลท่ีดี จะท าใหส้ามารถปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายไดโ้ดยงา่ย

"In a world of more data, the 
companies with more data-literate 
people are the ones that are going 
to win.” 
Miro Kazakoff, senior lecturer, MIT Sloan 

ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล องค์กรที่มีคนที่เข้าใจข้อมูลมากกว่า
จะประสบความส าเร็จ

https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/15-quotes-and-stats-to-help-boost-your-data-and-analytics-savvy



การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

▪ ขอ้มูลส่วนบุคคลคือขอ้มูลท่ีสามารถระบุ

ตวับุคคลได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม

 ท าใหบุ้คคลอาจจะไดร้บัการปฏิบติัท่ีไมเ่ท่า

เทียม หรือไม่เป็นธรรม

▪ หน่วยงานท่ีเก็บขอ้มูลมีภาระตาม

กฎหมายท่ีจะตอ้งปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล

 ไมเ่ก็บได ้ดีท่ีสุด 

https://pxhere.com/en/photo/1449185

https://news.siamphone.com/news-43468.html



หลักการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

▪ ตอ้งมีการก าหนดหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสม

▪ ตอ้งมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล

▪ ตอ้งมีความมัน่คงและปลอดภยั ในการดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล

▪ ตอ้งมีมาตรการเยยีวยาจากการถูกละเมิดสิทธิในขอ้มลูส่วนบุคคล



กฎหมายกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

▪พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พศ. 2562

▪เก็บเท่าท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ถา้ไมใ่ช ้ใหท้ าลายทนัที

▪ พยายามหาฐานการประมวลผลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ฐานความยนิยอม 

 ถา้ไมม่ี ใหถ้ามตวัเองอีกรอบวา่ จ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูชุดน้ันไหม

▪ มีการก าหนดขั้นตอน บุคคล วธีิการ ต่าง ๆ ใหช้ดัเจน

 การก ากบัดูแลขอ้มลูท่ีดี จะช่วยใหส้ามารถด าเนินการตามพรบ.น้ีไดง้่าย



การใหบ้ริการในโลก

ดิจิทัล

โลกเปล่ียน เราตอ้งเปล่ียน

อยา่งเท่าทนั

เทคโนโลยคีือเคร่ืองมือ แต่

เราตอ้งรูว้า่ตอ้งท าอะไร

ถามผูใ้ชง้านวา่ตอ้งการอะไร 

แลว้จึงวางแผนพฒันา


